


 

 

 
 

„И ще познаете Истината,  

и Истината ще ви направи 

свободни.” 

 

~ Йоан 8:32 ~ 
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„Учен човек е този, който знае 
много от книгите; образован - 

който е усвоил всички най-разп-
ространени в неговото време 

знания и методи; а Просветен - 
който разбира смисъла на своя 

живот.” 

~ Л. Н. Толстой ~ 
 
 
 
 
 

Посвещава се на малцината. 
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Драги читателю, 
Съветвам те да не тръгваш с мен в това пътуване, ако не 

ще можеш да ме съпровождаш докрай. Приканвам те в 
името на Любовта и в името на Истината, и в името на Бог, 
който е и Любовта, и Истината, да не правиш нито една 
крачка с мен, ако не си се отърсил от онова, дето са ни оста-
вили в наследство дедите и което скрива от нас по пътя де-
нем светлината на Слънцето, а нощем - светлината на звез-
дите. 

Отърси се, макар и за няколко часа, от дрипите на поко-
ленията и ела да се впуснем заедно на път. 

А когато в поклонническа одежда достигнеш до храма на 
Истината, ще намериш там наследените си дрехи и край тях 
– други, нови. 

И тогава или ще се върнеш към онова, което си бил, ще 
облечеш онова, с което си свикнал, и ще поемеш по пътя си, 
или ще го замениш с дреха, която не е разкошна, но няма 
нито скъсано, нито закърпено. 

И във всеки случай аз няма да забравя, че ти си ял от чи-
нията ми, пил си вода от каната ми и си спал в шатрата ми. 
И значи си мой брат. 

И ако се разделим, ще си бъдем както когато сме били за-
едно - ще се обичаме по братски. 

Мир вам и на другарите ни по пътя. 
Амин 
 
 

* * * 
 

„Но Син Човеческий, когато дойде, 
ще намери ли вяра на Земята?” 

 
~ Евангелие от Лука 18:8 ~  
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„Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на 
Господа, прави правете пътеките Му.“ 

Евангелие от Марко 1:3 
 

 „Всички вие сте синове на Светлината и синове на деня: ние 
не сме синове на нощта, нито на тъмнината. Нека не спим както 
другите, а да бъдем будни и трезвени.” 

Първо послание на ап. Павел към Солуняните 5:5,6 
 

Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно):  
„Казвам: Сега идат важни времена за човечеството, когато хо-

рата не трябва да се обезсърчават. По-важни времена от сегаш-
ните никога не са наставали на Земята. Времената, които сега пре-
живявате, са велики по своите идеи. Много същества от Невиди-
мия свят биха дали милиони, за да присъстват в тези времена на 
Земята, но не ги пускат – всички билети за представлението, което 
ще се даде на Земята, са вече продадени.  

Много ангели хлопат, искат да дойдат за това представление, 
което ще се разиграе, но няма повече места. Затова тези от хората, 
които са недоволни от своя живот, нека продадат билетите си на 
някой от споменатите ангели – те да дойдат на Земята, а недовол-
ните хора да отидат горе. Това, което ви говоря, е велика Истина. 
Сега е време всеки да покаже, че е човек.” (1)1 

 

„Бог най-първо започва чрез съвет и внушение. Ако човек не 
иска да слуша, има и външни начини - ще дойдат земетресения, 
мор, глад, болести, сиромашия и т.н. Те са все методи за изпра-
вяне на хората. Не мислете, че у Бога има някаква слабост. Той е 
дълготърпелив, чака хората да се изправят и да изпълнят Волята 
Му, но дойде ли последният час на послушанието, тогава всичките 
грехове на хората трябва да се изправят. Ние не трябва да бъдем 
от тези, които чакат да дойде Божествената тояга, че тогава да вля-
зат в правия път.” (1а) 

 
„Богомилството едно време от България се разпространи на 

Запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите 
славянски народи и навсякъде. Богомилите сега идат отново. Жи-
вотът минава в друга фаза.” (1б) 
                                                      
1 Източниците на цитатите, отговарящи на числата в скоби, са включени 
в края на електронната версия на книгата: www.istina.bg/otkrovenia-1.pdf 
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Боян Боев: „На Витоша през 1927 г. Учителя каза в частен раз-
говор между няколко души, че Бялото Братство, което ръководи 
съдбините на човечеството, ще предприеме важна акция за идва-
нето на новата култура след 1975 г. Тогава ще има нужда от много 
работници на Божията нива. Затова тогава нашите заминали 
братя и сестри ще дойдат отново в плът на Земята. Чака ги много 
важна работа във връзка с акцията на Бялото Братство.” (243) 

 

„И тогава идва това, което доведе до сегашната катастрофа: 
непризнаването на духовния свят. Тази е причината както за 
днешните катастрофални събития, така и за днешното катастро-
фално състояние на човешките души. И ако искаме да внесем по-
рядък само в това, което ни предлага физическият свят, ако раз-
мишляваме само върху това, което се случва във физическия свят 
и не даваме път на нищо друго, ние разрушаваме себе си.“ (292) 

Рудолф Щайнер 
  

„Изпълнен съм с любов към всяка църква и джамия, към хра-
мове и към параклиси, защото знам, че там с различни имена на-
ричат Единия Бог.” 

Хафиз 
 

„Бог шепне на душата ти и говори на сърцето ти. Ако нямаш 
време да го чуеш, понякога хвърля и тухла по теб. Изборът е твой: 
да чуеш шепота или да чакаш тухлата.” 

Джериес Авад 
 

Ванга: 
„Написани са какви ли не книги, но никой не ще стигне кате-

горично до верния отговор, ако не разбере и не приеме, че има 
Духовен свят и физически свят и една върховна сила – наричайте 
я както искате – която ни е създала.” 

 

„Трябва да се обичаме и да бъдем добри, за да се спасим. Ако 
това не го проумеем с разума си, ще ни го наложат неумолимите 
Закони на Космоса, но тогава ще бъде късно и ще ни струва много 
скъпо.” 

 

„Всички религии един ден ще изчезнат! Ще остане са-мо Уче-
нието на Бялото братство. Като бял цвят то ще покрие Земята и 
благодарение на него хората ще се спасят.” 

 

„Четете Дънов, той е истината.” 
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„Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със 
сърцето. Същественото е невидимо за очите.” 

Антоан дьо Сент-Екзюпери 
 

„Нищо не е такова, каквото изглежда. Търсете Истината и се 
учете да я разпознавате. Това е най-трудно.” 

Слава Севрюкова 
 

„Най-важната цел в живота ни трябва да бъде духовното усъ-
вършенстване.” 

Сократ 
 

„Има хора, които търсят тайните само за да блеснат пред света, 
да бъдат известни и да получат изгода. Те няма да успеят.” 

Якоб Бьоме 
 

„Ако мъдростта би ми била предложена при условие да се зат-
воря в себе си и да не давам от нея на другите, аз бих я отхвърлил.” 

Сенека 
 

„Вие сте тук, за да позволите да се осъществи божественото 
предназначение на Вселената. Да, точно толкова сте значими!” 

Екхарт Толе 
 

„Двата най-важни дни в живота са денят, в който си се родил, 
и денят, в който разбираш защо.” 

Марк Твен 
 

„Ако искаш да следваш целта си, често се налага да промениш 
нещо в живота си и Бог може да използва всякакви хора и ситуа-
ции, за да те насочи към тази промяна.” 

Джон Гордън 
 

„В живота няма грешки, има само уроци. Не съществуват нега-
тивни преживявания, а само възможности да растеш, да учиш.” 

Робин Шарма 
 

„Когато човек стори добро без принуда, тогава Бог поглежда 
към Земята, усмихва се и казва: Дори само заради този миг си 
струваше да сътворя света!” 

из Талмуда 
 

„Всяка истина минава през 3 етапа. Първо я осмиват, после 
яростно я отхвърлят и накрая я приемат като очевидна.” 

Артур Шопенхауер  
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„И след като бурята свърши, няма да си спомняш как си се из-
мъкнал, как си успял да оцелееш. Дори няма да бъдеш сигурен 
дали бурята наистина е свършила. Но едно нещо е сигурно. Когато 
излезеш от бурята, няма да бъдеш същият човек, който е влязъл в 
нея. Това е всичко, за което е тази буря.” 

Харуки Мураками  
 

„Ти трябва да различаваш не само полезното от безполезното, 
но и по-полезното от по-малко полезното. Да нахраниш бедните е 
добро, благородно и полезно дело, но много по-благородно и по-
полезно е да нахраниш техните души. Всеки богат човек може да 
нахрани тялото, но само онзи, който има знание, може да нахрани 
душата. Ако ти притежаваш знание, твой дълг е да помогнеш и на 
другите да го придобият. Колкото и мъдър да си, по този Път ти 
имаш още много да учиш – толкова много, че и тук трябва да има 
различаване и ти трябва грижливо да отсъждаш кое заслужава да 
се научи. Всяко познание е полезно и един ден ти ще притежаваш 
цялото знание, но докато притежаваш само част от знанието, гле-
дай поне то да бъде най-полезното.  

Бог е и Мъдрост, и Любов – и колкото повече Мъдрост имаш, 
толкова по-добре ще може Той да се проявява чрез теб. И така, 
изучавай, но първо изучи онова, което най-много ще ти послужи, 
за да помагаш на другите. Изучавай търпеливо и събирай знания, 
но не за да те мислят хората за мъдър, нито пък заради щастието 
да бъдеш мъдър, а защото само мъдрият човек може мъдро да по-
мага. Колкото и да е силно желанието ти да помагаш, ти ще нап-
равиш повече зло, отколкото добро, ако си невежа. Трябва да раз-
личаваш истината от лъжата, да се научиш да бъдеш всякога ис-
тинен в мислите, думите и делата си. 

Бъди истинен първо в мислите си – а това не е лесно, защото 
светът е пълен с изопачени понятия, с безсмислени суеверия и ни-
кой човек, обладан от тях, не може да напредне. Ето защо ти не 
трябва да поддържаш един възглед само защото мнозина го спо-
делят, нито защото е бил поддържан от векове, нито защото е за-
писан в книгите, които хората смятат за свещени... Помни, че ма-
кар и хиляди хора да са на едно мнение по някой въпрос, ако те 
сами не познават предмета, тяхното мнение няма никакво значе-
ние. Който иска да върви по Пътя, трябва да се научи да мисли 
сам, защото суеверието е една от най-големите злини в света, една 
от веригите, от които трябва напълно да се освободим.”  

Кришнамурти  
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Гласът в пустинята говори, 
... но има ли тук кой да чува?  

Открива той пред нас простори, 
 в които Любовта царува. 

 

Най-сетне Слънцето изгрява, 
 прогонва всеки земен мрак,  
и Господа във Свойта Слава  
за Нов Живот ни дава знак. 

 

Пред нас е чудна, дивна Пролет,  
тя носи ни безброй блага. 

Ако поемем дружно в полет  
и се отърсим от греха. 

 

Последни облачета зимни  
препречват взора наш сега,  

ала когато сме единни  
с Любов ще разтопим снега. 

 

И ако вярваме във Бога,  
и ако следваме Христа, 

 не ще усетим веч‘ тревога,  
ни смърт, ни плач, ни самота. 

 

Спомнете си Словата святи,  
с които Господ възвести –  

пророкът Свой, че ще изпрати  
чрез него да ни просвети. 
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Споделям с радост тук следата 
 със всеки в Светлина облян:  

глава шестнайста, към средата,  
в Евангелие от Йоан. 

 

Макар че той оттук замина  
(пророкът верен на Христа)  

от над седемдесет години  
достигна и до нас вестта... 

 

Че Истината тук е вече. 
За нас тя Жива е Вода.  

Свещено Слово той изрече,  
нашепвано от Господа. 

 

България – с народ избран, 
 за да приложи Любовта –  

от Бога днес е призован 
 да облагороди света. 

 

Аз зная, че сме братя всички,  
Творецът Благ е наш Баща. 

И нека като ято птички 
 да полетим към Пролетта. 

 

Приятелю, да тръгнем двама 
във Пътя тесен, но блажен.  
Пред нас е Светлина голяма.  

Напред! Бъди благословен! 



 
11 

Съдържание 

Въведение... 12 

Няколко думи към разумния ... 15 

Що е Истина?... 30 

Раздел I: Животът - най-голямата загадка... 33 

1. Кой, къде и какво е Бог ... 35 

2. Същност на Човека ... 69 

3. Духовното ръководство на човечеството ... 102 

4. Прераждането: Път към Съвършенство ... 151 

5. Законът за Кармата ... 169 

6. Нашият временен дом - Земята... 180 

7. Здрав дух в здраво тяло ... 205 

Раздел II: Христос и Неговата Мисия ... 220 

8. Светът преди идването на Христос... 221 

9. Мисията на Христос... 261 

10. Земният път на Исус Христос ... 285 

11. Светлина върху Евангелията ... 309 

12. Мистерията на Голгота ... 341 

13. Второто пришествие на Христос... 358 

14. Пътят на Христовия импулс... 392 

Раздел III: Христовият пратеник ... 423 

15. Идването на един Велик Посветен в България ... 424 

16. Новият избран народ ... 453 

17. Един съвременен чудотворец ... 474 

18. Обновяване и поясняване на Христово Учение ... 492 

19. Пътят на човешката душа ... 520 

20. Музика и паневритмия ... 534 

21. Методи за връзка с Висшите Светове ... 549 

 

„Събуди се, Нео! Матрицата те държи...“ 



 
12 

Въведение 

 

„А когато се събра много народ и жителите от всички гра-
дове се стичаха при Него, Той почна да говори с притча...”  

Евангелие от Лука 8:4 
 

Имало едно време едно царство, чийто народ живеел в свят 
много далечен от нашия. Дали е бил отдалечен в пространството 
или във времето, или дори извън времето, преданието мълчи. 
Името му също е вече отдавна забравено и само малцина Посве-
тени пазят легендата за тайнственото място. 

В тази далечна страна всички живеели в радост и любов към 
всичко живо. Те вършели своите ежедневни дейности задружно, 
пеели песни и дори си организирали игри, като се надпреварвали 
кой ще направи повече добрини на ближните си. За нас днес е 
трудно да повярваме, че такъв свят би могъл да съществува, но те 
също имали своята тайна. Тя била, че всички се чувствали като 
едно голямо и любящо семейство, с един общ баща, който бил и 
Царят на този народ. Той безспирно се грижел всеки – от големите 
мъже до най-малката тревичка – да има всички необходими 
блага, за да се чувства щастлив и полезен за цялата общност. 

Сред всички поданици в това Царство, с най-голяма Любов, 
Мъдрост и желание да помага на другите, бил първородният Цар-
ски син – принц Емануил2. Един ден той събрал своите по-малки 
братя и започнал своята реч:  

– Приятели, съществува свят, който се нуждае от нашата по-
мощ. Името му е „Земя” и е в голяма опасност. Земните жители са 
достигнали критична точка в своето развитие, което е обречено на 
неуспех без нашата помощ. Вие помните онези бунтовници, които 
пожелаха да заемат мястото на Царя, ала не за да управляват с лю-
бов, а за да ви поробят, и бяха прогонени от нашите свети земи. 
Именно те сега са се преселили сред земното човечество и се опит-
ват да поробят и погубят тамошното население. Царят ни призова 
да изпратим доброволци с мисията да помогнат на човечеството... 

 – Моля те, разкажи ни повече за тази мисия! - казал разтрево-
жено един младеж. 

                                                      
2 „А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, 
който каза: Ето, девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Го нарекат Ема-
нул, което ще рече: С нас е Бог.“ (Матей 1:23) 
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– Радвам се, че проявявате интерес, защото задачата ни е 
трудна и затова Аз ще бъда Предводителят на онези от вас, които 
се съгласят за кратко да се откажат от всички блага на нашия щас-
тлив живот. Отначало няма да можете да Ме виждате, но винаги, 
когато Ме потърсите, Аз ще бъда до вас, за да ви напътствам и зак-
рилям. Ако сте готови на тази жертва, ще бъдете удостоени с въз-
можността да изживеете една още по-голяма радост – да покажете 
на земните жители пътя към нашето Царство и да участвате в спа-
сението им. Първо обаче ще трябва да преминете през една тъмна 
зона и дори ще забравите кои сте. Това е най-опасното място, на 
което може да се намерите. За онзи, който опази моите съвети, 
няма нищо опасно, но за онзи, който ги забрави – това е огън. Ще 
се намерите при същества хитри, лукави и враждебно настроени 
към Светлината и Любовта. Те ще опитват да намерят и най-мал-
ката слабост у вас, за да ви разрушат. 

В своя човешки живот на Земята вие първоначално напълно 
ще забравите своя произход. Ще сте забравили дори и езика ни и 
истинското си име. Ще сте отделени от чудесата и красотата на на-
шия свят и от Любовта, която обгражда всички ни. Всичко това 
дълбоко ще ви натъжава, но вие няма да знаете какво точно ви 
липсва. Паметта ви ще приеме формата на интуитивно познание, 
че един по-красив свят е възможен. Докато израствате в онзи свят, 
познанието ви ще е под постоянна атака.  

Ще ви бъде казвано по безброй начини, че един свят на уни-
щожение, насилие, робски труд, безпокойство и деградация е на-
пълно нормален. Ще преминете през периоди, в които ще сте на-
пълно сами – без спътници, които да потвърждават познанието за 
един по-красив свят.  

Възможно е да изпаднете в такова дълбоко отчаяние, каквото 
ние в нашия свят на светлина не можем дори да си представим. В 
тези моменти винаги ще търсите начин да убедите себе си, че не 
сте полудели. Ще правите това, казвайки на хората какво не е на-
ред със света, и ще се чувствате предадени, когато не слушат ду-
мите ви. Но независимо от всичко, една искрица познание винаги 
ще остане с вас, защото спомен за истинския ви произход ще е 
вграден в ДНК-то ви. Тази искра ще стои във вашето подсъзнание, 
докато един ден не бъде събудена. 

Въпреки че ще се чувствате понякога напълно сами, вие всъщ-
ност няма да сте сами. Аз ще ви изпратя помощ, която ще прежи-
веете под формата на свръхестествени преживявания. Вие също 
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така ще получавате помощ един от друг. Като започнете да се съ-
буждате за мисията си, вие ще срещате и други братя и сестри от 
нашето Царство. Ще ги разпознаете по общата си цел, ценности, 
интуиция; по сходството на пътищата, които сте извървели. До-
като положението на планетата Земя достига критични граници, 
вашите пътища ще се пресичат все по-често. 

Ще откривате навсякъде хората от Царството ни, и ще разби-
рате за тях чрез технологиите за комуникация, използвани на 
тази планета. Но истинската промяна ще се случи щом предадете 
на земните хора моите съвети и им покажете как да ги прилагат в 
своя живот. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици: ако 
любов имате помежду си. Вие първи трябва да бъдете пример във 
всяко отношение и да им покажете, че е възможен и друг начин 
на живот, различен от тяхната егоистична култура. Нашите братя, 
които останат тук, постоянно ще правят опити да се свържат с вас 
и ще ви нашепват как да постъпвате. Вашият интуитивен бунт 
срещу света, представян ви като нормален, ще прерасне в ентуси-
азирано начинание да създадете един по-красив свят. 

– А откъде си толкова сигурен, че този план ще проработи? 
Ами ако нещо се обърка и не успеем да се върнем тук? – попитала 
колебливо една млада жена. 

– Зная, че ще проработи – отвърнал Емануил – защото Съм го 
извършвал вече много пъти. Мнозина вече са били изпратени на 
Земята да живеят човешки живот и да положат основите за миси-
ята, която ще предприемете сега. Единствената разлика е, че този 
път много от вас ще отидат там наведнъж. Новото във времената, 
в които ще живеете, е, че вече има достатъчно мъдри хора на Зе-
мята, които да ви приемат и последват до нашето Царство. 

– Но няма ли опасност отчаянието, цинизмът и болката от раз-
дяла да са толкова силни, че да изгасят искрата на нашата истин-
ска природа и да бъдем отделени завинаги от нашите близки тук? 
- попитал друг техен брат. 

– Не мога да ви обещая това. – отговорил принцът – Сигурно 
е, че колкото сте по-изгубени, толкова по-силна помощ ще ви из-
пращам и ще използваме всички средства, за да не позволим да се 
изгуби нито един от вас. Възможно е да я изживеете като срив на 
вашия личен свят, като загуба на всичко, което е привидно важно 
за вас. Ние никога няма да ви изоставим. Ала, ако някой толкова 
обикне Земята, че отхвърли нашата помощ, дълго ще трябва да се 
лута, докато отново намери пътя към истинския си дом. 
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– Все пак не е ли възможно мисията ни да се провали, и пла-
нетата Земя да загине? –попитало едно момче. 

Принцът замислено се вгледал в далечината, а след това от-
върнал: „Няма да позволим мисията ви да се провали. И все пак, 
успехът ѝ зависи от собствените ви действия. Съдбата на света е 
във ваши ръце. Всичко, което правите, е от значение – както за вас 
и за Земята, така и за всички други народи, които са изпратени 
със своя мисия из цялата Вселена и един ден ще се върнат отново 
при нас. А сега, ако има готови да изпълнят волята на Царя, нека 
дойдат след мен към Портата за другия свят...“ 

При тези думи, Емануил повел към една сияеща арка група от 
своите най-верни ученици и един по един хиляди доброволци 
преминали отвъд. Последното, което те видели, била ярка свет-
лина, която ги обгръщала, а след това засънували себе си в света, 
в който се намираме днес... 

 
 
 

Няколко думи към разумния 

 

„И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от 
водата на живота даром.”       (Откровение на Йоан 22:17) 

 
За кого е предназначена тази книга? 
Тя е за тези, които не знаят. Но търсят. Също като мен. 
За хората, които са уморени да ги лъжат и баламосват от 

всички страни – правителство, медии, училища, религии, ню 
ейдж гурута и прочее „вълци, облечени в овчи кожи”. И преди 
всичко – за тези, които са дошли на Земята да се учат, да се усъ-
вършенстват и да си помагат. 

Подтик да напиша тези редове ми даде горчивото прозрение, 
че докато в миналото знанието е било изключително трудно дос-
тижимо и само за малки кръгове от хора, в наши дни вече то може 
да бъде намерено дори от малките деца. За сметка на това обаче, 
сред изобилието от духовни сайтове, книги, семинари и стоящите 
зад тях „Учители”, се е появила една сериозна опасност – знанието 
е толкова примесено с най-различни заблуди и лъжи, че малцина 
са тези, които могат да се ориентират сред целия този хаос от про-
тиворечиви идеи и да отделят „житото” от „плевелите”. 
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Живеем в епоха, в която от човечеството се очаква да развие 
интелекта до една висша степен, която ще му позволи да обхване 
духовните истини и смело да разграничи илюзиите от действител-
ността. Имаме перфектните условия за този урок, след като Бог е 
допуснал в обществото ни да се ширят всевъзможни лъжеучения, 
които да ни подтикнат към мисъл и развиване на умението по ло-
гичен път да разпознаваме Истината.  

Заливат ни с истории за извънземни, плеядинци, рептили, 
слънцеяди и всякакви други същества, в чиито образи се препли-
тат реалност и фантазия, измествайки фокуса от истински важ-
ните задачи пред нас.  

Свидетели сме как цялата мъдрост, която човечеството е нат-
рупало през вековете, е така хаотично примесена с ню-ейдж из-
мислици, че само онзи, който положи огромни усилия, би могъл 
да достигне до чистото знание. 

Достатъчно е да погледнем към многобройните църкви, всяка 
от които претендира да е единствената истинска и правоверна, 
като обвинява другите в лъжа и често е готова да пролива реки от 
кръв, за да „докаже” своята правота. Очевидно е не само, че някои 
от тях лъжат, ами и е твърде вероятно те всички да го правят.  

Вече 2000 години така и не можаха да си поделят Христос и да 
разберат, че Божият Син не е там, където някой рецитира молитви 
и кръщава в Негово име (разбира се срещу съответното запла-
щане), а както Той Сам ни каза: „дето са двама или трима съб-
рани в Мое Име, там Съм Аз посред тях.” (Ев. от Матей 18:20) 

Защото Бог не живее в човешки църквички, а в сърцата на хо-
рата. И непосредствената връзка с Него се случва не във външния 
свят, а в човешката душа. 

Истинската вяра не се изразява в това да знаем кога се пости, 
кога се ходи на църква и на коя икона за какво да се молим. Тя 
означава да сме добри, да обичаме и да постъпваме с другите с яс-
ното съзнание, че Бог живее в тях. Това е казано в прав текст и в 
Деяния на Апостолите: „Той, бидейки Господ на Небето и Зе-
мята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение 
от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на 
всички живот, и дихание, и всичко.” (17:24,25) 

За съжаление обаче намирането на правдива информация 
става все по-трудно, но и все по-важно. Затова се опитах на едно 
място да синтезирам всичко най-значимо по духовните въпроси, 
а също и за Земната мисия на душите, които в тази важна епоха са 
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въплътени на Земята. Ако съм успял да свърша тази задача, в края 
на тази книга читателят ще разполага със солидна основа в своите 
познания за духовните светове и неговото място сред тях, за да 
може да продължи смело напред, като вече ще познава много от 
капаните, които злото е поставило в пътя на съвременните хора. 
Защото няма друга област от живота, в която едно неволно заб-
луждение и залитане в крив път да се оказва по-пагубно за ду-
шата. 

Например много от популярните учения твърдят: „Исус Хрис-
тос е бил просто един мъдрец, един Учител, нищо повече.” – Ако 
е така, добре. Обаче ако не е? Ако се окажат истина думите Му: „Аз 
съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при 
Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6), то всички тези души сами са 
затръшнали вратата си към Бога и оттам насетне се излагат на ред 
опасности. Затова ще обърна внимание в тази книга на множест-
вото общоприети заблуди, но този път не както повечето пропо-
ведници (със сляпа вяра), а със знания и с факти. Защото разум-
ното съмнение във всяка нова за нас идея е винаги по-добро от 
сляпата вяра. 

Не желая никой да приема каквото и да било само защото 
Христос, Учителя Петър Дънов (с духовно име Беинса Дуно) или 
друг авторитет го е казал. Има право на това само онзи, на когото 
Природата не е дала мозък. За него е сляпата вяра. А който има 
уши да слуша и разум да разбира, сам ще чуе гласа на Истината. 
Който пък не желае – и той най-вероятно някога ще стигне до нея, 
ала след хиляди страдания и разочарования. Защото малка е пол-
зата от очите, ако умът е сляп. И никакви доводи не могат да по-
кажат на човека пътя, който той сам не желае да види. 

Сериозен проблем при книгите на духовна тематика е след-
ният: По-голямата част от тях са толкова пълни със заблуди и от-
кровени лъжи, че човек трябва да има много сериозни духовни 
познания, за да може да открои Истината от примесите. Защото 
една лъжа лесно се изобличава, но когато имаме 10% лъжи, сме-
сени с чистото знание, те стават изключително трудно уловими. А 
последиците от тях, както в горния пример с Христос, могат да се 
окажат фатални за нечие развитие.  

За разлика от тези книги със съмнително съдържание, има и 
други, за които може да се приеме, че ни предават Словото Божие. 
Те обаче се оказват твърде сложни за тепърва навлизащите в ду-
ховното познание и в резултат на това лесно водят до объркване и 
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извода: „Това е много трудно, не е за мен.” –Казвам това от личен 
опит, когато съм си позволявал да препоръчвам книги на мои 
братя и сестри. 

И понеже обикновено лъжливите книги са по-лесни за четене 
и не напрягат много мозъка, популярността им е огромна. Затова 
усетих силен импулс да събера на тези страници най-важното ду-
ховно познание по възможно най-разбираем начин и в най-достъ-
пен вид, за да може всеки, който има стремеж към един по-осъз-
нат, благословен и изпълнен със смисъл живот, да получи една 
стабилна и сигурна основа, с чиято помощ да развие у себе си най-
важното умение в наши дни – различаването. Тогава вече ще 
може смело и разумно да продължи в своето безкрайно пътуване 
към Бога. 

Аз сам, преди своето пробуждане, дълги години се лутах в 
мрака на многобройните съвременни суеверия и лъжеучения, до-
като (след много молитви, размишления и живот в планинско уе-
динение) Бог прояви Своята Милост към мен и ми даде Светлина 
върху ред въпроси, чиито отговори е мой дълг да споделя тук с вас. 
Добре знам каква отговорност нося, ако волно или неволно заб-
лудя нечия душа, затова съм положил огромни усилия всичко 
описано да отговаря на най-чистата Истина, предадена ни от Бо-
жиите пратеници на Земята – от Посветените. 

До голяма степен днешното неразбиране по духовните въп-
роси се дължи на това, че съвременните хора имат много повърх-
ностно схващане за мистицизма. Под тази дума те разбират нещо 
мъгляво и тайнствено и често го свързват с шарлатанство, суеве-
рие или черна магия. Те смятат мистиците за смахнати фанта-
зьори, откъснати от реалния живот.  

Това е съвършено погрешно схващане и произтича от факта, 
че с тази дума незрящите се опитват да опишат зрящите, основа-
вайки се на собствените си суеверия. Мистикът е човек, който е 
свързан с Великата Реалност и затова той не е празен мечтател, а 
съработник на Бога, защото Творецът живее и се проявява чрез 
него. Мистикът е човек със светъл ум и чисто сърце. Неговото съз-
нание е чисто и тихо, подготвено да възприема Божествените Ис-
тини.  

С подобна слава се ползват и определенията „окултен” и „езо-
теричен”. Те в превод означават „таен” и „скрит”, тъй като в мина-
лото Школите, ръководени от Велики Посветени, работещи за 
благото на човечеството, са били разположени далеч от хорските 
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погледи – често в планински местности. В тях са се допускали 
само хора, които са се показали достойни, за да им бъде поверено 
тайното познание без опасност да злоупотребят с него и да го из-
ползват за лични цели. 

Това Божествено Учение се е предавало през вековете, като в 
различните епохи е било представяно на хората във форма, съоб-
разена с тяхното ниво на съзнание. То е било преподавано още в 
Мистерийните центрове на Атлантида, а по-късно от Ману, Зара-
тустра, Хермес, Мойсей, Кришна, Орфей, Буда, Платон, Христос 
(Спасителят действително се явява като един от Ръководителите 
на човечеството, но по-точно бихме могли да го наречем „Учител 
на Учителите“), Боян Мага, Християн Розенкройц и др., а в по-
нови времена и един светъл дух, който през миналия век пропо-
вядваше Божественото Учение по нашите свети земи, за да запали 
пламъка на Любовта у мнозина. Тези мнозина и днес са тук сред 
нас с важната мисия, благословия и отговорност през идните го-
дини да покажат на света истинското Христово Учение, но този 
път не повтаряно по буквата, а приложено по дух. 

Славянските народи, начело с българския, днес са призовани 
от Бога и им е възложена задачата да бъдат първите, които да по-
кажат на света Християнството не като религия, разделяща хо-
рата на „наши“ и „ваши”, „правоверни“ и „езичници”, нито пък 
като култ към онзи Велик Учител, разпънат на кръста в началото 
на нашата ера, а като проява на Божията Любов, която обединява 
всички – както призова ап. Павел: „Няма вече юдеин, ни елин; 
няма роб, ни свободен; няма мъжки пол, ни женски; защото 
всички вие едно сте в Христа.” (Гал. 3:28) 

За разлика от тези общества, религиите винаги са се стремили 
да бъдат в центъра на общественото внимание и са се надпревар-
вали за повече последователи – в много случаи със съвсем егоис-
тични цели. Всяка от тях се е позовавала на определен източник и 
е твърдяла, че всички други лъжат и заблуждават хората, а тя 
представя единствената Истина. Това просто няма как да бъде 
вярно. 

Втората цел, която си поставих за тази книга, е тя да бъде по-
лезна и за тези, които вече са пробудили в себе си едно по-висше 
съзнание, основано върху Любов към ближните и приближаване 
към Истината – макар тя да е толкова всеобхватна, че никой ни-
кога не може да каже, че вече я е опознал докрай.  

След „проглеждането”, у всеки Христов ученик се поражда 
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почти непреодолим стремеж да помогне и на другите да видят 
това, което сам е видял. Най-голямото благо, което можем да нап-
равим за една душа, е да и помогнем да се обърне към Бога, но 
само ако е готова да прогледне.  

И тъй като вярата у човека е най-интимната и съкровена част 
от него, изисква се много нежен и мъдър подход, за да бъдем пра-
вилно разбрани и да изтъкнем подходящите доводи срещу всяко 
суеверие, основано на предразсъдъци, внушавани от векове.  

Затова в книгата ще бъдат описани множество идеи и факти, 
които биха могли да помогнат на различните ни събеседници да 
„прогледнат“ – представители на различните религии, атеисти и 
т.н. Всички те са еднакво ценни за Бога и ако можем да помогнем 
дори само на един от тях, наш дълг е да го сторим. 

Също така, в книгата ще бъдат описани и опровергани множес-
тво заблуди и митове, които все по-често циркулират дори сред 
последователите на Учителя и – ако не бъдат правилно разбрани 
– в крайна сметка биха довели до това, което се случи с Христо-
вото учение, след като Той си замина от физическия свят.  

Като най-достоверни източници по духовните въпроси в кни-
гата се позовавам на Библията, беседите на Учителя и лекциите 
на Рудолф Щайнер3. Причината за това не е че искам да „издигам 
паметници” на една или друга личност, нито пък смятам, че те са 
единствените, които представят Божествената Истина и са имали 
достъп до духовните светове. Ще се позовавам предимно на тях, 
защото имам основания да смятам, че Истината, която изнасят 
пред света, е най-пълна и неподправена за сегашния етап от ево-
люцията на човечеството. Основанията да смятам така ще опиша 
в самата книга, за да може всеки да прецени за себе си и да не 
вярва сляпо на никого, включително и на мен. 

                                                      
3 Рудолф Щайнер през цялата си дейност развива идеята за Христос като 
централно Същество в духовния свят, а животът Му на Земята – като 
централно събитие на земната еволюция. Щайнер винаги говори с ог-
ромно уважение към всички религии и духовни течения, разкривайки в 
дълбочина техните основи като импулси от Бялото Братство. Впечатля-
ващи са лекциите му за Буда, Кришна, Заратустра, Платон и другите ве-
лики духовни водачи на човечеството. Черпейки познание не от Еванге-
лията, а от собствените си духовните-научни изследвания, Рудолф Щай-
нер разкрива Христос като едно Божествено Същество, въплътило се и 
живяло в човешко тяло в началото на нашата ера. Той нарича „Мистери-
ята на Голгота“ централният момент на човешкото и мировото развитие. 
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Тези три източника са само поточета от един Извор - Чистото 
Слово Божие, което се проявява също и в Розенкройцерството, в 
Богомилството и в много други учения от миналото, които са в пъ-
лен синхрон помежду си. Тези Школи се ръководят от Мъдреци и 
Посветени – напреднали души, отвъд пределите на земното чове-
чество, изпращани от Бога да служат за напредъка на човечест-
вото. Още Христос пророчески ни обяви необходимостта от тях: 
„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.” 
(Йоан 16:12) 

В тази книга няма да подмина и онези, за които още преди 
2000 години сме специално предупредени да се пазим: „ще се по-
явят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и 
чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.” (Еван-
гелие от Матей 24:24) 

Чрез тях определени среди се опитват да вкарат цялото чове-
чество в крив път, но ако си изиграем разумно картите, този път 
няма да им се получи. Все пак бих искал да отбележа, че нямам 
нищо против проводниците на тези лъжи и лъжеучения – те са 
тук, за да ни научат да мислим и да различаваме доброто от злото, 
Истината от лъжата. Само така ще можем да направим съзнателен 
избор на чия страна желаем да застанем.  

Важно е обаче да правим разлика между даден човек и него-
вите дела и проявления. Глупаво е да се критикуват самите хора 
като човешки същества, тъй като никой от нас не е съвършен и 
застрахован, че той не прави (или не е правил) още по-големи 
грешки в живота си. Съвсем друго е да се изобличават лъжите им 
и богохулните им действия, с цел да бъдат предпазени наши братя 
и сестри, без да съдим тези, които често разпространяват лъжи от 
добри намерения и невежество. 

На тях мога да припомня само, че докато вредят само на себе 
си, никой смъртен няма право да им се бърка, но опитат ли да пов-
лекат към бездната и други, ние нямаме право да си затваряме 
очите за техните действия, а трябва да бъдем смели и да изобли-
чаваме неистината. 

Учителя ни учеше: „Желая всички да бъдете смели, решителни 
и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защи-
тавате по всички правила. Не заради мене, а заради Любовта, 
Мъдростта и Истината. За Истината трябва да имате само едно 
мнение. Дойдете ли до Истината, трябва да бъдете твърди като ди-
амант и готови на всичко!“ (1) 
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Тази книга е за всеки, който е готов да поеме на дългото пъте-
шествие в търсене на отговорите на трите най-важни въпроса в 
живота: „Откъде идвам? Защо съм тук? Накъде отивам?” – И ма-
кар че по всеки от тях са изписани милиони страници, съвремен-
ното човечество, в своята представа за Бога и за смисъла на жи-
вота, е затънало в много по-дълбоки суеверия в сравнение със сво-
ите предшественици дори и от „тъмните векове”. Точно в наши 
дни най-опасно от всичко за бъднините на човешките души е пъл-
ното неразбиране за важните събития на Земята, в които сме били 
призвани да вземем участие. 

Както човекът на Земята има своето раждане, детство, юно-
шество, младост, зрелост и т.н., така и човечеството като колектив 
преминава през сходни периоди, като във всяка отделна епоха му 
се дават условия за развиване на определени добродетели, способ-
ности и дарби. В своето досегашно развитие човечеството първо е 
преминало през своята детска възраст, в която е било водено „за 
ръчичка” от духовни водачи и небесни пратеници. По-късно то е 
навлязло в своето юношество и са му били дадени правила и за-
кони във вид на „Божи заповеди”, които да спазва задължително, 
без да е нужно да разсъждава върху тях и върху дълбоките жи-
тейски въпроси.  

Когато Христос дойде на Земята, Той отбеляза края на тази 
епоха и прекрати задълженията, като чрез Словото и Делата Си 
вля сили в нас да се научим да правим добро и да живеем добре 
по собствено желание, а не по чужда воля. Затова ни каза: „Ако Ме 
обичате, опазете Моите заповеди.“ (Евангелие от Йоан 14:15) 

Той дойде именно да ни научи, че всъщност всички хора сме 
като клетки от един организъм и както едно здраво тяло се състои 
от живи клетки, а те на свой ред образуват тъкани и органи, ана-
логично и цялото човечество представлява хора, обединени в об-
щности и народи, всеки от които е от неизменима важност за об-
щото развитие.  

И обратното – когато една голяма група клетки заболее или не 
изпълнява възложените им задачи, а живее само за себе си – за-
раждат се болести и цялото тяло страда. Затова Посветените 
знаят, че благополучието на отделния човек е пряко свързано със 
страданията и радостите на всички останали. 

Според Езотеричната Традиция възможността ни да можем да 
продължим напред е само благодарение на намесата на онзи въз-
вишен Дух, Който избра да пострада заради нашето бъдеще и да 
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ни даде пример как да живеем, за да можем един ден и ние като 
Него да бъдем достойни Божи Синове и Дъщери. 

И едва от около един век напредналите същества, предвож-
дащи човечеството, са сметнали, че сме дорасли да навлезем съз-
нателно във фазата на пълнолетието и много от тайните на Бити-
ето да ни бъдат разкрити. Този преход обаче е свързан и с една 
своеобразна „матура”, при която ще се изпълнят Христовите 
думи: „И ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели 
едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще пос-
тави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. То-
гава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: 
елате вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, 
приготвено вам от създание мира.” (Ев. от Матей 25:32-34) 

За нашите времена Учителя казва: „Като дойде Господ във вас, 
вие приличате на благонравните, възпитани моми. Като дойде 
нейният възлюбен, тя казва: „Чакай да питам баща си и майка си 
какво ще кажат.” – И като ги пита, те казват: „Остави го, той не е 
за тебе.” – Тя се разколебава и той се оттегля. И като дойде Господ 
във вас сега, вие питате другите: Да тръгна ли с Него или не?” – И 
вие се разколебавате. Най-първо вие Го обиквате и после казвате: 
„Баща ми, майка ми, не ми позволяват. Не мога да тръгна с Тебе.” 
– И досега колкото пъти е идвал Господ, вие сте се отказвали. Каз-
вате: Да си поживеем още малко е този свят, да поизраснем.” – И 
ако и този път не тръгнете, ще се намерите извън училището! 

Казва Писанието: „Господ казва: „Търсете Ме, докато съм 
близо.”Дошъл е влакът. Вие трябва да бъдете навреме. Преди да е 
ударил последният звънец, вие трябва да се качите на влака и ще 
седнете. Ако чакате да ви вземат и да ви вкарат във влака вътре, 
влакът ще си замине и вие ще останете на гарата.  

Та казвам: Последният влак сега е, който иде! И ако вие не се 
качите на него, ще останете на гарата. Аз имам желание, моето 
желание е да не останете на гарата.” (2) 

На друго място той допълва: „Време е вече хората да приемат 
Любовта и да влязат в новия живот. Земята излиза от тринадесе-
тата сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страда-
ния, на нещастия и трудности. В бъдеще няма да идват лоши хора 
на Земята, няма условия за тях. Те ще изчезнат така, както са из-
чезнали големите допотопни животни. Казано е в Писанието: 
„Кротките ще наследят Земята.” – Колко от сегашните хора са кан-
дидати за това наследство?” (3) 
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Малко хора действително осъзнават, че имаме щастието да 
живеем в една от най-вълнуващите и значими епохи в цялата чо-
вешка история – епохата на ликвидация на кармата на човечест-
вото и на второто пришествие на Христа, когато човечеството пос-
тепенно ще се раздели на два лагера – добри и зли. Затова усили-
ята на Небесните ни Ръководители (наричани в Езотеричното 
Християнство още „Бялото Братство”, „Бялата Ложа” и под об-
щото название „Ангелските йерархии”) са насочени към това все 
повече хора да приемат духовните идеи за братство между всички 
хора и народи, както и за Любовта, и да ги приложат в живота, за 
да могат да влязат в Новата култура, в Царството Божие на Зе-
мята. 

Досега, като на деца, Истината ни е предавана под формата на 
приказки, митове и притчи, тъй като хората не са били готови да 
я съзерцават лице в лице и можеха да я приемат най-добре в але-
горична форма. Дори Самият Христос представи Божественото 
учение в прав текст само на своите ученици, а на народа говореше 
с притчи: „понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чу-
ват, нито разбират.” (Ев. от Матей 13:13) 

Вселенски закон е, че на всеки се дава толкова Истина и Мъд-
рост, колкото е готов да приеме и разбере, без да злоупотреби. 
Дошло е време, обаче, когато Учителите на човечеството са преце-
нили, че голяма част от нас сме развили достатъчно своя ум и сво-
ята душевност, за да бъде повдигната завесата, скриващата много 
от тайните на Живота. По тази причина вече не само имаме право, 
но е и наш дълг пред Господа, Който ръководи човечеството чрез 
Ангелските йерархии, да поемем импулса за духовно пробуждане 
и просвещение и да го приложим в живота си. Защото няма ни-
каква полза нито от знание, нито от вяра, ако те не са подкрепени 
с дела. 

Намираме се на прага на историческа промяна, която е несрав-
нима дори с откриването на огъня или електричеството. Предстои 
ни да се сблъскаме лице в лице с трудности, които ще позволят 
всеки от нас да покаже какво е научил дотук, а и да избере посо-
ката, в която ще върви оттук насетне.  

Изпитанията, на които малко по малко ставаме свидетели, и 
които най-вероятно ще достигнат своята кулминация през идните 
две-три десетилетия, са родилните мъки на една нова култура и 
един свят на любов, братство и хармония между човешките души, 
макар че и той няма да дойде отведнъж, а ще се гради бавно и в 
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течение на векове, успоредно с нашето израстване.  
„Не бой се, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да 

ви даде царство.” (Ев. от Лука 12:32) 
Не бива да се заблуждаваме, както много ню-ейдж мечтатели, 

че това ново, справедливо и утопично бъдеще в общество, изгра-
дено само от духовно осъзнати индивиди, ще се случи от само себе 
си без нашето активно участие. Глупаво е да вярваме, че един ден 
ще се събудим и вече ще сме в Царството Божие на Земята, където 
ще заживеем в блажено безделие, докато ангелите ни прислужват 
– точно както мнозина духовници си представят Рая. Напротив – 
Бог ще се погрижи за нас само след като покажем, че сме достойни 
за това и няма да Го поругаем, както вече се е случило при грехо-
падението. 

И за да ни пробуди от хилядолетния сън, Бог е допуснал чове-
чеството да премине през определени трудности. За тях са ни пре-
дупреждавали пророци и ясновидци от хилядолетия. Но на нас е 
дадена и свободна воля, от която зависи дали оттук насетне ще по-
емем по Пътя към Бога или ще продължим да викаме както преди 
2000 години: „Ние нямаме друг Цар, освен Кесаря!” (Йоан 19:15)  

Да си го знаем – предупредени сме. Къде, кога и за какво – ще 
стане ясно много скоро. По-будните души отдавна усещат призна-
ците на диктатурата, подготвяна за цялото човечество, пред която 
бледнее дори въображението на Оруел от антиутопията „1984“. 
Нов световен ред, чипове, глобално правителство, Трета световна 
война, контрол над храната и семената, ГМО, ваксини и като цяло 
поддържане на едно болно, кротко и подчинено човечество, което 
само си е наместило примката около шията. Властниците знаят 
добре, че в едно болно тяло душата много по-трудно може да се 
проявява и да действа адекватно, затова с всички сили работят за 
нашето физическо и душевно „осакатяване”.  

В същото време, чрез древния принцип „Разделяй и владей“, 
човечеството бива хвърляно в братоубийствени конфликти и ра-
зединявано всячески – по религия, народност, цвят, пол, партия 
и т.н. Чрез образователната система и медиите пък усилено се на-
лагат демонични идеи като тази, че човекът е просто едно еволю-
ирало животно и са му присъщи същите идеали и цели – оцеля-
ване и размножаване. Същите инстанции ежедневно ни затрупват 
с информационен боклук, само и само да не започнем да си зада-
ваме важните въпроси и да търсим техните отговори. И най-тъж-
ното е, че се справят блестящо. 
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Нашите времена неслучайно са наричани „Последни дни“ и 
действително представляват края на тъмната епоха, известна още 
като „Кали Юга“. Идва време „Князът на този свят”4, който досега 
е властвал, да напусне нашия свят. Такава е Божията Воля. Освен 
ако ние доброволно не го задържим – по същия начин, по който в 
далечни времена ние5 отказахме да се подчиним на Божията Воля 
и вкусихме забранения плод (от което непослушание още носим 
последиците си). Така и днес от нас Бог иска съзнателно да пос-
ледваме Христа, защото – ако не тръгнем след Него – има само 
един друг път: да отидем по дяволите. Буквално. 

За тези важни времена сме били подготвяни в продължение на 
хилядолетия от служители на Бялото Братство – както чрез въп-
лъщаване или вселяване сред човечеството, така и чрез невидими 
влияния, като ни изпращат импулси, сили и вдъхновение за ра-
бота в определено направление. Те са посявали духовните семена 
на Любовта и Братството в човешките души и са ни изпращали 
своите пратеници през всички векове. Затова днес една огромна 
част от човечеството носи несъзнателно в себе си стремежа към 
духовното, към проявяването на Бога в себе си. 

Все по-силно нови импулси и нови познания се вливат в чо-
вешката култура, а нашата задача като духовни ученици е да по-
могнем за тяхното приемане сред човечеството и прилагането им 
в живота на Земята. Защото от това зависи бъдещето на цялото 
земно развитие.  

Живеем в епохата, през която човешката цивилизация ще 
трябва да вземе решението дали да продължи по пътя на матери-
ализма или отново да се издигне към познанието на духовните 
светове. Затова Учителя казва следното: „Ще дойдат всички све-
тии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния си 

                                                      
4 В мистицизма под този израз се разбира злото като съвкупност от изос-
танали в развитието си Същества, които работят против изпълнението 
на Божия План – с всички сили опитват да спънат правилното човешко 
развитие, за да изостанат хората и да бъдат използвани за нечистите им 
цели, както и за да могат падналите ангели да напредват за наша сметка. 

 

5 Казвам „ние“, защото за всеки, запознат със закона на прераждането, 
ние днес сме същите души, които са живели в „Райската градина”, а по-
късно и в Лемурия, Атлантида, Древна Индия, Персия, Египет и т.н. И 
пак по същия закон ние ще живеем в телата на нашите правнуци и ще 
бъдем потопени в обществото – добро или лошо – което днес градим. 
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Дух всички пробудени души от четирите краища на Земята и 
всички заедно ще въведат истински ред и порядък в света. След 
свършване на своята работа, те ще се оттеглят и ще оставят хората 
да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови 
връзката между видимия и невидимия свят.” (8) 

 

„Ние ще победим! Господ е с нас. Няма сила в света, която да 
се противопостави на тези велики принципи, на които служим. 
Всички добри, честни, справедливи и умни хора – мъже, жени и 
деца – са с нас. Всички онези, които поддържат трите велики 
принципа, от каквато и църква или партия да са те, са с нас.” (4) 

 

Ако човечеството избере да тръгне по този Светъл път, пред 
него ще се открие свят, в който благата се използват за творчество, 
технологиите освобождават хората, вместо да ги убиват, а приро-
дата се смята за ценна като човешкото тяло. Свят, в който царуват 
състраданието и братството, а всичко нечисто бива изкоренено 
още в зародиш. 

 

Какво Бог очаква от нас през тази важна епоха? 
Единственият начин да спасим света е като спасим първо себе 

си. Можем да спасим Земята от отровите чрез личния си избор и 
личния си пример – да престанем да правим неща, които рано или 
късно ще донесат горчиви плодове за всички нас.  

Единственият начин да спасим човечеството е чрез нашето 
лично израстване и просвещаване. Защото без да познаваме Ис-
тината, Вселенските Закони и Божията Воля, ние можем само да 
спънем както нашето лично развитие, така и общото.  

А когато веднъж сме се пробудили, остава да се заемем за ра-
бота – да просвещаваме нашите спящи, хипнотизирани братя и 
сестри и да помагаме на тези, които са готови да осъзнаят, че се-
гашният ред на нещата неизбежно води към катастрофа. Корабът 
на човечеството очевидно потъва и е жизненоважно час по-скоро 
хората един по един да се измъкнат от потъващия кораб. А ако мо-
гат, да призоват и други след себе си. Спасителни лодки Бог е оси-
гурил за всички, но насила няма да вкара никого в тях. 

В този свят има място за всеки, а животът ни може да бъде сво-
боден и красив, ако не се отклоняваме от Пътя, предначертан от 
нашия любящ Баща. Ако не позволяваме на алчността да трови 
душите ни и да изпълва света с омраза. Ако не бъдем омагьосани 
от голямото изобилие от безполезни играчки и забавления, което 
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ни оставя вечно незадоволени и искащи все повече. Защото се 
нуждаем не от повече блага, а единствено от човечност и доброта, 
за да бъдем щастливи. Без тези качества животът ще става все по-
жесток, а ние – все по-изгубени. 

Свидетели сме на това как всички стари форми се рушат. Без-
силието на политиката, религията и икономиката (в техните 
опити за постигане на всеобщо благоденствие) е все по-ясно за 
всички. Комуникацията между хората никога не е била толкова 
лесна, достъпна, бърза, интерактивна, лишена от пространствени 
или времеви ограничения, и в същото време нашите души никога 
не са били толкова отдалечени една от друга, толкова самотни, от-
чаяни и обезверени. 

Всички днес се опитват да променят социалния строй и да нап-
равят света добър, без да осъзнават, че една нова, по-възвишена 
култура е невъзможна без пробуждането на един нов, по-добър 
човек. И докато не бъде просветен отделният човек, всеки опит за 
подобряване на обществения порядък е осъден на неуспех. Хора, 
които имат едно егоистично и безбожно разбиране за живота, и в 
Райската градина да ги пусне Бог, и нея ще опорочат. Отново. 

Затова считам за най-голям приоритет в нашата епоха именно 
разбирането, прилагането и разпространението на Истината за 
духовното естество на човека и Вселената. Защото само Истината 
може да освободи човешките души от дълбокия сън, в който са по-
паднали. Учителя казва: „Господ е при вашите сърца, вие Го поз-
навате. Или искате аз да ви Го покажа какъв е? Вие Го познавате, 
били сте много пъти при Него и сте се връщали.  

Понякога сте усещали Божествената тояга на познанието 
върху себе си. Колко пъти тя се е стоварвала върху вас! Колко пъти 
Той ви е учил и питал: „Познаваш ли ме?“ – Познавате Го, но се 
намирате в едно хипнотично състояние. Дяволът ви е хипнотизи-
рал и затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхип-
нотизирам.“ (5) 

А след като освободим себе си, през идните години ще можем 
да бъдем полезни и за другите, тъй като повече от всякога ще имат 
нужда от Вяра, Надежда и Любов. И само ние можем да им помог-
нем да не изпаднат в отчаяние и да достигнат спасителния бряг. 
Защото каква полза ако човек върви устремено в своя път нагоре, 
изоставяйки всички след себе си, и стигне Царството Божие сам? 

Вярвам, че малцината, които четат тези редове, вече отдавна 
са осъзнали колко по-дълбок смисъл има животът от това, което 
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ни се втълпява от най-ранна възраст, като дори и „единствено-
спасяващата Църква“ е успяла да изопачи и изкриви до безобра-
зие Христовото Учение и да го превърне в бизнес и метод за уп-
равление народа. Ето няколко бързи примера: 

 Куп откровени лъжи като: „Няма прераждане!”, въпреки че 
Христос ясно ни каза: „Ако искате да го приемете, тоя (Йоан 
Кръстител) е Илия, който имаше да дойде.” (Матей 11:14) 

 Пропаганда: „Купувайте си икони, целувайте ги и им се пок-
ланяйте!”, въпреки Божията Заповед „Не си прави кумир и ни-
какво изображение на онова, което е горе на небето, долу на зе-
мята и във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.” 
(Второзаконие 5:8,9) 

 Благославяне на армии, калашници и танкове, въпреки Божи-
ята заповед „Не убивай!” (Второзаконие 5:17) 

 Ценоразпис за кръщене, изповед, опело и т.н., без които „ду-
шата ни е обречена на вечни мъки в ада”, потъпквайки Христо-
вото учение: „И като влезе в храма, почна да пъди ония, които 
продаваха и купуваха в него, и им казваше: писано е: „домът Ми 
е дом за молитва”, а вие го направихте разбойнишки вертеп.” 
(Лука 19:45,46) 

И още много примери, за които ще стане дума скоро. 
 

Вече 2000 години ни обясняват как Христос е спасил човечес-
твото. А като се огледаме - хората ни най-малко не живеят в мир, 
хармония и братство. Очевидно е, че само с четене и приказки не 
става. И ап. Яков в своето послание учеше на същото: „Както тя-
лото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.” (2:26) 

Но за какви дела става въпрос? Христос никъде не е строил 
църкви и манастири. Той ни даде Живота, а от нас поиска само две 
неща – да възлюбим Онзи, Който ни е създал и възлюбил още в 
Началото на Времената, и да се обичаме един друг – да живеем 
като братя и сестри. И все по-често виждаме как хората се отдръп-
ват от всяка разединяваща религия и се връщат при Бога. 

 

Кой може да гарантира, че думите ми са истинни? 
Има само един начин – като го проверите сами. Бог ни е дал 

разум, дал ни е интуиция, дал ни е и подходящите условия да се 
учим и да прилагаме наученото, за да ставаме все по-съвършени и 
богоподобни. В тази книга аз споделям това, което съм научил от 
Великите Учители и съм проверил в живота си. И го правя безп-
латно. Гаранция дават само за развалената флашка в магазина. 
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Тук „флашката” работи и е подарък. Използвайте я разумно. А 
ако сте доволни от нея – споделете я и с приятели. Нямам нищо 
против тази книга или части от нея да бъдат свободно разпрост-
ранявани с некомерсиална цел, нито пък претендирам за авторс-
тво. Изворът е един, а благата му са за всички жадни. 
 

 
 

Що е Истина? 

 

„А Пилат Му рече: и тъй, Цар ли си Ти? 
Исус отговори: Ти право казваш, че съм Цар. Аз затова се 

родих и затова дойдох на света: за да свидетелствувам за Ис-
тината. Всеки, който е от Истината, слуша Моя глас. 

Пилат Му рече: Що е Истина?“ 
(Йоан 18:37,38) 

 

„Само светлият път на Мъдростта 
води към Истината“ (Учителя) 

 

„И ще познаете Истината, и Истината 
 ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:32) 

 

За каква свобода можем да говорим, ако човек не познава за-
коните, на които се подчинява цялата Вселена и самият той. Мо-
жем ли да наречем свободен онзи, който, поради непознаване на 
Истината, извършва определено престъпление, за което след това 
бива държан отговорен от неумолимите закони на Кармата? Само 
онзи, който е озарен от лъчите на Истината, може да се възползва 
от своята свободна воля и с ясно съзнание да взима решения като 
един наистина свободен човек. 

Някои дървени философи твърдят, че Истината се раждала в 
спора, но това е пълна заблуда. В спора често се ражда колектив-
ното заблуждение, което за удобство мнозина наричат „истина“. 

Айнщайн казва: „Първо трябва да научите правилата на иг-
рата. И след това трябва да играете по-добре от другите.” – 
С други думи, за да заживеем в Братство и Любов и да надиграем 
тъмните сили, които искат да ни навредят, трябва да научим 
първо що е Истина и що е Любов. Защото Любов без Истина не е 
никаква Любов. Например, има много родители, които толкова 
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обичат децата си, че са готови да им осигурят материално целия 
живот, да им решават всички проблеми дори и след като вече са 
големи хора. И така, водени от най-добри намерения, да им пода-
рят безгрижен живот в пълно безделие. Обаче с това ние не само 
не правим добро, ами и парализираме техните души, спъваме тях-
ното развитие. 

Друг пример: хора, които изкуствено чрез медикаменти под-
държат живота (агонията) на техни близки, макар вече да е ясно, 
че времето им на Земята изтича и душата им има нужда да се 
върне в своето отечество. 

Накратко: нямаш ли Истина, колкото и да са добри намерени-
ята ти – роб си. Роб на суеверията, на чужди внушения, на общес-
твеното мнение, на фармацевтичната мафия. 

С оглед на това, че Истината е безбрежен океан, а също и на 
огромния обхват от включени теми, върху всяка от които могат да 
бъдат написани цели томове, бих искал да уточня, че целта на тази 
книга не е да представи всичко, което може да се каже по въпро-
сите, засегнати в нея. Вместо това, бих искал, доколкото мога, да 
запаля свещта на читателите и те сами да се ориентират по най-
разумен начин в океана от знание, без да са зависими от един или 
друг водач или гуру. И ни най-малко не желая да представя зна-
нието, което ми е било дадено, като нещо, което трябва да бъде 
прието за чиста истина, без да бъде добре обмислено. Нека винаги 
помним призива на Буда: „Не вярвай на нищо, няма значение 
къде си го прочел, кой ти го е казал, дори аз да съм, докато не 
съвпадне с твоя собствен разум и логика.” 

За да бъде по-разбираема и удобна за възприемане, информа-
цията в книгата е разпределена в 7 раздела и както седемте ос-
новни цвята образуват белия, така и тези 7 лъча от Истината, ко-
гато се съчетаят, ще съградят у търсещия Истината едно по-пълно 
разбиране за същността и смисъла на Живота, за нашата важна 
роля в целия Всемир, и за задачите, които ни предстоят през Но-
вата Епоха на Водолея. Всеки раздел пък включва 7 глави с по 7 
теми, които обстойно отговарят на множество важни въпроси.  

За да бъде действително полезна тази книга, желателно е да не 
се прескачат страници, тъй като всяка следваща глава обогатява и 
допълва казаното в предходната, докато накрая всички частички 
от пъзела се наместят и пред вас се открие една величествена кар-
тина, включваща минало, настояще и бъдеще; и всички нас, като 
сътворци и съработници на Бога. 



 
32 

Съветвам ви да приемете твърденията в книгата просто като 
още една гледна точка, като тема за размисъл. И ако подходите 
непредубедено, е само въпрос на време да откриете доказателства 
за истинността на изложените факти и твърдения. За мнозина те 
може би ще се сторят фантастични. Нека бъде така. Нека оставим 
времето да ги потвърди или опровергае. 

Изрично подчертавам, че тази книга е предназначена за мал-
цината, които са освободили умовете си от оковите на светската 
религия и наука. Само те са готови да възприемат Истината, без 
да я ограничават с предразсъдъците си. Това имаше предвид и 
Христос с думите: „Истина ви казвам, ако се не обърнете и не 
станете като деца, няма да влезете в царството небесно.” 
(Матей 18:3) 

Спрямо Истината аз не желая да бъда нищо повече от неин 
служител и вестител. Да се защитава тя прекрасно може и сама. 
Моето единствено желание е да споделя това, което ми е било от-
крито по видими и невидими пътища. По много от темите основ-
ното съдържание ще бъде предадено в тематични цитати, въз ос-
нова на които всеки търсещ ще може да си изгради една правилна 
представа по най-важните въпроси на нашето време.  

Тези мисли от мъдри и знаещи хора са така подбрани, че пред-
ставят есенцията от стотици книги и беседи, и ако бъдат съзна-
телно прочетени, обмислени и разбрани, ще помогнат на всеки 
търсещ Истината, за относително кратко време, да изгради в съз-
нанието си един цялостен мироглед за Живота, основаващ се на 
духовни познания, свалени за нас от Висшите светове чрез Божите 
пратеници. 

Учителя казва: „Истината ще ви направи свободни. Как? Най-
първо вие ще си зададете въпроса защо сте дошли на тази Земя. 
Прямо, съществено ще го разрешите. Мнозина се запитват защо 
са дошли на Земята. Необходимо е да разрешите този въпрос.” (6) 

Наистина само познаването на Истината, придобиването на 
Мъдростта и прилагането на Любовта ще ни помогнат да изпъл-
ним своята земна мисия и да прекрачим прага на красивото и 
светло бъдеще.  

И нека не забравяме, че съзнанието се разширява на малки 
стъпки и е досущ като изкачване на планина – колкото по-високо 
достигаме, толкова по-ясна и чудна картина се открива пред нас и 
разбираме колко скъпоценен дар е Животът и колко величествено 
е цялото Творение. 
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След края на земния си път един мъдрец се озовал пред пор-
тите на Рая. 

– Как изживя живота си? – попитал го един от ангелите-пази-
тели на райските порти. 

– В търсене на Истината. 
– Прекрасно! – похвалил го ангелът. – Как я търсеше? 
– Знаех, че Мъдростта, трупана от човечеството, се пази в кни-

гите и в религията. Затова много четях и посещавах храмовете. 
Ангелът се усмихнал. 
– Много пътешествах в търсене на Истината. – продължавал 

мъдрецът, а ангелът благосклонно кимнал с глава. 
Тук обаче мъдрецът замълчал, сякаш нямал какво повече да 

каже. Лицето на ангела помръкнало. 
– Нима съм постъпвал грешно? – учудил се мъдрецът. 
– Всичко дотук е добре, но не ми спомена за Любовта. – отвър-

нал ангелът. 
– Нямах време за любов – аз търсех Истината! – гордо извикал 

мъдрецът. 
– Там, където няма Любов, няма и Истина! Голямата Истина 

се ражда само от голяма Любов! – изрекъл с тъга ангелът и зах-
лопнал райските порти. 
 

 
Раздел I: Животът - най-

голямата загадка 

 
„... намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко 

от начало, наред да ти опиша, доста почтени Теофиле6, за да 
узнаеш твърдата основа на онова Учение, на което си се учил.” 
(Лука 1:3-4) 

 
Чудни са хората, които мислят, че със своя човешки, ограни-

чен разум могат да обхванат необятното и вечното. Доказано е, че 

                                                      
6 В превод от гръцки: „обичащ Бога” 



 
34 

виждаме по-малко от 1% от електромагнитния спектър. Чуваме 
по-малко от 1% от акустичния спектър. Докато четете тези редове, 
пътувате с над 200 км в секунда през Галактиката. Атомите в те-
лата ни представляват 99.9999999999999999 процента празно 
пространство и нито една клетка вътре в нас не е сред онези, с ко-
ито сме се родили. 

Знаем още, че хората имат 46 хромозоми - с 2 по-малко от най-
обикновен картоф. Самият факт, че виждаме дъги, се дължи на 
конусообразните фоторецептори в очите ни – за животните, които 
не притежават подобно нещо, дъгите не съществуват. С други 
думи – ние не просто гледаме към дъгата, ние я създаваме. 

И въпреки всичко това, мнозина твърдят, че познаваме При-
родата и че нищо, което не можем да видим, пипнем или помири-
шем, не може да съществува. 

Във връзка с това, Учителя казва: „В нашата Вселена има сто 
милиона слънца. Във всяка една слънчева система има по 12 пла-
нети. Те правят един милиард и двеста милиона. Ти ще тръгнеш 
да пътуваш в нашата Вселена, а има още хиляда такива вселени. В 
тази Вселена ти ще тръгнеш и като влезеш в оня свят, ще започ-
неш екскурзия от Слънце на Слънце.  

И може да живееш най-малко един милион години, да се за-
познаеш, ще започнеш да слизаш, да ходиш из всичките планети 
и оттам ще започнеш да обикаляш всичките слънца и тогава ще 
дойдеш при мене, като ги обиколиш. И тогава ще кажеш ще ис-
каш ли да живееш или няма. Тогава ще разбереш смисъла, разно-
образието, красотата, хубостта, всичките светове. Като посетиш, 
ще видиш, че е толкоз разнообразен светът, толкоз умни и добри 
същества има, че заслужава да се живее.” (7) 

 
„Под думата „Бог”, която в днешната епоха е изгубила значе-

нието си, ние разбираме Разумното Начало, което е създало света, 
което е дало условия на живота да се прояви, което ръководи ця-
лото човечество, което управлява цялото Битие. Тази Велика Ра-
зумност прониква цялото битие и действа отвън и отвътре.  

Тя прониква и в човека. Каквото е светлината за физическия 
свят, такова нещо е Великата Разумност за целия Космос, за ця-
лото битие. И слепият, и онзи, на когото очите са отворени, се дви-
жат в тази светлина, но слепият не я вижда, а вярва, че тя същест-
вува. Онзи, на когото очите са отворени и вижда, живее съзна-
телно в нея.“ (9) 
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1. Кой, къде и какво е Бог 

 

Учителя: „Има един Бог, който се проявява като Любов, като Мъд-
рост и като Истина. Има Един! И цялата жива природа говори за 
този Единия, Великия. Наричат го Бог, Господ, Отец. Той изпълва 
всичко, изпълва цялото Битие, всички светове, всички слънчеви 
системи и все пак остава непроявен. И в цялата вечност Той не 
може напълно да се прояви. В нея няма всички форми, чрез които 
Той би могъл напълно да се прояви. Има само едно Същество в 
света, което е абсолютно добро в пълния смисъл на думата – това 
е Бог. Той всякога е Благ. В това състояние на благост, у Бога няма 
абсолютно никакво желание да стори и най-малкото зло комуто и 
да е. И покрай най-малката мушица да мине Господ, Той ще ѝ се 
усмихне и ще ѝ даде всички условия за живот и развитие.” (8) 

 
 

1.1. Еволюция или Сътворение 

 
Както еволюционната теория, така и библейското учение за 

сътворението практически се приемат единствено на вяра, с изк-
лючение на духовно-виждащите. И малцина изобщо някога се за-
мислят по този най-важен въпрос в живота на човека: Съществува 
ли Бог? A oт отговора му се определят до голяма степен смисълът 
и целта на живота на всеки от нас, отношенията ни към обкръжа-
ващите, моралните ни ценности и т.н.  

Материалистическата наука твърди, че животът протича от ут-
робата до смъртта, а съзнанието е резултат от определени комби-
нации на различни химични вещества. Интересно е обаче да взе-
мем предвид факта, че съставните частици на нашите тела посто-
янно биват подменяни – най-малко веднъж на 7 години става 
пълна промяна на клетките в телата ни. Ако материалистичната 
теория беше вярна, съзнанието не би трябвало да поддържа памет 
за повече от 7 години назад. Всички обаче знаем, че това не е 
вярно. Ние не само можем да си спомним дори моменти от детст-
вото си, но е установено многократно, че хора, които са били в 
транс или на границата на смъртта и са се върнали към живота, 
описват как са видели цялото си житие като на лента, включи-
телно събития, които съзнателната им памет отдавна е забравила.  
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Давещи се хора също многократно ясно са си припомняли в 
едно светкавично виждане целия си живот и след свестяването си 
са разказали преживяното от тях. Науката не може да обясни тези 
явления и ги игнорира. Също така, не може да обясни и самата 
предполагаема еволюция между отделните видове, защото прос-
ловутият естествен подбор се извършва само в границите на един 
вид и цели неговото съхраняване и приспособяване към проме-
ните в околната среда, а никой, никога и никъде не е наблюдавал 
преминаване на един вид в друг, по-висш. Материалистичната на-
ука и до днес твърди, че човекът е резултат от огромна поредица 
слепи случайности, случили се в Природата.  

Тя описва, макар и без каквито и да било доказателства, че ня-
кога, в предисторическото минало, неизвестни вещества са участ-
вали в неизвестни процеси и така са произвели неизвестни форми 
на живот, които в течение на милиони години са се превърнали в 
хора. И явно никой не си задава най-логичните въпроси: 

 Как неживата материя може да роди жива клетка? 

 Как неразумното (сляпата случайност) може да роди разум 
(мислещо същество)? 

 Ако Дарвиновата теория включва постепенен преход в течение 
на милиони години от една форма към друга, как ще обясни пре-
минаването например от яйцеснасящи животни към бозайници, 
като двете категории са с коренно различно устройство? 

Ако всичко това беше възможно, защо не могат да го повторят 
в лабораторни условия? Биологията твърди, че случайното въз-
никване на живота е невъзможно. И никой учен не може да пот-
върди, че жива клетка може да се появи от нежива материя. Ко-
гато някой защитава една налудничава теория, трябва да предс-
тави убедителни доказателства за нея. Такива и до днес няма. 

Освен това сме свидетели как науката все по-често се сблъсква 
с въпроси, които остават необясними по научен път. Самите за-
щитници на материалистичната теория често достигат до същите 
заключения като самия Чарлз Дарвин, който в края на своя рево-
люционен труд „Произходът на видовете” пише: „Има някакво ве-
личие в еволюционната теория за живота с неговите мощни сили, 
които Творецът първоначално е вдъхнал в едно или в няколко 
живи същества.” 

На Дарвин принадлежат и думите: „Защо всеки геологичен 
слой не е пълен с междинни биологични видове? Може би това е 
най-силното възражение срещу моята еволюционна теория!” 



 
37 

Нека тук разгледаме автентичността и научната стойност на 
различни вкаменелости, които бяха представени пред обществе-
ността като доказателства за „предисторически човек”. 

 Човекът от Ява – оказа се, че откритите вкаменелости всъщност 
са от 2 вида: бедрена кост от съвременен човек и череп на гибон. 

 Кенийският човек – оказа се, че останките са от съвременен чо-
век. 

 Пекинският човек – скоро след „откритието” учените устано-
виха, че то е фалшификат. 

 Пилтдаунският човек – и той се оказа подобна измама. 
През 2002 г. в Южните Родопи бе намерен череп, за който се 

предполагаше, че има особено важна стойност в еволюционната 
верига на съвременния човек. Печатните медии масово разпрост-
раниха тази „сензационна новина” на първите си страници. По-
късно обаче анатоми от Лесотехническия университет в София до-
казаха, че това е череп на говедо.  

По подобен начин медиите често манипулират и подвеждат 
общественото мнение в желана от тях посока. 

Знаем, че ако един апарат действа механично, той не е в състо-
яние сам да изменя своите закони по разумен начин. В Природата 
обаче такива изключения са факт. Всеки мислещ човек може да 
види в тях намесата на висш разум, който съзнателно допуска из-
ключения от законите, за да създаде условията за живот на Зе-
мята. Ето два примера за тази величествена разумност, предста-
вени от Боян Боев: „Първи пример: Водните пари, като се издигат 
в най-горните слоеве на атмосферата, се разлагат химически на 
кислород и водород. После, чрез електрическите сили, кислоро-
дът и водородът се съединяват отново и образуват водата. С каква 
цел Разумната природа е направила това? За да се освободи водата 
от всички примеси, от всички отрицателни явления; и после, като 
нова вода, да слезе на Земята съвсем преобразена и чиста, като 
ново творение. 

Втори пример: Водата замръзва при о° и се превръща на лед. 
При замръзването си водата се разширява и затова ледът е по-лек 
от водата. Това е единственото изключение в Природата. Защо Ра-
зумната природа е наредила така? Ако ледът беше по-тежък от во-
дата, той щеше да потъва непрекъснато на дъното на реките, нова 
вода щеше да замръзва и да потъва като лед на дъното. Това щеше 
да се повтаря много пъти и тогава реките щяха да преливат и да 
заливат земната повърхност. Значи Разумните сили допускат 
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едно изключение от природните закони, за да се избегне опас-
ността от заливане на земната повърхност от вода.” (10) 

Друга очевидна изява на този разум можем да видим в разпо-
ложението на Слънцето и Луната. Макар да са изключително раз-
лични по големина и отстояние от Земята, тези пропорции са тол-
кова точно съобразени една с друга, че – погледнато от Земята – 
изглеждат еднакви по размер. Това най-ясно се вижда при слън-
чевите и лунните затъмнения. Какъв е шансът „хаосът” и „голе-
мият взрив” да създадат случайно нещо толкова прецизно? 

Рудолф Щайнер също ни дава един хубав пример за това колко 
сляпа е науката, когато опитва да обясни чисто духовни явления 
като произхода на човека: „Представете си как един студент слуша 
лекциите на университетски професор, привърженик на Дарвин. 
Какво може да се чуе от човек, който застъпва теорията за естест-
вения подбор? Защо например – пита той – петелът има краси-
вите, сини, искрящи цветове на своите пера?  

Те се обясняват с половото привличане, защото кокошките из-
бират онзи петел, чиито пера имат най-ярките синкави отбля-
съци. Другите екземпляри отпадат и така, грубо казано, възниква 
една определена порода. Ето го „висшето развитие”, ето го реши-
телният „полов подбор”! И сега студентът е радостен, че вече знае 
как напредва еволюцията на видовете. 

После той влиза на следващата лекция по физиология на сети-
вата, където чува следното: Правени са многобройни опити, които 
показват колко различно действат цветовете от спектъра върху от-
делните животински видове, така че например кокошките изобщо 
не възприемат онези цветове от спектъра, които се движат от си-
ньото до виолетовото, а само цветовете от зеленото до оранже-
вото! И ако сега този студент поиска да съпостави двете лекции, а 
в днешните университети той наистина може да ги чуе, просто ще 
бъде заставен да погледне на нещата повърхностно: друг избор за 
него няма. Цялата теория за естествения подбор се гради на пред-
положението, че кокошките виждат пъстрото оперение на петела 
и това им доставя някаква радост, докато в действителност те не 
виждат нищо подобно и перата на петела им изглеждат гарвано-
вочерни.” (11) 

На друго място в своите лекции д-р Щайнер дава следния при-
мер: „В училищата се показва опит, който трябва да представи 
нагледно как цяла една планетарна система може да възникне 
чрез въртене. Взема се едно вещество, което плува във водата, и се 
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поставя в сферическа форма (капка олио). След това се изрязва 
една малка пластинка, която може да се прокара точно през еква-
торната линия на тази маслена сферичка, така че тя бива разде-
лена на две половини. Отгоре се забожда една карфица и започва 
да се върти. От малката сферичка се отделя първо една капка, ко-
ято се върти около по-голямата като едно външно тяло. После се 
отделя втора, трета капка и накрая в средата остава една по-го-
ляма капка, около която се въртят по-малките.  

„Ето ви една планетарна система в малък мащаб.“ – казва се. И 
хората си мислят: „Защо от тази първична мъглявина да не е въз-
никнала някога чрез въртене нашата слънчева система, когато и 
сега можем да подражаваме това с една такава миниатюрна слън-
чева система?“ – Обикновено това сравнение изглежда извън-
редно убедително и сега те разбират как някога от такава една 
мъглявина са се отделили Сатурн, Юпитер, Марс, Земята, Венера, 
Меркурий. 

Но цялата тази история, не само сравнението, а въобще целият 
възглед е плод на късогледството на всяка съвременна мисъл. За-
щото тези, които така убедително устройват това сравнение и ко-
ито често пъти са твърде учени хора, забравят само едно нещо: Че 
те са именно там, хващат карфицата и я въртят.  

Без съмнение в някои области на живота забравянето за себе 
си е много добро нещо, но в този случай, забравяйки експеримен-
татора, забравя се най-важното, без което капката олио въобще не 
би се завъртяла. Най-малко би трябвало ученият, който приема 
подобно суеверие – тук ние наричаме суеверие Кант-Лапласовата 
система – най-малко този учен би трябвало да бъде малко после-
дователен в своето мислене и да приеме поне, че някога някакво 
Същество е седнало в пространството на някакъв исполински стол 
и е поставило в движение една исполинска ос. Това поне би тряб-
вало да се предположи; но постепенно човешкото мислене така е 
свикнало с това да взема предвид само материалното, че съвсем 
не се забелязва противоречието на подобно сравнение.” (12) 

Мнозина мислят, че ако тази теория беше недоказана, тя ня-
маше да бъде общоприета. Успехът ѝ обаче не се дължи на нейната 
достоверност, а на опорочената образователна система, на медий-
ните манипулации и на недостатъчно познаване на специализи-
раната литература от широката общественост. И така, неосъзнато 
от повечето хора, еволюционната теория се е превърнала в един 
задължително наложен инструмент за атеистично възпитание на 
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децата, а оттам и на цялото човечество.  
Подрастващите просто биват „дресирани” да слушат, запаме-

тяват и изпълняват това, което някой е сметнал за правилно. В 
учебниците, дори съзнателно, се премълчават научните опровер-
жения на тази теория, а еволюционното учение се представя често 
не като теория, а като научно доказан факт.  

За непредубедения човек е необходима много по-силна вяра от 
тази на религиозните хора, за да се приеме случайното самосъз-
даване на живота и неговото саморазвитие от едноклетъчни орга-
низми до днешните хора. 

Скептиците заявяват: „Искам да видя Бога и тогава ще повяр-
вам. Не мога да приема нещо, без то да бъде доказано по научен 
начин и проверено в лабораторията.” – Или с други думи: „Не ис-
кам да приема тази идея, защото тя ме ограничава. Предпочитам 
аз да си бъда сам Бог и да не дължа никому благодарност за своя 
живот.” 

Възниква обаче въпросът: Ако наистина такъв човек не приема 
за истина това, което не може да бъде проверено опитно, как така 
вярва, че е имало ледникова епоха? Да не говорим за самозараж-
дането на живота от мъртва материя или преминаването от един 
животински вид в друг. Една притча по хубав начин описва лип-
сата на логика и здрав разум у материалистично-мислещите хора: 

Един мъж посетил местната бръснарница, за да го избръснат и 
подстрижат. Заприказвал се с бръснаря и по някое време станало 
дума за Бог. Бръснарят казал: 

– Каквото и да ми говорят, аз не вярвам, че има Бог. 
– Защо? – попитал клиентът. 
– Достатъчно е да излезеш на улицата, за да се убедиш, че няма 

Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, откъде има толкова много 
болни хора? Откъде са бездомните деца? Ако той наистина същес-
твуваше, не би имало нито страдания, нито болка. Трудно ми е да 
си представя любящ Бог, който допуска всичко това. 

Клиентът се замислил за миг, но решил да си премълчи, за да 
не влиза в спор. Когато бръснарят си свършил работата, клиентът 
си тръгнал. Излизайки от бръснарницата той видял на улицата 
рошав и необръснат човек, като че ли не се е подстригвал цяла 
вечност – толкова бил рошав. Тогава клиентът се върнал в бръс-
нарницата и казал на бръснаря: 

– Знаете ли какво ще ви кажа? Не съществуват бръснари. 
– Как така? – учудил се бръснарят. – Аз самият съм бръснар. 
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– Не. – възкликнал клиентът. – Те не съществуват, иначе ня-
маше да има рошави и необръснати хора като ето онзи човек, 
който върви по улицата. 

– Но, мили човече, работата не е в бръснарите. Просто хората 
не идват при мене. 

– Точно в това е работата! – потвърдил клиентът. – И аз казвам 
същото: Бог има. Просто хората не Го търсят и не отиват при Него. 
Ето защо има в света толкова много болка и страдания. 

 
 
 

1.2. Същност и проявление на Бога 

 
„Никой никога не е видял Бога: единородният Син, който е в ло-

ното на Отца, Той го изяви.“ (Йоан 1:18) 
 

„Ние живеем, движим се и съществуваме в Бога.” 
(Деяния 17:8) 

 
Учителя: „Какво по-хубаво от това да знаете, че има едно ра-

зумно Същество в света, което ви обича всякога: и когато спите 
или сте будни, и когато сте болни или здрави, и когато сте учени 
или прости, и когато сте богати или бедни. Няма по-хубаво нещо 
от това да знаете, че отношенията на това Същество към вас са вся-
кога едни и същи. Ако служите на Бога, всеки ще ви обича.” (13) 

Всички Посветени още от древността са знаели, че Божестве-
ното стои в основата на цялото Битие и в света не съществува 
нищо друго освен Бог. Всичко, което познаваме като Космос и Съ-
щества на различна степен на развитие, е само проявление на 
Бога. В този смисъл, Бог не е извън света и нещата, но Той про-
никва света и всички същества, Той е отвън и отвътре на света и 
съществата. Бог се проявява чрез всичко във Вселената и през 
всичките векове – Той го прави както с гръмотевицата, която раз-
рушава къщата, така и чрез ръката на човека, който я съгражда 
отново. Може да приемаме Бога като Величествена Любов, Мъд-
рост, Истина, Светлина, но Той Сам по Себе Си е много повече от 
това. Той е не само всичко, което можем да си представим, а и от-
въд това, понеже ние не можем да познаем нищо по-далеч от гра-
ниците на ограниченото човешко съзнание, а Бог е необятен. 
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Човечеството преминава през различни епохи и фази в своето 
съзнание и разбиране за света и за Бога. Напредналите Същества 
от ангелската йерархия озаряват човешките умове с лъчите на Ис-
тината според степента, в която хората са готови да я възприемат. 

В древни времена по Земята са се ширили варварски племена, 
които признавали физическата сила и надмощие като най-висш 
закон. За тях Божието Милосърдие и Състрадание към по-слабите 
би изглеждало като крайна проява на слабост и неразумност. За-
това и Учителите на човечеството са били принудени да им пред-
ставят Бога като един строг господар, който стои в облаците, уп-
равлява чрез страх от наказание и хвърля гръмотевици по греш-
ниците. 

На следващата стъпка в развитието на съзнанието вече е било 
възможно в лицето на Всевишния да бъде виждан по-скоро един 
благодетел, който, в замяна на определено жертвоприношение 
или десятък, умножава изобилно земните блага за нас. В тази 
фаза мотивът за действие преминава от страх към едно, макар и 
егоистично, желание за жертва в името на бъдещото добро. Но и 
тогава все още сме били твърде далеч от правенето на Добро за-
ради самото Добро, без оглед на последствията. 

Едва преди 2000 години Ангелските йерархии са преценили, 
че е дошло времето да бъде даден импулсът за висшата Любов и в 
човешкото съзнание да бъде посято нейното семенце, което с 
много грижи (от тях и от нас) малко по малко да поникне и да раз-
цъфне в нашите души. А сега вече сме достигнали до този етап в 
нашето развитие, когато – вместо да възприемаме физически сла-
бия като лесна плячка – ние усещаме вътрешен призив да му ока-
жем помощ. 

Тази колосална промяна в съзнанието (от племенните връзки 
по кръвна линия към общочовешкото родство по дух) бива изра-
зена и от ап. Павел в неговото послание до Галатяните (3:28): 
„Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свободен; няма мъжки 
пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.” 

А и от самия Христос: „Когато Той говореше на народа, майка 
Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. И 
някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат 
да говорят с Тебе. А Той отговори на онзи, който Му каза това: 
„Коя е майка Ми и кои са братята Ми?“ – И като посочи с ръка 
на учениците Си, рече: „Ето Моята майка и Моите братя, за-
щото който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е 
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брат, и сестра, и майка.“ (Матей 12:46-50) 
И според Божия план за нашето развитие сега се намираме на 

прага на една нова епоха, в която нашата колективна задача е не 
само да повярваме в Христовото учение, но и да го приложим в 
живота си, да го превърнем в част от себе си – в плът от плътта си 
и кръв от кръвта си. 

Едва през последните няколко столетия човешкият ум бе раз-
вит до степен, в която е способен да приеме Христовото учение 
като нещо повече от морализиращи притчи. Чрез този ум обаче 
човекът се превърна в същество, което знае много за заобикаля-
щия го свят, но почти нищо за себе си. Той дори не разбира как да 
живее, за да запази доброто си здраве. Цялото Христово Учение 
можем да го сведем до три прости правила: „Възлюби Господа, 
твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум: 
тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна на нея, е: 
възлюби ближния си като себе си. На тези две заповеди се крепи 
целият закон и пророците.” (Матей 22:37-40) 

„Бъдете съвършени, както е съвършен и вашия Отец Небе-
сен.” (Матей 5:48)  

Чрез тези закони за нас са изявени неизменните Вселенски за-
кони, които изразяват Божията Воля. А тя винаги цели нашето 
най-висше добро, макар невинаги да можем да го проумеем. 

Една притча разказва за двама приятели, които решили една 
вечер да отидат в планината, където живее Бог. Единият от тях 
приемал Бога като едно Същество, което нехае за нашето благо и 
само ни създава безцелни изпитания, а другият познавал същ-
ността Му добре, както е описана и от ап. Йоан с думите „Бог е 
Любов”. Щом достигнали върха на планината, чули в тъмното 
глас: „Когато тръгнете да слизате, натоварете конете си с камъни.” 
– Скептикът веднага възроптал: „Казах ли ти? След всичките 
мъки докато стигнем дотук, Той ни изпраща още трудности – да 
носим тежък товар. Аз няма да се подчиня!” 

Приятелят му обаче незабавно послушал гласа и взел със себе 
си камъни от планинския връх. Когато стигнали до подножието, а 
слънцето едва изгрявало, натовареният погледнал товара си и ви-
дял сиянието на камъните, които донесъл: те били чисти диа-
манти. Тогава мъдрецът казал на своя ближен: „Невинаги можем 
да разберем Божите планове, но ако останем верни докрай, ще от-
крием, че те винаги са в наша полза. Светлите Същества обръщат 
всичко в добро за онези, които търсят, слушат и обичат Бога.” 
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Учителя, като един Велик Посветен, ни описва Бога по най-пъ-
лен начин – доколкото нашето съзнание е готово да възприеме 
Истината: „Всичко, което е в нас и извън нас; всичко, което ни за-
обикаля, представлява фон, зад който се крие Бог като Велик ху-
дожник. Той е дълбоко скрит, защото иска да ни остави свободни. 
И понеже Бог е така дълбоко скрит, затова хората постоянно Го 
търсят отвън и искат по външен път да се доберат до Него, да до-
кажат съществуването Му. Бог обаче не е нещо, което може да се 
доказва. Да искаме да доказваме съществуването на Бога значи 
всъщност да твърдим, че няма Бог. Всяко доказателство за същес-
твуването на Бога е един механичен процес. Иска ли човек дока-
зателства за съществуванието на Бога, той е прекъснал в съзнани-
ето си своята връзка с Него.  

Възстанови ли се тази връзка, животът започва непрекъснато 
да тече от Бога към човека и от човека към Бога. В ума, сърцето и 
волята на човека има тогава един непрестанен прилив от Божест-
веното съзнание. И тогава престават всички онези празни и не-
лепи въпроси: Има ли Бог, няма ли Бог? Обича ли ни Бог или ни 
е забравил?” (14) 

 

„Стихът „всичко чрез Него стана” се отнася до висшето в чо-
века, което дава подтик, разширяване на човешката душа. Всички 
неограничени, безкрайни работи чрез Него стават, но временните 
работи не стават чрез Него… Бог говори чрез пророците, но не 
всичко, което те говорят, е все от Бога казано. Като се намерил в 
големи противоречия, един от еврейските пророци казал: „Гос-
поди, защо си застанал на пътя ми като мечка?”. 

На друго място същият пророк казва: „Господи, защо ме из-
лъга?” – Той искал да каже: „Господи, в усърдието си да Ти служа, 
аз се излъгах и опозорих името Ти.” – Значи сам пророкът не е 
предал точно мисълта си, вследствие на което е внесъл известно 
заблуждение в умовете на хората. Ето защо, когато някой казва, 
че всичко е от Бога, с това той иска да се оправдае. Не! Всичко, 
което човек върши на своя глава, не е от Бога и лесно може да се 
изправи. Методите за изправяне на погрешките, на престъплени-
ята се намират в ръцете на човека. 

Когато нивата на земеделеца не даде плодове, най-лесно за 
него е да вземе пушката и да отиде в гората, да чака пътници да ги 
обира. Да, но това не е от Бога – това се дължи на кривия, изопа-
чения човешки ум.” (15) 
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1.3. Всемирното единство 

 
„Kогато страда една част от тялото, страдат всички 
части; когато се слави една част, радват се с нея всички 

части. Вие сте тяло Христово.” (1 Кор. 12:26,27) 
 

„А Царят ще им отговори и каже: Истина ви казвам, докол-
кото сте сторили това на един от тези Мои най-малки 

братя, на Мене сте го сторили.” (Матей 25:40) 
 

Учителя: „В духовния свят има закон: когато един се повдига, 
всички се повдигат!” (16) 

 

„Когато всички хора станат щастливи, и ние ще бъдем такива. 
Щом всички хора не са щастливи, нито един няма да бъде доста-
тъчно щастлив. Хората търсят лично щастие – там е заблуждени-
ето. Ако целият свят страда, а само един е щастлив, питам, живо-
тът осмисля ли се?” (19) 

 

„В живота всички сме така свързани, че прегрешенията на 
един са прегрешения на всички и добродетелите на един са доб-
родетели на всички. Какво е прегрешение? – Прегрешенията се 
явяват като последствие от задържане на Божите блага. Човек ви-
наги служи за проводник на Божията благост. Затова, ако правед-
никът не изпълни своя дълг, ако не дойде навреме, когато Бог го 
повика, всички ще страдат, понеже са свързани с неговия живот.  

Ако той не иска да изпълни волята Божия, ще се намери друг, 
който да я изпълни. В Бога всякога има и други възможности. В 
дадения случай ти, който си призван да бъдеш носител на Божес-
твеното благо, отвори сърцето и душата си, за да мине Божията 
благост през тебе и да отиде у всички хора. Бог иска Неговата бла-
гост да мине във всички души. Не мисли, че ти си малко, недораз-
вито същество, че нищо не струваш, че не можеш да вършиш ве-
лики работи. Това е неразбиране на нещата.” (20) 

 

„Всеки човек, добър или лош, който ви е посетил, винаги ос-
тавя своето влияние върху вас. Ако бяхте ясновидци, щяхте да ви-
дите, че от всеки човек се отделя една тънка материя, която пада 
като светлина или сянка върху онзи, с когото се среща. Ако е 
сянка, този човек изпитва известно неразположение на духа. Доб-
рият и чист човек оставя само светлина върху хората.” (18) 
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„Всяко добро дело, направено от вас за вашия ближен, е изпъл-
нение на волята Божия. При това положение Бог ще бъде доволен 
и от вас. Ако ти помогнеш на една бедна вдовица, която се е мо-
лила три седмици, ти вършиш волята Божия. Бог няма да слезе от 
небето по физически начин да помогне на тази вдовица. Той ще 
помогне чрез някой човек, който е готов да изпълни Неговата 
воля. Няма да мине много време, друг някой ще изпълни нещо по 
отношение на тебе. Той ще помогне на тебе.  

В този смисъл хората са като скачените съдове, едни други се 
преливат и си помагат… Истински човек е този, който винаги е го-
тов да изпълнява Волята Божия. Той работи за Бога, защото раз-
бира, че Божият Дух живее във всички хора на Земята. Следова-
телно каквото прави за един, той го прави за всички.” (21) 

 

„Не е важно колко голям грях си направил. И малкият грях 
има такива последствия, както и големият. Защо? Защото си свър-
зан с милиони хора, които чрез греха си ти подтикваш към грехове 
и престъпления. Ти си първата кибритена клечка в кутията. Щом 
се запалиш, след тебе ще се запалят и останалите клечки.” (22) 

 

 „За човека няма по-свещен момент от този– да повдигне сър-
цето си към Бога и да почувства връзката, която съществува между 
всички души.” (24) 

 

Рудолф Щайнер: „Цялото човечество наистина е един органи-
зъм. Изтръгнете една-единствена душа и този организъм не може 
да съществува, той ще увехне. Всички нас ни свързва нещо общо. 
Това ни става ясно, когато се опитаме да се издигнем във висшия 
свят и да изживеем в нас духовното единство на същността ни. Ако 
в нас живее единството на духовната ни същност, тя ще ни води 
към братството. То е вече там, в по-висшите полета. На Земята е 
само отражението. Образът на това, което се намира във висшите 
полета, е братството върху нашата Земя.  

Когато на Земята не се грижим за братството между нас, ние се 
отричаме от това, което вече е в нас. Това е по-дълбокото значение 
на братската идея. Поради това трябва все повече да се опитваме 
да осъществяваме антропософските мисли така, че да разбираме 
ближните си дълбоко в душата им и при най-големите различия 
в мненията да останем братски свързани. Истинското братство е 
когато не очакваме другият да има същото мнение като нашето, а 
да дадем правото на всеки човек да има своето собствено мнение. 
Тогава в общата работа ще се достигне върхът на мъдростта…  
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Схванем ли нашата идея за братство така, можем да си кажем: 
Ние сме свързани заедно при всички обстоятелства, колкото и да 
имаме различни мнения. Разликите е мненията не могат никога 
да са причина да се разделим.” (25) 

Пряко следствие от тези връзки между всички нас е, че ако вис-
шето съзнание за живот в Любов и Братство се пробуди у опреде-
лен брой хора, то може да създаде силна духовна вълна, която като 
квас да обхване цялото човечество. Затова дори когато работим 
върху собственото си духовно израстване и побеждаваме собстве-
ната си низша природа, ние облагородяваме цялото човечество. 

И никога не знаем дали вече не са се събрали достатъчно хора, 
които чакат само още един! Вероятно 99 от стоте влакна са скъ-
сани от въжето, с което силите на злото са вързали човечеството и 
може би остава само още едно!  

Нека всички започнем от себе си – да скъсаме своето си 
влакно. Пък дори и да не е последното, все ще подтикнем с при-
мера си още някой да скъса и той едно на свой ред. И така до края 
на въжетата, на оковите, на всичко онова, към което ни приковава 
съвременната култура на безлюбие и егоизъм. 

Другият важен аспект от тази връзка между хората е, че когато 
се обединим зад една идея и насочим енергията си в дадено нап-
равление, тя се увеличава (образува се т. нар. егрегор) и цялото 
става много по-силно от сумата на отделните части. Това е изка-
зано и от Христос с думите: ,Ако двама от вас се съгласят на зе-
мята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено 
от Моя Отец Небесен; защото дето са двама или трима, съб-
рани в Мое име, там съм Аз посред тях.” (Мат. 18:19,20) 

На същия принцип действа и грехът – първо трови нас, после 
околните, а накрая ни подтиква всички вкупом към още повече от 
съответната проява, понеже друг закон гласи, че подобното прив-
лича подобно. Затова и в Учителя казва: „Като греши, ученикът 
причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото би-
тие.“ (26) 

Важно е да знаем, че всичко и всички сме неразривно свързани 
помежду си още преди да се родим. И във всеки миг в нашето под-
съзнание ние водим безмълвен разговор, в който обменяме идеи, 
мисли и желания. От болката на един страдат всички, а от ра-
достта на един празнуват всички. Всъщност нашите чувства, 
мисли и дела оказват голямо влияние не само върху човечеството, 
но и върху всички останали светове. Може да се каже, че нашият 



 
48 

материален свят се явява пресечна точка на невидимите светове и 
всяка наша проява пробужда една дълга верига от последствия 
във Всемира. И макар да не можем да ги видим или осъзнаем, до-
като сме в тялото си, тях ги има и един ден ще бъдем държани от-
говорни за нашите егоистични постъпки. Думите, които изри-
чаме, не изчезват, а се трупат в пространството около нас, за да 
можем един ден да опитаме техните плодове. Христос загатва 
това: „И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат чове-
ците, ще отговарят в съдния ден: защото по думите си ще бъ-
деш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.” (Матей 12:36) 

 
 

 

1.4. Пътят към Съвършенството 
 

Учителя: „Някой казва: „Като станем съвършени, какво ще 
правим?” – Тогава ще започнем да живеем.” (27) 

 

„За да завърши човек своята еволюция7, той трябва да премине 
през 12 милиарда години. У нас може да се породи въпросът какво 
ще бъде след това положението на човека? Разбира се, след като 
човек премине това развитие, положението му ще бъде твърде 
различно от настоящото. Той ще се намира на една степен на раз-
витие, която е в такова отношение спрямо степента, на която се 
намира сега, каквото е отношението например между днешния 
човек и жабата. Такава ще бъде разликата между сегашното и бъ-
дещето положение на човека. Когато дойдете в това положение, 
ще ви се даде да създавате цели светове и да се разпореждате с тях, 
ще бъдете натоварени с редица отговорности...  

Ще настъпи нова еволюция за вас и като имате предвид вели-
ката цел на живота, вашите съвременни страдания ще ви се видят 
нищожни. Това, което сега ви спъва, в бъдеще ще ви се струва като 
детска играчка. Ако тези играчки и да са ви нужни сега, в бъдеще, 
когато промените състоянието си, задачите ви ще бъдат съвсем 
различни, вие ще бъдете готови за по-високи и по-велики задачи. 
Вашата душа ще бъде готова за нова служба.” (29) 

                                                      
7 Под „еволюция“ мистиците разбират същинската еволюция – тази на 
съзнанието. Тя няма нищо общо с фантастичната теория на Дарвин, 
която опитва неуспешно да обясни възникването на формите (телата). 
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„Ние мислим, че човек е най-горното стъпало на еволюцион-
ната стълба, обаче еволюцията е безкрайна. Както има същества 
по-долу от човека, така има същества и над човека. Те са се раз-
вили в миналите вселени.” (28) 

 

„Като изучавам съвременните учени, писатели, поети, худож-
ници и музиканти, аз ги разглеждам като носители на Божестве-
ното. Бог иска да се проявява чрез тях, но понеже те още не са 
добре организирани, не могат да предават правилно Божестве-
ните Идеи. Това не е за упрек. Ще дойде ден, когато те ще могат 
правилно да предават Божествените Идеи и Чувства.” (30) 

 

„Рече Бог: да сътворим човек по наш образ и подобие.” (Битие 
1:26) – Важно е да се има предвид, че Бог не е Същество като нас, 
а се проявява като обособява от себе си безброй отделни същества. 
И тъй като Той няма физическо тяло, безсмислено е да си предс-
тавяме Неговия образ по видим, физически начин, както мнозина 
духовници правят и го рисуват по икони и стенописи.  

Това би било признак на върховно суеверие и неразбиране на 
Неговата Същност. Под „образ и подобие“ тук се разбира подоби-
ето по дух, което обаче още не е постигнато от нас, а е въпрос на 
идните хилядолетия. Ако все пак можем да говорим за „тяло на 
Бога“, единствено удачно би било да визираме цялата проявена 
Вселена, заедно с всички Същества в нея. Цитираните думи от Би-
тие се отнасят за това, че у нас са вложени зародишите, които (ако 
отгледаме разумно) един ден ще ни направят подобни на Бога – 
творци на цели Вселени и проводници за Неговата Любов, Мъд-
рост и Истина. За Бога е казано „Бог е Дух вечен” и е наивно да си 
Го представяме как например се е разхождал из Райската Гра-
дина, садил е дървета и си е говорил с Адам и Ева. 

 

Учителя казва: „Който не е възлюбил Бога, той още не е истин-
ски човек. Той няма още „образ и подобие Божие”. Човекът днес 
няма „образ и подобие Божие”. И наистина онзи, който може да 
те обере, да те изнасили, да те охули, човек ли е? Човек ли е и онзи, 
който отначало ти е бил приятел, а после те злослови?... Всеки чо-
век, всяка човешка душа е един първичен елемент от великия Кос-
мичен Човек. Като такъв, той заема точно определено място в Жи-
вата Природа и играе определена роля. Без него Вселената не 
може да се прояви в пълнотата на своята хармония. Ето защо и 
всеки човек тук, на Земята, си има своя определена роля.” (31) 
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„Бог направи човека. Това, което представлява сегашният чо-
век, в сравнение с онзи, създаден по образ и подобие на Бога, е 
карикатура.” (32) 

 

Много наши съвременници казват: „Хората са лоши! Аз оби-
чам природата, растенията, животните, ама хората всичко 
развалят, по-добре да ги няма.” – С тези мисли те се поставят на 
много опасно място. Нима имаме основания да обвиним един зе-
лен, неузрял плод, че е кисел или горчив?  

Нима бихме били прави, ако тръгнем да оценяваме картината 
на някой велик художник, докато той още едва е нарисувал пър-
вите няколко щрихи? По същия начин и самият човек е едва в на-
чалния стадий от своето развитие и ще имаме право да се произ-
несем върху него едва тогава, когато той бъде завършен.  

Защото във всеки от нас е вложена Божествена Искра, всеки 
носи в себе си зародиша на дарби, таланти и способности, които 
един ден ще го превърнат в неповторим светъл ангел, ако бъдат 
правилно развити. А до тогава да съдим или презираме младите 
души край нас, защото не са достигнали до нашето ниво, е все 
едно да съдим и презираме семето, защото още не е станало дърво, 
или пъпката – че още не е плод. И докато този човек е все още 
една „незавършена картина“, всяка критика към него всъщност е 
насочена към неговия Създател, който се грижи за развитието му. 
Затова нека бъдем толерантни към чуждите слабости и грешки, 
защото често и ние самите носим част от тях. 

Учителя учеше: „Ако видиш, че някой греши, дошло е време за 
тебе да станеш праведен.” (33) 

 

„Човека го очаква велико бъдеще. Сега той е в детинство, в за-
чатъчно състояние. Има да мине през много фази на своето раз-
витие и ще има една отлична форма. Неговото съзнание ще се раз-
вие, ще има спомен за живеенето си тук – не само на Земята, но 
ще живее и на Венера, на Меркурий, че и на Слънцето. След като 
завърши своята еволюция в Слънчевата система, ще иде на Си-
риус и там ще живее 250 милиарда години; оттам ще иде на едно 
Слънце, около което всички наши слънца се въртят – около него 
се въртят около 100 милиона слънца. Той ще иде там на гости, ще 
го посрещнат с венци. То ще бъде Царството Божие.” (34) 

 

Човешката душа е абсолютно добра по своята същност, но във 
Вселенски план тя е относително млада, с всички произтичащи от 
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това следствия. Затова нека помним, че у всеки от нас е посаден 
зародишът на доброто, но у всеки е развит различно. Това се 
дължи на ред причини – едни са излезли от Бога по-рано от дру-
гите, други са се оплели в житейския си път и поради това са изос-
танали, а трети са пожертвали временно собственото си развитие, 
за да изпълнят определена мисия за обща полза. 

Човечеството е само едно от първите стъпала в стълбата, из-
качваща се от най-несъзнателните форми на живот като мине-
рали и растения и водеща към Бога. Между нас и Твореца стоят 
неизброимите Ангелски йерархии – от ангелите, които стоят не-
посредствено над нас в своя напредък, та чак до херувими и сера-
фими, които са олицетворението на Божията Мъдрост и Божията 
Любов, а има и много йерархии над тях. 

През тази духовна еволюция преминават не само човешките 
души, но и съществата от животинския, растителния и минерал-
ния свят. Други същества пък отдавна са преминали през своята 
човешка степен и сега живеят в духовни тела като подпомагат раз-
витието на хората, животните, растенията и минералите. Зада-
чите на тези същества от висшите йерархии и начините им за въз-
действие върху земната еволюция са строго разпределени и по-
нататък в книгата ще става дума многократно за тях. Засега е 
важно да се знае само, че всеки човек, който следва Божията Воля 
и завърши успешно своето земно развитие, ще стане ангел, по-
късно архангел и т.н. – ще навлиза във все по-прекрасни светове, 
ще придобива все по-възвишени сили и дарби и ще има все по-
големи възможности да помага за всемирното благоденствие.  

Според влиянието им върху хората можем условно да разде-
лим невидимите Същества като „добри” или „зли”. Добрите ан-
гели имат за цел да водят човечеството по пътя на духовната ево-
люция – такава, каквато е според Божия план8, а злите са отказали 
да следват Божията Воля, но все пак са допуснати да участват във 
всеобщата еволюция, тъй като Бог, в своята Мъдрост, използва 
всичко за добро. По този начин, чрез силите на противодействие, 
Доброто бива стимулирано да се разраства и развива все повече, а 
„злото” е само временно допуснато и ще бъде „вързано” оконча-
телно когато хората развият Любовта в себе си и нямат вече нужда 
от външен подтик, за да вършат Добро безкористно. 
                                                      
8 Зад Божествения план стоят Същества, идеи и намерения – тъй вели-
чествени и добронамерени към нас, че нашите познания и ниво на 
осъзнатост са крайно недостатъчни, за да ги обхванем и разберем. 
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Красотата на Природата е в многообразието. Ако всички бяхме 
на еднаква степен на развитие, днес нямаше да има Слънце, което 
да ни огрява; растения, които да ни дават плодовете си; мъдреци, 
които да ни напътстват към непознати висоти; нито изоставащи, 
за които ние на свой ред да бъдем полезни. Без минералното цар-
ство нямаше да я има дори твърдата земя, по която ходим. 

Всяка душа е неповторима по своята същност и способности. 
Задачите, които е призвана да изпълни, също са уникални. Затова 
нито една душа не е в състояние да заеме мястото на друга и даже 
най-великата от тях не може да изпълни ролята, отредена на друга 
душа. Всяка Божия Искра допринася по свой специален начин за 
Хармонията във Всемира. А пътешествието на душите никога не 
свършва, освен ако те сами не го приключат чрез неразумен жи-
вот. Когато завършва едно пътуване, започва друго. И живот след 
живот продължаваме от мястото, до което сме стигнали по-рано. 

В далечното бъдеще ще можем да вършим своите задачи от ду-
ховните светове, с изключение на мисии като тази на Христос и на 
други Учители на човечеството. Но на сегашния етап от нашето 
развитие, основната ни дейност е пряко свързана с материалния 
свят. Именно в него трябва да разрешим задачите на своя живот, 
и малко по малко да разберем самия Живот, както и нашето място 
в него. Макс Хайндел казва: „В напредъка на Еволюцията няма 
място за застой. В еволюиращия живот, както и в търговията, 
няма такова нещо като само „да запазиш придобитото”. Прогрес 
или Регрес – гласи Законът.” 

 
 
 

1.5. Посредници между Бога и човечеството 

 
Учителя: „Хората живеят в тъмнина и нечистота и Бог праща в 

света светли души, за да бъдат като кандило в тъмнината и да по-
дадат ръка.” (35а) 

 

Човечеството не винаги е било такова, каквото го познаваме – 
нито като физически облик, нито като чувства, ум и отношение 
към Бога и духовните светове. Всемирен закон е, че човек, за да 
получи дадено благо, трябва да пожертва нещо друго. И ако той е 
разумен, ще пожертва нещо низше, за да получи нещо висше, пък 
макар и в бъдещето. И тъй като в общ план цялото наше развитие 
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се направлява от Висшите Йерархии, те се грижат това правило да 
се следва неотлъчно. По тази причина съвременният човек прите-
жава способности, които човекът на миналото не е притежавал. 
Такива са аналитичният и логичен ум, способността да разсъж-
дава и изгражда взаимовръзки между отделни факти и събития, а 
също и моралното чувство за това кое е добро и кое - лошо. Но в 
древността това съвсем не е било така.  

Добър пример за това са Божите Заповеди, които изрично 
трябвало да кажат на хората, че лъжата, изневярата и убийството 
са нещо лошо. Сега ни е трудно да си представим подобно състоя-
ние, но пред погледа на ясновидеца, отправен към миналото, то е 
факт. В онези времена всичко, което днес приемаме за даденост, е 
трябвало да ни бъде възвестено отвън. И това се е извършвало 
чрез Великите Учители, които са били във връзка с Небесните нас-
тавници на човечеството, предвождани от Онзи велик и напред-
нал Дух, Когото днес наричаме Христос.  

Те в миналото са работили главно в Мистерийните центрове. 
Това са били места, отдалечени от всекидневния живот, където 
онзи, който е готов съзнателно да служи за всемирното развитие, 
постепенно се е подготвял да влезе във връзка с Божия Дух. И след 
тази среща с Божия Дух той става вече нов човек – става Посветен, 
на когото очите и ушите са отворени и той слуша Божия глас, има 
видения и изпълнява Божията воля. 

 Тези Велики Учители са работили в течение на човешкото раз-
витие за постепенното развиване на способностите, които чове-
чеството сега притежава. Тези способности са насаждани като се-
мена, които с течение на хилядолетията са се развивали. И това, 
което днес познаваме със собствените си сили като висши добро-
детели, е трябвало да бъде вдъхновявано и грижливо развивано в 
течение на дълги епохи с помощта на тези Божи пратеници.  

Както Слънцето, в своето видимо движение, създава условия 
за развиване на живота на Земята, така и от Божествения Дух пе-
риодично идват духовни течения към Земята, за да създадат усло-
вия за напъпилите души да разцъфтят, да се пробудят. Тези про-
будени души са мистиците, които долавят духовните течения, ид-
ващи за дадена епоха, и се пробуждат от вековния сън. Тогава те 
се озаряват от една духовна светлина, носят в себе си мекота и топ-
лина, с които привличат хората, стават един жив извор на Любов 
и Мъдрост и помагат на тези свои земни братя и сестри, които са 
готови, също да се пробудят. 
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Мистикът външно може да бъде обикновен човек, орач или ов-
чар, както са били някога еврейските пророци. Може да бъде цар 
или свещеник като Давид и Соломон. Може да бъде поет като 
Гьоте и Шекспир. Може да бъде общественик като Ганди и Толс-
той. Може да бъде философ като Лайбниц и Спиноза; може да 
бъде учен като Нютон, Франсис Бейкън и други. Може да бъде ху-
дожник като Леонардо Да Винчи и Рафаело. Всички те са били 
пратеници на Бялата Ложа сред човечеството с мисия чрез раз-
лични методи да внесат необходимите импулси за нашето повди-
гане. 

Прогресът в света е дело на мистиците, а не на онези, които се 
мислят за учени и умни. Ако в тази светлина разгледаме светов-
ната история, ще видим, че начело на прогреса и културата винаги 
стоят мистиците – хората с духовен поглед за света и живота, а 
тези, които се кичат с титлата „учени”, обикновено са само диле-
танти в науката. Те само разработват и много често опорочават 
първоначалните идеи, дадени от истинските учени, които са били 
винаги мистици. Най-големите светила на науката като Алберт 
Айнщайн и Исак Нютон са хора с дълбоко религиозно убеждение. 

Тези именно напреднали души, които минават по друг път на 
развитие и действат като квас за цялото човечество, са предста-
вени на много места в Библията - например: „После се възкачи на 
планината и повика при Себе Си които Сам искаше; и дойдоха 
при Него. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да 
ги разпраща да проповядват, и да имат власт да церят бо-
лести и да изгонват бесове.” (Марко 3:13-15) 

Ясно е, че Христос не е избрал своите ученици на случаен 
принцип, нито поради симпатии, а поради техните качества и спо-
собности. А тези качества и способности, на свой ред, са изградени 
в продължение на много животи, отдадени на висши стремежи. 
Самите пътища за усъвършенстване на човешката душа са дадени 
в Свещените Писания на различните народи, както и в езотерич-
ните школи, където дълго време са се предавали от уста на ухо 
само на достойните ученици. 

Учителя: „За да бъде ясновидец, човек трябва да разполага с 
особени органи. Тогава той може да вижда всичко. Обаче така мо-
гат да виждат истински благородните хора, защото те няма да зло-
употребят с това, което виждат. Ако ясновидството се развие в 
обикновените хора, те ще направят ред грешки и престъпления. В 
това отношение Природата знае на кого какви способности да 
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даде. Докато човек не е развил своите висши чувства, Природата 
не може да му даде необикновени дарби и способности.” (37) 

Ако проследим историческото развитие на човечеството, ще 
видим, че културите се местят от едно място на друго. Съвремен-
ните историци обясняват това по различен начин, но то се дължи 
на преместването на учениците на Бялото Братство от едно място 
на друго.  

Това движение на Бялото Братство не е случайно и произ-
волно, а следва един вътрешен план за развитие на човечеството. 
Белите братя носят онези духовни сили и енергии, които са необ-
ходими за развиване на зародишите, вложени в човешките души. 
Както влагата, светлината и топлината на Слънцето са необхо-
дими за развиване на зародишите на различните растения, така и 
светлината и топлината, които Белите Братя носят, са необходими 
за развиване на добродетелите и способностите, вложени в чо-
вешката душа. 

Ето защо истинският фактор за историческия прогрес и създа-
ването на културите са Белите Братя, които работят усилено 
между даден народ. Те се изявяват чрез хората от народа, сред 
който живеят – било като се въплътят като учители на народа, 
било като се вселяват или пък вдъхновяват по-будните хора със 
своите Мъдрост и Любов. Те са в основата на всяка култура и прог-
рес. 

В древна Индия те работиха чрез седемте Риши, в Персия – 
чрез Заратустра и неговите ученици, в Египет – чрез Хермес. В 
Гърция те се изявиха чрез ред философски школи, а в Палестина 
– чрез старозаветните пророци. Когато преминаха в Западна Ев-
ропа, те стимулираха изкуството и науката. Така че пророците на 
Израел не са едно случайно явление, нито пък са някакво дос-
тойнство на еврейския народ. Това са учениците на Бялото Братс-
тво, които пътуват по света и носят културата и прогреса. Във 
всеки народ те се изявяват по специфичен начин в зависимост от 
мисията и задачите, които провидението възлага на този народ. 
Влад Пашов казва следното: 

„Усилията на Бялото Братство в настоящата епоха са колкото 
се може повече души да приемат Христовия импулс, да се пробуди 
в тях чувството на братство и Любов, да се роди Разумното Сърце, 
което ще ни издигне към Духа. И понеже стремежът на Христа 
сега е да обедини всички религии, Братства и Школи, за да съ-
действаме на този стремеж, не трябва да критикуваме никоя от 
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тях, защото това са различни класове, в които се провежда вели-
кият Христов импулс. Там, където може, ще дадем подкрепа и 
светлина, без да критикуваме и осъждаме. По този въпрос Учи-
теля казва буквално следното:  

В днешната епоха всички ученици на Окултните Братства от 
целия свят – от Индия, от Англия, от Америка, от Германия – се 
обединяват. Това обединение става вече в духовния свят и посте-
пенно ще се извърши и на Земята. Затова трябва да бъдете толе-
рантни към учениците на всички Окултни Школи, защото те 
всички са Ученици на Бялото Братство.” (38) 

Под езотерика се разбира вътрешната страна на Словото, къ-
дето нещата са дадени както ги е съзерцавал един Велик Посветен 
– както са в действителност. А под екзотерика се разбира външ-
ната страна на Словото, предадена в образи и символи, забулена с 
ред була. Истината е една, но езотеричното учение се дава на на-
родните маси в екзотеричните писания, в разкази и случки, като 
е подчертана моралната и практична страна на учението.  

Но тези разкази не са случайно и произволно измислени, а са 
създадени от Мъдреци и Посветени, които познават закона на съ-
ответствието и знаят на какви реалности от духовния свят какви 
форми във физическия съответстват и в такива форми обличат из-
вестни духовни Истини, за да бъдат разбрани от хора с детско съз-
нание. Това обособяване на две групи, на които се поднася Учени-
ето в различна форма, е изразено и от следващите два примера: 

„И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: „Защо 
с притчи им говориш?“ – А Той им отговори: „Защото вам е да-
дено да узнаете тайните на Царството Небесно, а тям не е да-
дено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; 
а който няма, и това, което има, ще му се отнеме; затова им 
говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а 
не чуват, нито разбират.” (Мат. 13:10) 

 

„И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но 
като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви хра-
них, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, 
а и сега още не можете.” (1 Кор. 3:1,2) 

 

Характерното в езотеричните писания e, че с едно и също 
слово се изразява както езотеричната страна на учението, така и 
екзотеричната. Когато в някои текстове (притчи, митове, при-
казки) се говори за отношения между мъже и жени, пренесено в 
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Божествения свят разбираме, че се говори за отношението между 
мъжкия и женския принцип, между Духа и душата. Планината е 
символ на духовния свят, на възвишеното, на Божественото, а рав-
нината, долината е символ на физическия свят. Морето е символ 
на живота, а също и на астралния свят; въздухът и птиците са сим-
вол на умствения свят и живота на мисълта, тъй като по сходен 
начин и мислите ни се носят из пространството около нас. 

В действителност Школата на Бялото Братство е една, а отдел-
ните нейни земни проявления (окултните школи) са подразделе-
ния на главната, всяка от които работи върху определени задачи. 
В миналото те са се явявали пред света за кратко време, хвърляли 
са известна Светлина в живота на човечеството, изпращали са из-
вестни импулси и са се прибирали обратно в своето вътрешно све-
тилище. Но сега Братството е решило да пренесе голяма част от 
дейността си в целокупния живот и да го одухотвори.  

Учителя казва: „Някои религиозни хора считат, че Бащата 
трябва да работи, а човек да не работи – наготово да се живее. И 
Христос дойде на Земята да помага, да работи. Втори път пак ще 
дойде, но в душите. Организирането на света се дължи на Бялото 
Братство. Всички религии са методи на Бялото Братство. Прате-
ниците на Бялото Братство са създали религиите. 

В архивите на Бялото Братство се пазят всички тайни. Няма 
нищо пропуснато. Всички светии са негови членове и действат от 
Негово име. Бялото Братство е онова велико общество на Божест-
вения свят, което е в пряко общение с Бога и с Христа. В края на 
века всички светии ще бъдат на Земята. 

Струва си да бъдете ученици на великото Бяло Братство, по-
неже Учителите на това Братство държат всички архиви на Кос-
моса. Те пазят книгата на живота и всички вие трябва да изучавате 
тази книга. По-голямо благо от това няма. Ще се стремите да при-
добиете това изкуство. Изведнъж няма да дойде, но постепенно. 
Един ден ще си кажете: „Благодарим, че тръгнахме в този път.” – 
Колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. Колкото по-късно 
тръгнете, и по-късно ще стигнете. 

Богомилите едно време работиха и понеже българите не бяха 
готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като 
се освободи България, пак дойдоха… Те са сегашните ученици на 
Бялото Братство. Богомилите9 са били в Египет, Асирия, Вавилон, 

                                                      
9 Под „Богомили“ Учителя визира Школата на Бялото Братство. 
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Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои прераждания. 
Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак в Гърция, 
от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр. 

Богомилите се разделят на три клона… И трите клона са били 
в Индия, но са излезли от там по различно време. 

Първият клон можем да наречем Египетски. Той отива от Еги-
пет в Персия, Гърция и пр. Вторият клон можем да наречем Па-
лестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската 
епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр. Третият клон можем 
да наречем Богомилски е тесен смисъл на думата, или Български 
клон. Той от Египет отива в Индия, от там в Арабия, Сирия, Мала 
Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в 
днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в Бълга-
рия работят и трите клона. Тези три клона – Египетски, Палестин-
ски и Богомилски в тесния смисъл на думата – идат от едно по-
високо място. 

Тези, които ръководят трите клона, са Посветени. Най-рано е 
излязъл първият, Египетският клон, после Палестинският и най-
после Българският или Богомилският клон. Тези три клона могат 
да се нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство. В Гърция те 
се наричат орфисти, в Палестина - есеисти, в Египет - херметисти, 
в Персия - маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия, 
египетския клон. 

Първият клон е построил в Египет пирамидите. В Индия трите 
клона са оставили повече философска наука, а в Египет - повече 
научен материал. Съвременната култура почти прилича на еги-
петската. И в двете култури имаме подобни прояви: вдигане на те-
жести, строеж на пирамиди, Айфелова кула, кораби, пробиване на 
тунели и пр. Първият клон е имал за цел да подготви условията за 
християнството, да подготви съзнанието на човечеството за хрис-
тиянството. Вторият клон е имал за цел да внесе християнството 
в света, да го разпространи. Третият клон е имал за цел да реали-
зира Божественото учение, християнството. Розенкройцерите са 
разклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел под-
готвянето на новата култура.” (39) 

От казаното от Учителя разбираме, че през цялата история на 
човечеството сме били ръководени на всяка стъпка от развитието 
си. Той казва още, че зад всички Посветени и зад всички Школи 
стои винаги едно Същество: „Христос е вдъхновителят на 
всички откровения във всички времена и епохи.” (40) 
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Освен от директни откровения (т. нар. имагинации или инспи-
рации), Посветените черпят знания и от още един източник – хро-
никата Акаша, известна още като „Великата Книга на Природата” 
или „Паметта на Природата”. Тя може да се уподоби на косми-
ческа библиотека, в която е записано всяко знание, мисъл, чувство 
или дело, което някога се е случвало във Всемира. За разлика от 
земните библиотеки, там няма възможност да се съхрани лъж-
ливо знание, тъй като във Висшите Светове царува Истината и ни-
коя лъжа не може да просъществува. Много от истините, изнесени 
пред света от Великите Посветени и Учители, са почерпени 
именно от тази хроника. 

Мнозина може би си задават въпроса: „Ако и в наши дни има 
такива школи и Посветени, как можем да ги намерим?” – Щай-
нер дава отговора: „За всеки трябва да бъде ясно, че Посветеният 
при всеки случай ще намери този, който сериозно и дълбоко се 
стреми към висшето познание, защото съществува строг закон за 
Посветените, според който никой човек не се лишава от правото 
на знанието, до което той е дорасъл вътрешно. Заедно с този закон 
има и друг също строг закон: на никой не могат да бъдат дадени 
тайните знания, за които той не е подготвен... Само в своята собс-
твена душа човекът може да намери средствата, които да накарат 
Посветения да се разкрие пред него. Той е длъжен да развие в себе 
си до висока степен известни качества и само тогава може да му 
бъдат съобщени висшите съкровища на духа.” (41) 

 

Тук бих желал да кажа няколко думи и за три основни понятия, 
които често биват бъркани и използвани неправилно. Те са „ясно-
видец“, „посветен“ и „адепт“.  

Ясновидецът е човек, у когото е пробудена дарбата да съзер-
цава невидимите светове. Тя може да бъде свързана с определена 
окултна подготовка10, а може и да се пробуди спонтанно въз ос-
нова на Посвещения в предишни животи или водене на чист и 
свят живот.  

Посветеният е преминал през окултна подготовка и опреде-
лени мистични преживявания, които са пробудили у него Вис-
шето съзнание. Това може да отключи у него ясновидство, но 
                                                      
10 Окултната подготовка включва четене и размишления над 
определени свещени текстове, медитация, молитви, пост, дихателни и 
други упражнения, Паневритмия, окултни песни, пречистване на 
страстите и желанията и др. 
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може и да не се случи. Във всички случаи той вече живее с едно 
много по-будно съзнание, придобива по-ясен поглед върху жи-
вота и власт над някои природни сили. Посветените могат да вър-
шат с мисълта си неща, които остават необясними за науката.  

Адептите пък са друга категория хора, които разполагат с окул-
тни познания, и тяхната основна задача е прилагането им в жи-
вота с цел повдигане на човечеството. Те може да са Посветени 
или Ясновидци, а може и просто чрез дейността си да подпомагат 
работата на Братството. Адептите умеят да използват практичес-
ки видяното от Ясновидците и обясненото от Посветените и да го 
предадат на хората.  

Рудолф Щайнер хвърля повече светлина по темата в своите 
Езотерични уроци: „В древните времена много хора не можеше да 
бъдат доведени до ясновидство. Тогава те ставаха Посветени, а 
това означава, че те постигаха пълно вникване и разбиране на ду-
ховните истини и закони, но не можеха да ги виждат. Имаше и 
други в същото братство, които бяха Ясновидци, без в същото 
време да могат да разбират какво виждат.  

Те казваха на Посветените какво виждат, а те на свой ред им го 
обясняваха. Адептите, като трети вид езотерици, тогава бяха в със-
тояние да използват практически видяното от Ясновидците и 
обясненото от Посветените. В тези древни братства имаше много 
красиво сътрудничество. Тогава се изискваше взаимна любов и 
търпимост – голямо доверие, каквото вече изобщо не е възможно 
днес – такова, каквото човек днес трудно може дори да си предс-
тави. Нашата епоха е толкова егоистична, безлюбовна и подозри-
телна, че е невъзможно каквото и да било, подобно на това. По 
тази причина днес един Посветен винаги е също и Ясновидец до 
определена степен, и обратното; всъщност дори не е възможно да 
се обучават хора по друг начин. 

Това, че адептството трябваше почти изцяло да се оттегли, 
също се основава дълбоко на условията на нашите времена. На-
шата егоистична епоха не е в състояние да използва такива висши 
способности. В нашата епоха никой не ограничава себе си повече 
от Адептите. Дори и да искаха да се намесят в съдбите на човеш-
ките същества, те често не могат, въпреки, че имат силата да го 
направят и биха могли да бъдат от голяма полза... 

Като цяло в духовния живот случаят е такъв, че най-висшите 
Адепти и Посветени са най-сдържани. Често най-висшите Адепти 
се намесват в съдбата на народите само два пъти за две столетия. 
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Тяхната сила се пази, така да се каже, за много специални случаи. 
Просто има определени неща, за които човечеството още не е уз-
ряло достатъчно. Ако някой иска да даде тези неща на човечест-
вото, те биха могли да действат само разрушително. Наистина, 
има определени висши истини, които вие, мои братя и сестри, не 
можете още да получите. Ако аз съобщя една такава истина, тази 
стая би се опразнила за минути. Днешните човешки същества 
просто не могат да понесат определени истини, дори и ако вече са 
достигнали определена степен в езотеричното обучение.” (42) 

 

 
 

1.6. Мисли на велики учени и философи за Бога 

 

Съвременните хора, потънали в илюзията на материализма, 
често смятат, че науката категорично е опровергала съществува-
нето на Създател. За да покажа колко далеч са от Истината, спо-
делям тук мислите на много от най-великите умове, живели ня-
кога на Земята и посветили живота си в изучаване на природните 
закони и взаимовръзки. Всички тези основатели на съвременната 
култура и наука са стигнали до заключението, че е невъзможно 
целият разумен свят да е рожба на сляпата и неразумна случай-
ност. Изумителна е вярата на атеистите, които, въз основа на ня-
колко непотвърдени и нелогични хипотези, са готови да се проти-
вопоставят на вярата в Бог на Айнщайн, Гьоте, Декарт, Пастьор, 
Нютон и много други гении. 

 

Алберт Айнщайн: „Ние хората сме в позицията на едно малко 
дете, което влиза в огромна библиотека, пълна с книги на раз-
лични езици. Детето осъзнава, че някой трябва да е написал тези 
книги, но то не знае как. То не разбира езиците, на които те са на-
писани. Детето смътно се досеща, че има някакъв тайнствен ред, 
според който са подредени книгите, но то не знае какъв е този ред. 
Според мен точно такова е отношението дори на най-интелигент-
ното човешко същество спрямо Бога. Ние виждаме, че Вселената 
е чудесно подредена и че се подчинява на някакви закони, но само 
смътно разбираме тези закони. Нашите ограничени умове не мо-
гат да схванат тайнствената Сила, която движи съзвездията.” (43) 

 

Вернер Хайзенберг: „Първата глътка от чашата на науките прави 
човека атеист, но на дъното на чашата го очаква Бог.” (46) 
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Барух Спиноза: „На въпроса ти дали аз имам ясна идея за Бога, 
както имам ясна идея за триъгълник, аз отговарям ,Да.” – Но ако 
ме питаш дали имам ясен мисловен образ за Бога, както имам 
ясен образ за триъгълник, аз отговарям „Не.” – Защото ние сме 
неспособни да си представим самия Бог, а можем само да разбе-
рем същността на Бога. Забележи, аз не твърдя, че изцяло позна-
вам Бога. Аз само казвам, че разбирам какво представляват някои 
от Неговите атрибути – не всички и дори не повечето.” (45) 

 

Галилео Галилей: „Святата Библия не може да греши и запове-
дите, които се съдържат в нея, са абсолютно истинни и ненару-
шими. Склонни да грешат, и то по много начини, са тълкувате-
лите и интерпретаторите на Библията.” (47) 

 

Георг Хегел: „Бог е началото на всички неща и краят на всички 
неща. И както всички неща произхождат от Него, така те ще се 
върнат обратно при Него. Той е центърът, който дава живот и дви-
жение на всички творения.” (48) 

 

Готфрид Лайбниц: „Трябва да се отнасяме към Бога не само като 
към първопричина и първоизточник на всички творения, но и 
като към Господар на всички разумни същества. Бог е всъщност 
един абсолютен монарх на най-съвършената държава, каквато е 
Вселената, обитавана от всички духовни създания.” (49) 

 

Гьоте: „Вярата в Бог винаги възвисява духа, защото служи като 
критерий за вътрешното единство на човека.” (51) 
 

Гулиелмо Маркони: „Аз мисля, че би било голяма трагедия, ако 
хората загубят своята вяра в молитвата. Без помощта на молит-
вата, аз щях да пропадна там, където всъщност успях. Като ми поз-
воли да постигна моите цели, Бог ме направи просто един инстру-
мент на Своята Воля, за да разкрие Своята Божествена Сила.” (50) 
 

Стивън Хокинг: „Ако ние все пак успеем да открием една завър-
шена теория за произхода на Вселената, тя своевременно трябва 
да стане разбираема по принцип за всеки, а не само за неколцина 
учени. Тогава всички ние заедно – философи, учени и обикновени 
хора - ще можем да участваме в обсъждането на въпроса: „Защо 
ние хората и Вселената съществуваме?” Ако намерим отговор на 
този въпрос, това ще бъде окончателното тържество на човешкия 
разум, защото тогава ще знаем намеренията на Бога.” (65) 
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Алберт Швайцер: „Важността на Исус Христос за човечеството не 
е в ритуалите, които хората са създали въз основа на Неговото уче-
ние, а в примера на Неговия живот, Неговата Любов и състрада-
ние, Неговото желание да умре, за да може чрез Своята смърт да 
изкупи греховете на хората – това са делата, които ние ще помним 
вечно.” (44) 

 

Джеймс Максуел: „Аз мисля, че колкото повече ние заедно участ-
ваме в делото на Христос, толкова повече простор се открива пред 
Него, за да може Той да посее Словото Си в нас. Защото Той ви-
наги иска да бъде в единение с нас. Когато се прекланяме пред 
Бога, не сме сами, а сме заедно с нашите братя; и Христос е винаги 
там, където двама или трима са събрани в Негово име.” (52) 

 

Джордано Бруно: „Единният и безкраен Творец е абсолютно съ-
вършен... Той не би могъл да бъде по-велик или по-добър. Той 
властва над цялото пространство и единствено безкрайността 
може да бъде Негов съвършен образ или подобие.”(53) 

 

Жан-Пол Сартр: „Аз не мисля, че съм продукт на случайността, че 
съм само една частица прах във Вселената; аз чувствам, че съм бил 
очакван, създаден, планиран. Накратко, аз съм едно същество, ко-
ето само един Творец би могъл да постави тук.” (56) 

 

Имануел Кант: „Бог е единственият господар на света. Той царува 
като монарх, а не като деспот, защото иска Неговите заповеди да 
бъдат спазвани от любов, а не от робски страх. Като истински баща 
Бог ни повелява само това, което е добро за нас, а не господства 
над нас своеволно като някакъв тиранин… Волята на Бога е вели-
кодушието, а Неговата цел е това, което е най-добро за нас.” (57) 

 

Лудвиг Витгенщайн: „Християнството не се състои в изричането 
на много молитви – в действителност на нас ни е заповядано 
точно обратното. Ако искаме да живеем истински религиозен жи-
вот, ние не трябва само да говорим безспирно за религия, а по ня-
какъв начин трябва наистина да променим живота си.” (59) 

 

Михаил Ломоносов: „Бог е дал на човечеството две книги. В ед-
ната е показал Своето величие, а в другата - Своята воля. Първата 
книга е нашият видим свят. Светът, който е създаден от Бога така, 
че да може човекът, който наблюдава огромните мащаби, красо-
тата и грациозността на космическите структури, да признае Бо-
жието всемогъщество. Втората книга е Святата Библия.” (61) 
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Исак Нютон: „Наблюдавайки Божите творения, ние разбираме, че 
истинският Бог е интелигентно и всемогъщо Същество и че Той 
притежава всички съвършенства и абсолютната власт. Бог е вечен 
и безкраен, всесилен и всезнаещ – Неговото съществуване трае от 
вечността до вечността, Неговата личност се простира от безкрай-
ността до безкрайността. Той властва над всички неща и знае 
всичко, което се е случило или е възможно да се случи.” 
 

Йохан Кеплер: „Вярвам, че чрез Божията намеса аз постигнах из-
веднъж онова, което в миналото не успявах да постигна, въпреки 
моите огромни усилия. Твърдо вярвам в това, защото не спирах да 
се моля на Бога.” (58) 
 

Луи Пастьор: „Бъдещите поколения един ден ще се смеят на глу-
постта на съвременната материалистична философия. Колкото 
повече изследвам природата, толкова повече се смайвам от ней-
ния Творец.” (60) 
 

Мартин Лутър Кинг: „Аз не знам какво ще се случи оттук нататък. 
Очакват ни трудни дни. Не се плаша за себе си, защото аз вече бях 
на върха на планината. Като всеки човек и аз бих искал да имам 
дълъг живот; дълголетието е хубаво нещо, но сега не ме е грижа за 
това. Аз просто искам да върша Божията воля. А Бог ми позволи 
да се изкача на планината и оттам аз погледнах към Обещаната 
Земя. Аз може да не съм с вас, когато навлизате в тази земя, но 
искам да знаете, че всички ние като народ ще успеем да я поко-
рим. Затова аз съм щастлив и не се страхувам от нищо. Никакви 
заплахи не могат да ме разколебаят. Моите очи виждат вече сла-
вата на идващия Господ.” (из речта му, броени часове преди да 
бъде убит) 
 

Рене Декарт: „Аз разбирам съвършено ясно, че сигурността и ис-
тинността на всяка наука зависи единствено от познаването на ис-
тинския Бог.” (63) 
 

Уилям Харви: „Ние признаваме, че Бог, Върховният и Всемогъщ 
Творец, участва в създаването на всички живи същества и че са-
мата Божия ръка ни дава знак, че Той съществува във всички Свои 
творения. И наистина, всички творения са изобретени и подре-
дени с неподражаема предвидливост, с Божествена мъдрост, с 
възхитително и неописуемо майсторство. А тези качества не могат 
да принадлежат на никой друг, освен на Всемогъщия Бог.” (68) 
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Николай Коперник: Да опознаваме великолепните творения на 
Бога, да проумяваме Неговата мъдрост, величие и сила, да се нас-
лаждаваме на Неговите чудесно действащи закони – със сигур-
ност това са достойни начини за преклонение пред Всемогъщия 
Бог, за Когото невежеството не би могло да бъде по-приемливо от 
знанието.” (62) 
 

Робърт Бойл: „Величието, подредеността и красотата на небесни-
те тела, изящната структура на животните и растенията и всички 
други природни феномени справедливо подтикват интелигент-
ния и безпристрастен наблюдател да стигне до извода, че същест-
вува един върховен, всемогъщ и добронамерен Творец.” (64) 
 

Теодор Рузвелт: „Да се страхуваме от Бога всъщност означава да 
обичаме Бога, да се прекланяме пред Бога. А всичко това можем 
да направим само ако обичаме нашите ближни, ако се отнасяме 
към тях справедливо и милостиво и ако по всички начини се опит-
ваме да ги предпазим от несправедливост и жестокост.” (66) 

 

Франсис Бейкън: „Съществуването на Бога се отрича само от тези, 
за които е изгодно Той да не съществува.” (69) 
 

Чарлз Дарвин: „Да се предполага, че окото, с всичките свои уни-
кални приспособления за фокусиране на различни дистанции, за 
пропускане на различни количества светлина и за коригиране на 
светлинното разсейване, би могло да възникне чрез естествен 
подбор, е според мен – признавам – абсурдно в най-висша сте-
пен.” (71) 
 

Томас Едисон: „Всеки, който познава отблизо тайните на Приро-
дата или се занимава с химия, неизбежно ще се убеди, че зад 
всичко това стои един Всемогъщ Разум.” (67) 
 

 

 

1.7. Мисли от Посветени и Ясновидци за Бога 

 

Учителя: „Съвременните хора говорят за Бога, но какво всъщ-
ност е Бог и те не знаят. Те имат смътна представа. Дойде ли до 
идеята за Бога, човек трябва да си Го представя като място, откъ-
дето излиза най-чистият, най-възвишеният живот, най-чистият 
морал, най-високата Мъдрост, най-великото знание, най-възви-
шените добродетели.” (77) 
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„Когато казваме, че Бог е Любов, ние подразбираме едно изяв-
ление на Бога. Затова, където е Любовта, където е доброто, което 
е неин плод, там Бог се проявява. Говорим ли за Бога като Любов, 
ние подразбираме онова Същество, от Което произтича всичкият 
живот във Вселената и което свързва всички живи души в едно 
цяло… Бог оставя всички същества абсолютно свободни. Той ни-
кога досега не е казал на никое същество във Вселената, колкото 
и малко да е то: „Направи това!” или „Служи Ми!” – Той му по-
казва пътя, но го оставя свободно само да направи своя избор – да 
извърши онова, което то счита за добро. И наистина, какво се пол-
зва Бог, ако Го почитаме, ако Му служим? Той ползва ли се от 
това? Знание можем ли да Му дадем? – Не, Той всичко знае. Сила 
можем ли да Му дадем? – Не, Той е най-силният. Всичко може да 
премине, всичко може да се разклати, но Той никога не се поколе-
бава. Единственото нещо, с което ние привличаме Бога, е нашата 
немощ, нашата нищета. Когато Той ни гледа така дребни, така 
страдащи и невежи, у Него, във величието Му, се заражда едно 
желание да спусне ръката Си и да ни каже: „Нагоре сега!” 

Стремежът на Бога е да ни освободи, да ни очисти, да просвети 
умовете ни, да облагороди сърцата ни, да внесе в душите ни онази 
светлина, чрез която да познаем, че Той е Любов. 

Да възлюби човек Бога – това е най-славният момент в него-
вия живот. Това значи да цъфне и да разнася надалеч своето бла-
гоухание. Това значи да блика постоянно като извор, който знае 
да дава. При това състояние всички разумни желания на човека 
са постижими. Само тогава човек става истински свободен. Той 
има онази свобода, която Истината носи. А под Истина ние под-
разбираме онази връзка, която Бог е създал между Себе Си и нас. 
Вън от това няма никаква свобода. 

Питаш кога човек е добър? Моментът, в който Бог се проявява 
у него, човекът е добър. Моментите, в които Бог не се проявява, 
човекът е лош. Дойде ли Бог в човека, той става радостен и весел, 
готов за всяко служение. Откаже ли се да служи на Бога, Той го 
напуска. Питайте се не дали Бог ви обича – Той от първия до пос-
ледния ден не е престанал да ви обича – а вие обичате ли Бога? 

Бог изпълва цялото Битие, изпълва всички светове, изпълва 
всички слънчеви системи и все пак остава още една непроявена 
част от Него – има още нещо непроявено от Този Велик Господ и 
в цялата вечност Той не може да се прояви. Следователно веч-
ността е един начин, чрез който Господ може да се прояви, но и в 
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тази вечност няма всички форми, чрез които Господ да се прояви 
напълно. И когато казваме, че Бог е Любов, ние подразбираме 
едно изявление на Бога. Затова, където е Любовта, където е Доб-
рото, което е неин плод, там Бог се проявява.” (72) 

 

 „Ако искате да имате вярна представа за Бога, излизайте вечер 
да гледате Небето! Бог е една творческа сила. Всички планети, ко-
ито съставят нашата слънчева система, влизат в друга система от 
планети. Двете заедно влизат в трета и т.н... Всички тези планети, 
слънца, системи, тъй групирани, съставят цялата Вселена или 
така наречения „Град Божи“, където Бог живее.  

Неговият Ум, Неговото Съзнание е толкова велико, че Той об-
хваща и най-малките същества, които се докосват до Него, и 
урежда живота им. Може ли да схванете какво нещо е Бог? Всички 
ангели, всички същества, които са живели милиони години преди 
нас на Земята, знаят какво е Бог. Те застават със свещен трепет 
пред това Велико Същество, от Сърцето на Което изтича тази Ве-
лика Любов, която поддържа целия космос.” (73) 

 

 „Единственият Учител, който учи хората е Бог. За да ги учи 
Той приема една или друга форма. Някога Бог е видим, а някога 
– невидим.” (75) 

 

„Под думата „Бог“ аз разбирам това същество, което навсякъде 
се проявява. Като видиш едно дърво, да ти трепне сърцето, да се 
зарадваш, че Бог се проявява. Да видиш, че твоят Господ и Господ 
на дървото е един и същ. Той ще ти каже: „Направи ми една ус-
луга!“ – Ти ще полееш дървото и ще се радваш, че си могъл да по-
могнеш. Като минеш покрай едно изсъхнало цвете – полей го! Да 
се радваш, че си направил една услуга! Ако ти не можеш да помог-
неш на една мушица, която се дави и има нужда от твоята помощ, 
питам: на кого ще помогнеш?” (76) 

 

 „Първото Лице на Бога е Любовта, проявена в Живота. Вто-
рото Му Лице е Мъдростта, проявена в Знанието.  
Третото Му Лице е Истината, проявена в Свободата.” (78) 

 

„Един искал да направи смешка и да дразни друг, който му ре-
къл: „Ние сме в градина, в която има много хубави ябълки.” – „Но 
аз не виждам нищо”, отговорил другият, като си затворил очите. 
Приятелят му зашил една плесница и онзи прогледнал и видял. 
Така и Господ понякога ни зашие плесница и ние виждаме.” (83) 
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„Хората не разбират Бога, защото искат да Го обхванат с ума 
си. Те не Го разбират, защото Му дават форма, подобна на тяхната. 
На Бога не може да се даде никаква форма. Когато мислите за 
Бога, представете си Го като необятна интелигентност, като безг-
ранична Любов и Мъдрост, която едновременно обхваща всичко 
е света, разбира нуждите на всички същества и им помага.” (80) 

 

„Не схващайте Бога като някаква форма, а знайте, че зад безг-
раничността стои едно Възвишено Съзнание, Което във всички 
случаи бди над вас.” (79) 

 

„Като говорим за Бога, ние разбираме онази Първична При-
чина, която е поставила всичко в действие, която и днес още ра-
боти, но не сама, а колективно.” (81) 

 

„Цялата Вселена не е нищо друго, освен Бог, Който се проя-
вява. Тя представлява развитието на Бога. Защото и Бог, сам по 
себе си, се развива.” (82) 

 

„Това е живот вечен, да позная Тебе – Единия, Истинния Бог” 
– значи, да пробудим онзи принцип, който Бог е внесъл в нас. 
Всичко онова, чуждото, трябва да го отхвърлим. Всеки от вас 
трябва да знае кое е Божественото. Това, което носи радост, е Бо-
жествено; това, което носи скръб, не е Божествено. Това, което 
носи мир, е Божествено; това, което носи размирие, не е Божест-
вено. Туй, което носи милосърдие, е от Бога; това, което носи ко-
равосърдечие, не е от Бога.” (84) 

 
Ванга: „В Бога не вярвате, а искате да ви помагам. Без вяра при 

мен да не идвате, защото не аз, а Той ви помага.” 
 

„Има Бог. И ако замълчите, и камъните ще проговорят за Бога. 
Така, както слепите знаят, че има светлина; така, както сакатите 
знаят, че има здрави хора, така и здравите трябва да знаят, че има 
Бог.” 

 

 „Аз 40 години изпадам в транс и не съм видела ни Господ, ни 
Христос. Но знам: Огън и Светлина – това е Бог!” 

 

 „Бог е дал на човека едно мощно оръжие – неговата воля, ко-
ято никаква сила не е в състояние да сломи, така че човек сам да 
реши на кого да служи.” 
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2. Същност на Човека 

 

„Има тела небесни и тела земни, ала един е блясъкът на не-
бесните, а друг на земните.” (1 Кор. 15:40) 

 

Учителя: „Всички Трябва да знаете, че Земята е място за учене, 
за опити. Земята е училище, в което има ученици, но не и учени 
хора. Тя е нещо подобно на университетите. Ако отидете в някой 
университет през учебната година, ще видите, че той е пълен със 
студенти. Обаче отидете през ваканцията, университетът ще бъде 
празен. Къде са студентите през това време? Те са отишли по до-
мовете си. По същия начин, като си лягате вечер, и вие напускате 
училището, т.е. Земята, и отивате по домовете си. Всеки човек е 
дошъл в този университет да се учи. Той е временен университет. 
Като прекара в него от 1 до 120 години най-много, той го напуска 
и отива в своя дом при баща си и майка си, да им покаже какво е 
научил.” (85) 

  

„Тревожни са мислите, когато се смущаваме как ще прекараме 
живота си, дали ще бъдем здрави, ще имаме ли достатъчно средс-
тва и т.н. Питам: когато царският син постъпва в училище, трябва 
ли да мисли той кой ще го издържа, колко пари ще му се изпра-
щат, кой ще му прислужва и т.н.? – Той не трябва да мисли по тези 
въпроси. Веднъж изпратен на училище, от него се иска само да 
учи, а за всичко останало бащата поема грижата. Ако синът е мър-
зелив и не учи, той ще понесе последствията на своя мързел: го-
леми нещастия ще се струпат върху главата му. Казвам: вие сте та-
кива царски синове, пратени на Земята да учите. Благодарете на 
Бога за всичко, което имате: светлина, въздух, вода и хляб. Какво 
ви трябва още?” (86) 

 
 

2.1. Защо идваме на Земята 

 

Учителя: „Стремете се да бъдете проводници на добрия живот, 
на добрите сили, на добрите мисли в света. Това е целта сега. А как 
трябва да стане това? Всички имате заложби. Ако продължите в 
този път, ще дойде съдействието. Слънцето изгрява навреме, вя-
търът ще дойде навреме, всичко ще дойде навреме за онзи, който 
слуша.” (92) 
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„Всеки човек, изпратен на Земята, е изпратен с известна ми-
сия. Колкото и малка да е тя, е от значение. Онзи, Който го е пос-
тавил в света, е имал нещо предвид – ако беше непотребен, той 
нямаше да се яви.” (87) 

 

„Ако не схващаме дълбокия смисъл на Живота, ние губим кре-
дита на Разумните Същества, които носят Божествения Живот и 
ни дават знания. Трябва да знаете смисъла на Живота. Той е много 
по-висш, отколкото си го представяте. Смисълът на Живота е усъ-
вършенстването на човешката душа. 

Дойде при мене един човек и ме попита: „Какъв е смисълът на 
Живота?“ – Казах му: „Във Вселената има около сто милиона 
слънца. Около всяко Слънце има 12 планети. Трябва да обиколиш 
всичките тези слънца и планети и да живееш на всяко едно от тези 
слънца и планети по сто милиона години. И чак тогава ще се нау-
чиш какъв е смисълът на Живота в неговата дълбочина.“ (88) 

 

„Всеки е роден, за да изпълни някаква мисия, има свое пред-
назначение. Ако се заеме с работа, която природата не му е опре-
делила, може да причини пакости не само на себе си и на окръжа-
ващите, а и на цялото човечество. Това са хората, които наричаме 
вредни на човечеството.” (89) 

 

„Мнозина поддържат идеята, че Господ може всичко да нап-
рави, че ангелите Му помагат и т.н. Значи, щом Господ може 
всичко да направи, вие не трябва да работите. Това е лъжлива 
идея, от която трябва да се пазите. Господ има свой план на дейс-
твие. Той ще дойде на Земята, но ще намери ли тогава готови хора 
за работа? Всеки трябва да работи, да се развива и усъвършенства. 
Знаете ли какво ще бъде положението на онзи, който очаква щас-
тлив живот, а нищо не работи?” (90) 

 

„Вие непрекъснато трябва да държите в ума си мисълта, че Бог 
е вложил във вас доброто за основа на вашия живот. Той ви е пра-
тил на Земята като в училище, да учите. И вие трябва да учите 
добре. Единственото нещо, което радва Бога, е когато учите добре. 
И аз се радвам, като виждам, че учите с любов и разположение. 
Когато видя някой човек пред изкушението, казвам: Опасно е чо-
век да се отклони от пътя, който му е предначертан.” (91) 

 

„Задачата на човека е да работи за пробуждането на Божестве-
ното в себе си и в своите ближни.” (93) 
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Всемирен закон е, че колкото повече човек напредва в своето 
духовно развитие, толкова по-ясна му е и целта на неговия живот. 
Всички ние сме дошли на Земята с определена мисия – или по-
точно с множество малки ежедневни задачи, съсредоточени в две 
направления – да ставаме по-добри като развиваме добродете-
лите си и успоредно с тяхното развиване да ги „впрегнем” на ра-
бота за общото благо на човечеството или поне на тези, на които 
можем да помогнем. Дори само една чаша вода да подадем на ня-
кой жаден или една усмивка да дарим на някой тъжен, можем да 
озарим неговия свят, а това наше дело да породи една цяла ве-
рижна реакция с добрини. Но трябва винаги да помним, че можем 
да дадем на другите само онова, което носим в себе си. И не поло-
жим ли усилия да придобием знания, таланти и способности, ние 
ще бъдем просто един товар за околните. 

Веднъж един богаташ решил, вместо да изхвърли торбата си с 
боклук в контейнера, да я остави в краката на намиращия се наб-
лизо просяк. Беднякът се усмихнал и си тръгнал доволен с плика 
с боклуци. Спрял се до една локва, изхвърлил всичко от торбата, 
поизмил я и я напълнил с цветя и билки, които растели наблизо. 
Върнал се при богаташа и му подал торбата в ръцете. Богатият 
гледал изумено и едва-едва заеквайки продумал: „Защо ми даваш 
прекрасни цветя, като аз ти дадох само боклуци?“ – А беднякът 
простичко отвърнал: „Защото всеки човек дава онова, което носи 
в душата си!“ 

Всеки човек пази в душата си спомена за един далечен светъл 
и блажен живот и изпитва дълбок копнеж към него. Може човек 
да се увлече от живота на Земята, да се нагърби с големи, трудни 
работи, ала все пак идват моменти, когато той си спомня за този 
красив живот и съзнателно или несъзнателно се стреми да го реа-
лизира тук на Земята. Този копнеж понякога заглъхва, ала поня-
кога неочаквано се пробужда с неудържима сила и отвежда човека 
по чудни пътища в непознати страни.  

Този стремеж един ден ще го изведе из противоречията на зем-
ния живот, из вълните на буйното житейско море на спасителния 
бряг. Един ден този стремеж ще заведе човека при Бога.  

Човек не е изоставен сам и безпомощен в своя път. Светли Съ-
щества бдят над него и го пазят, упътват го и го ръководят. Дори 
когато е непослушен, тяхното търпение и Любов превъзмогват 
всяко своенравие и упорство. Тези Същества могат да се проявяват 
чрез нашите баща, майка, близки, приятели, учители, всички 
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добри хора, които могат да го срещнат в неговия път по един или 
друг начин. Истината е, че всички ние сме живи дълги години, но 
само в една малка част от тях наистина живеем. Това са миговете, 
в които успяваме да направим онова, за което сме се родили. И 
всъщност именно тогава сме щастливи. Останалото време просто 
минава в чакане или в спомени. 

Можем да приемем живота на Земята като една огромна, 
добре поддържана илюзия – школа за обучение на кандидат-ан-
гели. Тя се направлява и наблюдава от безброй разумни и любящи 
същества, които са много по-напреднали, отколкото дори можем 
да си представим. Ала тази илюзия е толкова съвършено проекти-
рана, че всичко, което мислим, казваме или вършим, винаги е из-
вестно на тези същества. И въпреки това те чувстват към нас един-
ствено велика любов и състрадание, готови са да ни простят всяка 
грешка и несправедливост, без да ни съдят и критикуват. 

Когато е нужно, те ни изпращат уроците на кармата, но го пра-
вят с абсолютна Любов и желание да станем, да се изтупаме от 
праха и да не падаме отново в същите капани. Те винаги ни защи-
тават от всички болезнени и унищожителни неща, които иначе 
биха могли да ни се случат, освен в случаите, когато ние сами сме 
привлекли определени събития към себе си. 

Тези наши по-големи братя са положили огромни усилия за 
създаването на илюзията за живота на Земята, а нещата, които ни 
се случват, само изглеждат случайни, защото, ако бяха твърде оче-
видни, нямаше да има какво да научим от тях. Те работят неу-
морно в наша полза, не искат благодарност за стореното и са на-
пълно щастливи да го правят, нищо че почти никой от нас не раз-
бира колко изгубени сме без помощта им. Те се грижат никога не 
ни се дават повече трудности и страдания от тези, с които можем 
да се справим. А когато изпитанието се появи, можем да израснем 
чрез него, вместо да му позволим да ни сломи. В труден момент 
винаги помага да благодарим за урока и да се помолим Той да ни 
помогне да го научим добре и от първия опит. 

Някои тук може да попитат: „Ако има толкова напреднали, 
мъдри и могъщи същества във Всемира, защо ни оставят да пре-
минаваме през толкова трудности, защо не дойдат и набързо 
не ни решат проблемите?” – Работата е там, че ние се учим, раз-
виваме и усъвършенстваме само посредством собствения опит и 
самостоятелното надмогване над ежедневните проблеми и реша-
ването на задачите, които Бог ни е поставил в този живот. Колкото 
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повече напредваме, толкова по-сложни, но и по-интересни задачи 
ще ни се дават. А човек израства, преди всичко, когато му се на-
ложи да надскочи собствените си възможности. Защото непрео-
долими трудности има само за нас, хората. Тези обаче, които ръ-
ководят човешкото развитие, са надмогнали тези изпитания в да-
лечното минало. 

И отново някой би попитал: „Защо тогава те не идват, за да 
ни помагат в разрешението им?“ – Но би ли помогнал учителят 
на детето в училището, ако му решава малките задачи по смятане? 
Това би било елементарно за учителя, но би ли обогатило детето? 
Детето би ли развило в такъв случай качествата и способностите, 
за чието развитие му са дадени задачите? Мъдрите Учители с Лю-
бов наблюдават децата и се радват, ако учениците със собствени 
усилия решават задачите. Тогава те ги преместват в по-горен клас 
и им дават по-сложни задачи, докато се завърши учебната година 
и децата издържат всичките си изпити. 

Затова всяка мъка, несгода или трудност, която преодоляваме 
в своя път към съвършенството, автоматично се превръща в бла-
гословия за нашия бъдещ живот. Всеки недостатък пък с времето 
ще се изчисти, но това ще стане в много прераждания и с цената 
на много препятствия и мъки. От друга страна, отказът от учене и 
себеусъвършенстване, влизането в заблуди и нежеланието да из-
правяме грешките си водят до още по-големи и често ненужни 
страдания и болки. 

Бог ни е дал най-хубавият от всички дарове – способността да 
избираме и да решаваме как да постъпваме. Замислете се за някой 
ден, от който сте наистина доволни в края. Щастието не е нито в 
парите, нито в земната любов, нито в каквато и да било матери-
ална придобивка, а единствено да си легнем вечерта и да си кажем 
„днес свърших една добра работа за другите” или „днес научих 
нещо ново, което ще ме направи по-добър, по-мъдър и по-полезен 
човек”. Щастието е да се събудим рано сутринта с мисълта, че ни 
очаква един прекрасен ден, в който ще имаме възможност да про-
явим Бога в себе си и да използваме разумно условията, които са 
ни дадени за нашето и чуждото повдигане. Защото истинското 
благородство не е в това да бъдем по-добри от другите, а да сме по-
добри от вчера. И е невъзможно човек, който иска да прави добро, 
да не му се дадат условия да се прояви. Всеки от нас е нужен ня-
къде, някому, за нещо. А най-хубавият подарък, който можем да 
дадем на нашите близки, е да бъдем блестящ пример за тях. 
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Преди години четох, че в едно вестникарско допитване задали 
въпроса „Кои са най-щастливите хора?” – Четирите наградени от-
говора бяха: 

 Занаятчия или артист, който си подсвирква след добре свър-
шена работа; 

 Дете, което прави пясъчни замъци на плажа; 

 Майка, която къпе своето бебе; 

 Лекар, спасил човешки живот след трудна операция. 
Удивителното е, че никъде не става дума за пари, власт или 

вещи. И обратното – не знам дали има по-голямо нещастие за 
една душа от това да си замине от този свят и вече с ясен поглед 
да види, че не е свършила задачите, за които е дошла, а вследствие 
на това много други души, на които е можела да помогне, са затъ-
нали още повече в своите земни грижи, вместо да надигнат глава 
и да отправят поглед към небето. В такъв момент душата съзнава 
колко много светли братя и Учители са работили милиони го-
дини, за да добие Светлината, която носи, а тя дори не е пожелала 
да подкрепи тяхната работа в земния си живот, да допринесе съз-
нателно поне с малко за Хармонията във Всемира. 

Малко известен факт е, че даром ние черпим сили и се разви-
ваме до определена възраст, а след това, ако искаме потокът от 
космически сили да тече все така непрестанно към нас и да ни об-
лагородява, се изискват нашите усилия.  

Рудолф Щайнер го описва така: „Днес, оставени сами на себе 
си, хората не могат да надхвърлят 27-та година. Докато през древ-
ните епохи хората можеха да се развиват до дълбока старост, съв-
ременният човек – ако той не се вземе сам в ръцете си и не се отк-
рие за определени импулси от духовния свят – т.е. ако се подчи-
нява само на душевно-духовното развитие, свързано с физичес-
кото тяло, тогава той ще приключи своята истинска еволюция на 
27-годишна възраст.  

Изобщо хората, които днес не успяват да приемат импулси от 
духовния свят, остават 27-годишни, макар и да са станали столет-
ници! Това означава: В себе си те носят признаците и характерис-
тиките на 27-годишния човек. Затова и днес, когато хората непре-
къснато се отклоняват от духовните импулси, ние имаме една кул-
тура, един социален живот, които по своето същество са 27-го-
дишни... Ние трябва да вникнем правилно в тези неща; трябва да 
ги приемем не с песимизъм и страх, а по такъв начин, че те да про-
будят у нас импулса за проникване в духовния свят, защото онова, 
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което природата не може да ни даде, ние трябва да го породим и 
развием самостоятелно.” (95) 

Трябва винаги да помним, че като хора на Земята, ограничени 
в този времеви и пространствен отрязък от Безкрая, ние разпола-
гаме с ограничено време и енергия – това е кредитът, който Бог е 
предвидил, че ще ни бъде достатъчен, за да извършим земната си 
мисия. Ала ако ги разпиляваме и използваме неразумно, ще се на-
ложи да отговаряме „горе“ защо сме го допуснали. И да си поне-
сем последствията – в следващия си живот да се въплътим при по-
лоши условия. Понеже закон е: който не може да се справи с мал-
кото, никога няма да му се даде нещо по-голямо.  

Даже напротив – ще му се дават все по-ограничени условия, за 
да се научи да ги оценява. Затова искам да обърна внимание на 
един от капаните, които чакат пред Пътя на Ученика. А той е стре-
межът да угодим на всички, да живеем живота, както те смятат за 
редно. Ясно е, че не можем да огреем навсякъде. И още по-ясно е, 
че ако „греем” там, където на някой друг му изнася, ще сгрешим. 
Христос ни дава следното решение на този въпрос: 

„Исус каза: „Остави мъртвите да погребват своите мър-
тъвци, а ти върви, проповядвай Царството Божие.“  

А друг един рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първо 
ми позволи да се простя с домашните си.“  

Но Исус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху 
ралото и поглежда назад, не е годен за царството Божие.” 
(Лука 9:60-62) 

С други думи: „Изберете си дали предпочитате да разочаро-
вате родителите/приятелите/семействата си или да обър-
нете гръб на Бога, Който ви е изпратил да бъдете Негови съ-
работници на Земята.”  

Хората, които са със спящо съзнание и не могат да проумеят, 
че животът има по-дълбок смисъл от техните примитивни вижда-
ния, Христос ги нарича „мъртъвци” и казва: „При тях нямате 
работа.” – Защото, ако те не желаят сами да прогледнат, Бог ще 
ги учи по други начини. 

И заради свободната воля на всеки човек не е наша работа да 
се месим в живота на хора, които не са готови да приемат помощта 
ни. Затова не се страхувайте да изгубите тези, с които вървите в 
различни посоки. Колкото по-ярко горят ненужните мостове зад 
гърба ни, толкова по-светъл е пътят пред нас и по-ясно виждаме 
новите хоризонти. 



 
76 

Дори Слънцето не опитва да озари цялата Земя едновременно. 
То грее, без да се съобразява с това кой какво иска. Грее, защото 
за това е родено. 

А от нас се иска разумно да изберем къде да посадим семената, 
които Бог ни е дал, и които един ден ще дадат изобилни плодове. 
Ако едно дело е по Неговата Воля, но не се харесва на някой наш 
приятел или роднина – какво значение има това? Всеки от нас 
трябва да има силата да казва „не” на ситуации и хора, които не 
водят до неговото или чуждото израстване. В противен случай ни-
кога няма да има време за истински важните неща – за мисията 
си на Земята. Не спазим ли това правило, сами се спъваме в своето 
развитие, а спъваме и онези, на които действително бихме могли 
да помогнем, докато си губим времето с тези, които не го заслужа-
ват. И ап. Павел хубаво ни учеше: „Със скъпа цена сте откупени: 
не ставайте роби на човеци.” (1 Кор. 7:23) 

Първоначално може и да се почувстваме съвсем сами в целия 
свят, когато прекратим всяка безплодна връзка, която не ни обо-
гатява, но всъщност от този момент нататък и за миг не можем да 
сме сами, понеже присъствието на други (невидими) Същества 
става все по-осезаемо. А в сравнение със средностатистическия чо-
век, който не само не цени своето време, ами губи и нашето, те оп-
ределено са по-добра компания.  

И Соломон учеше: „Не прави приятелство с яростен човек и 
с гневлив не ходи заедно, за да не научиш пътищата му и да не 
уловиш в мрежа душата си.” (Притчи 22:24,25) 

 

Франсис Бейкън: „Стреми се към благото на ближните си, но 
не бъди роб на техните прищевки.” 

 

Учителя: „Всички спрямо домашните си бъдете справедливи, а 
не меки. Там, където те искат да ви противопоставят на някой Бо-
жествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, за-
щото могат да ви убеждават в нещо и да ви накарат да извършите 
нещо, което е против Волята Божия. Колкото до тяхното спасение 
– за спасението на домашните ви не се безпокойте, защото зако-
нът е такъв, че щом се повдигнат вибрациите у вас, тогава и те – 
домашните ви – ще се ползват.“ (96) 

 

„Ако си убеден, че пътят, в който вървиш, е прав, защо трябва 
да убеждаваш другите? Кажи им: „Пътят, който съм избрал, е прав 
– ако искате елате с мен; ако не искате, останете в своя път.” (97) 
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„Може да съзнаете, че някой има недостатъци – не го съдете, 
понеже като съдите него, съдите Господа. Господ казва: „Аз зная, 
че е груб, но Аз работя върху него.” – Стойте малко далече, ако 
някой е много груб. Не сте длъжен да отивате да го облагородя-
вате.” (98) 

 

Гьоте: „Най-смешното желание е да се харесваме на всички.” 
 

Никога не бива да се чувстваме виновни, когато отстраняваме 
отровни хора от живота си. По никаква причина не бива да пра-
вим място близо до нас за хора, които ни карат да се чувстваме 
дребни и незначителни или омаловажават нашите мечти и иде-
али. Не можем да угодим на тези, които не знаят какво искат. 
Единственото нещо, което можем да направим, е да бъдем пример 
за тях. Тези, които имат очи – ще го видят. Тези, които ни обичат 
истински – ще ни разберат. 

Ала горко на онези, които се страхуват да поемат рискове и да 
излязат от зоната си на комфорт. Защото един ден Бог ще попита 
всеки от нас: „Какво направи с дарбите, които вложих в теб? 
Беше ли добър с ближните си? Вслуша ли се в Моя глас?” – Дано 
да можем да Му кажем, че поне сме опитали. 

Влад Пашов казва: „Страданието дойде в света след непослу-
шанието на първите хора. А непослушанието бе резултат от без-
любието. Те не обичаха Бога и затова не изпълниха заповедта Му. 
За да влезе човек отново в Рая, трябва да обикне Бога и да изпъл-
нява Неговата Воля.” 

 

„Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай.” (Пс. 36:5) – 
Това е първата стъпка към изпълнението на нашата мисия. Тя 
може да изглежда много трудна за мнозина, но е нужно само да 
покажем желание и помощта ще дойде. На първо време под фор-
мата на интуитивни прозрения, случайни срещи или пък мисли 
рано сутрин, веднага след като се събудим. Не е случайно, че на-
ричат интуицията „тихият глас на Бога”. Когато сме на кръстопът, 
тя ни казва „Този е пътят, по него тръгни!”  

И когато разумът се окаже безсилен, тя е нашият Божествен 
Водач. Ако душата ни тегли нанякъде, тя винаги знае какво е не-
обходимо за нашето израстване, а също и къде ние бихме били 
най-полезни за чуждото. 

Друга част от мисията ни на Земята е да се научим, каквото и 
да вършим, да го вършим от сърце - като за Бога. Без сърдене, 
мрънкане и недоволство, ако не става от първия път. От нас се иска 
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така да изпълняваме своите задачи, като че Христос всеки момент 
ще дойде да ги провери. Ако придобием навика да вършим всичко 
с такава нагласа, ще имаме Божията благословия дори в най-дреб-
ните си дейности. 

 

Алберт Айнщайн: „Човек не бива да преследва цели, които са 
лесноосъществими, а трябва да развие инстинкт за онова, което е 
едва постижимо чрез най-голямото усилие, на което е способен.” 

 

Блез Паскал: „Горко на хора, незнаещи смисъла на живота си.” 
 

Дийпак Чопра: „Когато съчетаем своята уникална дарба със 
служене на хората, ние сме намерили своята цел в живота.” 

 

Михаил Иванов: „Колко хора, когато се намерят в трудности и 
са подложени на изпит, изведнъж стават съзнателни за своето не-
вежество, за своята слабост и си казват: „Ех, ако знаех!“ – Можело 
е да го знаят, защото в известен момент са им били дадени всички 
условия, за да учат, да се упражняват, да се закалят; но са пренеб-
регнали тези добри условия. Духовният живот изисква усилия, но 
на тях по-рано други дейности и други занимания са им изглеж-
дали по-важни. – „И сега прекалено късно ли е?“ – ще попитате. – 
Не, никога не е прекалено късно.  

Пътят на Живота е дълъг, безкраен и ще ви бъдат предоставени 
други условия, било в това въплъщение или в друго. Опитайте се 
тогава да не ги загубите, за да не трябва да казвате още веднъж: 
„Ако знаех!”“ 

 

 „Имате ли дълбокото усещане, че сте намерили правия път? 
Тогава следвайте го, без да искате мнението на когото и да било. 
Ако непременно имате желание да задавате въпроси, задавайте ги 
на вашата душа, на вашия дух, на Бога у вас. Ще възразите, каз-
вайки, че никога не сте получавали от тях дори най-малкия отго-
вор. Но вие се лъжете: всеки път, когато запитвате Божествения 
принцип във вас, вие получавате отговор. Ако не го чувате, това е 
защото стените на вашето съзнание са твърде дебели... Нуждаете 
ли се от съвет, дълбоко и искрено отправете молбата си към Не-
бето. После забравете за това. Отговорът ще дойде след известно 
време – чрез животно, предмет, прочетено или чуто изречение, от 
човек, когото срещате, чрез сън... Разбира се, за това е необходимо 
да бъдете внимателен. Ако успеете, ще установите с удивление, че 
има начин, по който невидимият свят ви отговаря.” 
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„Ние сме дошли на Земята, натоварени с една голяма мисия, 
която мнозина забравят, отдадени изцяло на мисълта за успехи в 
обществения живот... От тях не струи никаква светлина, те не от-
делят дори минутка за духовен живот и усъвършенстване. Вие сте 
за твърде кратко време на Земята и тръгвайки от тук няма да от-
несете нито автомобилите си, нито къщите си. Всичко ще остане 
тук, а вие ще тръгнете с онова, което сте натрупали в себе си.” 

 

Учителя: „Когато срещнете един човек, който и да е той, за-
дайте си въпроса защо го срещате. На един човек, когото срещате, 
или вие ще му повлияете, или той ще ви повлияе. Бог живее във 
всеки човек - тогава Бог, който живее във вас, какво ще му каже; 
Бог, който живее в него, какво ще ви каже? Бог, който живее в 
него, все ще ви остави нещо - всеки човек, когото срещате, все ще 
ви даде нещо, което друг не може да ви даде, и вие ще му дадете 
нещо, което друг не може да му даде. Всеки ден вие ще придавате 
нещо на хората и на вас ще ви придават по нещо.” (102) 

  

„Докато намираш, че хората са големи грешници, че си пост-
радал за тях, Господ не ти обръща внимание. Кажеш ли, че си нап-
равил за тези хора каквото си могъл, а останалата работа е Божия, 
целият невидим свят ще се спре пред тебе и ще ти помогне. Те се 
радват, че срещат човек, който работи в съгласие с Бога.” (100) 

 

„На Земята без доброто не можете да направите крачка нап-
ред. Щом носите доброто в себе си, разумните и светли същества 
ще бъдат на ваша страна. От тях ще придобивате знание, сила, бо-
гатство.” (101) 

 

 „Всеки трябва да се запита какво е неговото предназначение и 
какво място заема в природата. Щом дойде до това положение, 
човек ще престане да се тревожи. Тревогата е второстепенно нещо 
в живота. Всеки ден човек трябва да разрешава важния въпрос за 
себе си – защо е дошъл на Земята и каква работа трябва да 
свърши. На всеки човек е дадена определена работа, която той 
непременно трябва да свърши.” (99) 

 

„Като видя, че трябва да изпие горчивата чаша, Христос каза: 
„Господи, в Твоите ръце предавам Духа Си.” – Бог Му показа на-
чин как да се освободи. Освобождаването дойде отвътре. И тъй, 
докато не предадете всичко в Божите ръце и не престанете да мис-
лите какво ще стане с вас, вие никога няма да се освободите.” (109) 
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„Казвате, че човек не трябва да се занимава с малки работи. 
Според мен разумният се занимава с малки работи. Ако види, че 
две мравки се бият за една трошица хляб, той ще се спре пред тях 
и ще ги примири. Ще извади от джоба си няколко трошици и ще 
ги даде, за да се задоволят. Виждаш, че два клона на дървото са се 
преплели, минаваш и казваш: „Не се занимавам с дребни работи.” 
– В това време нещо отвътре ти казва: ,Дървото принадлежи на 
Бога. Помогни на това дърво, разплети клоните му. Дървото е част 
от цялото. Щом е добре на цялото, и на тебе ще е добре.” (104) 

 

„Всяка душа е подобна на един свят неустроен и пуст, но щом 
проникне Любовта, както светлината и топлината на Земята, тя 
извиква към живот в нашето битие всичко благо и добро, всичко 
чисто и свято, всичко високо и благородно.  

Докосва и призовава към живот в нас всички семена и заро-
диши на вечните възможности за развитието и усъвършенства-
нето на нашата душа. Призовани сме да живеем, да обичаме, да 
размишляваме, да ходим с вяра, да се надяваме и да очакваме бъ-
дещето, да сме весели и радостни, като разглеждаме и изучаваме 
великите дела Божи, в които сме призовани да участваме.” (106) 

 

 „Човекът се е отделил от общия организъм и мисли, че може 
да разреши въпросите на живота самостоятелно. Не, той трябва да 
разбере своето предназначение като част от целия организъм, там 
да намери своето място. Какво ще стане с организма, ако всяка 
клетка иска да живее самостоятелно? – Ще се разпадне. Ето защо 
и човек, като клетка от великия организъм, трябва да знае мястото 
и службата си в него и да не се отделя.” (105) 

 

 „Ако с леснотия се постига нещо, пръв Христос щеше да при-
ложи тоя метод. Какво по-лесно от това, да дойдеше Христос като 
цар, да издаде един закон и да застави всички хора да приемат 
учението Му? Защо Бог избра толкова тежък път за Христа?  

Защо Го изпрати като син на едно семейство в незавидно по-
ложение, да няма къде глава да подслони? Труден е пътят на чо-
вешката душа. Още по-труден е пътят на великите души. Това, ко-
ето душата желае, не се постига на Земята. Тук тя прави опитите 
си, копае, разработва, а плодовете жъне другаде. Земята не е място 
за щастие. Тя е велико училище, в което човек развива своя ум, 
своето сърце и своята душа. В бъдеще Земята ще се преустрои, ще 
даде условия за правилното развитие на човека. Тогава хората ще 
бъдат щастливи, но днес това е невъзможно.” (108) 
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2.2. Човешкото тяло 

 

Учителя: „За да се поддържа човешкото тяло, знаете ли колко 
същества страдат и дават живота си за него? Затова нямате право 
да мислите, че това, което имате, е ваше. Всичко, което имате, не 
е ваше, а на Бога.” (110) 

 

„Колкото по-добър, по-разумен и по-силен е човек, толкова по-
здраво и по-фино са изработени неговите органи. Материята им е 
по-фина, по-доброкачествена. Такъв човек наричаме здрав и ор-
ганизиран. Както облеклото отговаря на вътрешните качества и 
на културата на човека, така и устройството на неговите органи 
отговаря на силите в неговия организъм.” (111) 

 

„Всички органи у човека са създадени съобразно неговия ха-
рактер, неговата душа. Каквато е душата на човека, такова е и ця-
лото му тяло; какъвто е умът, такива са и очите му; каквото е сър-
цето му, такава е и устата му; какъвто е носът, такава е и интели-
гентността; каквито са краката, такива са и добродетелите му; как-
вито са ръцете му, такава е и неговата правда.” (113) 

 

„Първото нещо, което се забелязва в нашия организъм е, че в 
него има ред, взаимност при общата дейност и хармония между 
всички работници, които познават своята работа много добре.  

В организма не се гонят частни цели. Тук се гони една обща 
цел, едно общо благосъстояние, на което човек се радва. Тук е тай-
ната на общия успех. В този организъм няма своеволие, няма про-
изволни действия, в него владее единството. И когато една от съ-
седните клетки заболее и страда, всички други клетки ѝ съчувст-
ват и бързат да премахнат по някакъв начин злото. Вътре в човека 
всичко е разпределено с математическа точност. И щом тя същес-
твува, силите в организма се уравновесяват взаимно и образуват 
онази хармония, която наричаме здраве.” (114) 

 

„Всеки трябва да знае, че Бог го е пратил на Земята и затова 
всеки ден трябва да прави по едно малко добро, от никого неви-
дяно и незабелязано. Всички добрини, които не се виждат, се от-
белязват в Невидимия свят. Те се отбелязват не само в Невидимия 
свят, но и върху човешкото лице, както и на очите, и на устата на 
човека. Не мислете, че това добро не се вижда и не се отпечатва. 
Всичко е отбелязано на човека.” (117) 
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„Като говоря за двете човешки естества, мнозина мислят, че 
могат лесно да се освободят от първото си естество – от естеството 
на плътта. Каквото да се говори, каквото да се пише в Свещените 
книги, невъзможно е човек да се освободи от естеството на своята 
плът. Борбата между плътта и Духа всякога е съществувала и ще 
съществува. Животът на духа и животът на плътта, колкото и про-
тивоположни да са един на друг, толкова са и необходими за чо-
вешкото развитие. Без живота на плътта не може да има никакво 
развитие, никакъв прогрес. Оставете настрана плътта. Не се сму-
щавайте от нея, но стремете се да я подчините на духа, тя да му 
слугува. Възпитавайте плътта си във всички направления.” (115) 

 

„Време е вече хората да оценят благата, които Бог им е дал. 
Какво по-голямо благо могат да имат от тялото си? Красиво нещо 
е човешкото тяло, макар че не е достигнало още до своето съвър-
шенство. И най-напредналите същества се интересуват от това, 
което Бог е предвидил за човека. Велико бъдеще го очаква. Велик 
е човешкият образ, човешкото тяло, което Бог е сътворил. Човек е 
предназначен за велика работа в природата. Той е дошъл на Зе-
мята като във велико училище да се учи.” (116) 

 
 
 

2.3. Човешката душа 

 

Учителя: „Виждали ли сте човешката душа? Аз съм я виждал. 
Няма по-красиво нещо от човешката душа на Земята – аз не съм 
виждал. То е един ангел, който е затворен в колиба, в затвор. Та 
казвам, вярвайте в онова, което е вложено във вас. Не се заблуж-
давайте с външни неща.“ (119) 

  

„Отделянето на човешката душа от Бога е един от най-вели-
ките моменти в Битието. Това отделяне е известно в ангелския 
свят под названието „зазоряване на човешката душа”. Душата 
излиза от своя Първоизточник като Божествен лъч и влиза в нео-
бятната Вселена, за да извърши работата, която ѝ предстои. Ду-
шата е вечна. Тя е така вечна, както Бог е вечен. Но докато Бог е 
абсолютно неизменен, душата непрекъснато се изменя, като по 
такъв начин се развива и добива нови качества. Днес хората не 
познават душата. Те не се възприемат като души, а като личности. 
Личността е физическият човек, а не истинското себе - душата.  
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Те познават и личностите на другите, а не душите им, които са 
истинските им ближни. Всички велики мисли и желания изтичат 
от извора на душата. Душата пък се пои от друг извор – човешкия 
дух. Човешкият дух се пои от още по-велик извор – Божия Дух.  

А Божият Дух се пои от най-великия извор – Абсолютния, Нез-
найния Дух на Битието, за Когото никой нищо не знае. 

Отделете от човека разумната, светла душа и той става същин-
ско животно. Той по нищо не се различава от него – яде, спи, има 
всички нужди и слабости на животното. Човек е жива душа, която 
има всички възможности на вечния, безсмъртен живот. Тази душа 
притежава всички способности и методи за работа вътре в себе си 
и тя ги влага в мозъка и въобще в цялото тяло, чрез което се про-
явява. Ето защо ние казваме: човек съдържа в себе си всички въз-
можности на един разумен живот. Човек съдържа в себе си всички 
възможности на един живот на Любовта…  

Когато човек започне да осъществява всички тези възмож-
ности, той постепенно се трансформира, постепенно преминава 
от едно състояние в друго. Той постепенно се изкачва стъпало след 
стъпало: От обикновен човек той става талантлив, после гениа-
лен; след това светия и най-после – Учител.  

Има степени на човека. Под „човек” ние не разбираме само 
онова същество, което живее на Земята. Човекът съществува не 
само на Земята, не само в Слънчевата система. Той населява ця-
лата звездна Вселена – всички слънца и планети. Планетите и 
слънцата са населени със същества от различни степени на инте-
лигентност. Не е важно какви тела имат те…  

Много от човешките същества по другите системи са далеч по-
напреднали от човека, защото са излезли по-рано от великия пър-
воизвор на живота. Тяхната мъдрост е толкова велика, че култу-
рата на хората, в сравнение с тази на Сириус например, е още в 
своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не 
са даже и деца. 

Но човекът е вечен пътешественик. Земята не е била и няма да 
бъде едничко негово жилище. Земният човек, след като завърши 
своето развитие на Земята, няма да отиде на „Небето”. Той ще 
странства от система в система във физическата Вселена, докато 
се развие в своята пълнота. Следващата станция в неговото разви-
тие ще бъде именно Сириус. 

И така, помни: Ти си душа, не тяло! Ти си душа, зачената ня-
кога в Божествения Дух, зачената в Любов.  
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Сега душата ти е вече пъпка, която чака да се разцъфти. Съсре-
доточи съзнанието си в нея, защото това е един от най-великите 
моменти на живота ти! Тогава ти ще се разтвориш за великото 
Слънце, което озарява целия Божествен свят. 

Досега човешката душа е напъпвала, тя е достигнала да стане 
пъпка. Но в нашата епоха тази пъпка започва да се разтваря. Това 
разтваряне на пъпката-душа е един от най-великите моменти в 
Космоса и се нарича „разцъфтяване на човешката душа”. И 
всички възвишени същества в Божествения свят очакват с трепет 
разцъфтяването на човешката душа.  

Те знаят, че в нея са написани всички прояви на Бога, че в нея 
е вложено всичко онова, което е станало преди тях, което сега 
става и което ще стане в бъдеще. Те знаят, че човешката душа е 
една свещена книга, в която Бог по един особен начин, непознат 
за тях, е написал развитието на цялото Битие.  

Затова с такъв свещен трепет очакват те разцъфтяването на чо-
вешката душа. Цветът, в който ще се разцъфне тази душа, ще 
блесне в цялата си красота и Бог ще влее в него Своята Светлина 
и Своята Любов. А в човешката душа има такава красота, както в 
никое друго същество на света. Тази красота с нищо не може да се 
сравни. Дори когато Бог погледне формата на човешката душа, и 
Той се весели. 

Щом се разцъфти човешката душа, тогава всички ангели, 
всички служители на Бога ще дойдат. Те от незапомнени времена 
очакват разцъфтяването й, за да вкусят от нейния нектар. А със 
своето идване те ще донесат Новата култура, която аз наричам 
„култура на Любовта”. 

Когато Христос слезе на Земята, Той слезе да помогне именно 
на човешките души. Защото всяка душа, която е слязла на Земята, 
има една съществена задача, която сама трябва да разреши. 

В света има разумни души, които искат да се повдигнат и да 
живеят съзнателно. За тях слизат на Земята Великите Учители, на 
тях помагат и всички любещи и светещи души, които работят в 
света. Защото само души, които любят и които светят, могат да по-
магат на другите души.  

Те са завършили своите изпити на Земята. В тях Божественото 
Съзнание е пробудено. Ето защо те не искат да напуснат Земята. 
Те казват: „Сега ние ще живеем на Земята при всички условия, ще 
живеем така, както Бог иска.“ – Ние разбираме сега как трябва да 
се живее.” (120) 
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2.4. Човешкият дух 
 

Учителя: „Душата още не е завършила своето развитие, тя ще 
мине през още милиони форми. Когато завърши своето развитие, 
тя ще се слее с духа и тогава няма да има отделно душа и Дух. Веч-
ният живот ще се прояви. Първичното в човека – това е неговият 
Дух. Първата проява на човека е проявата му като Дух. Духът е 
онази абсолютна точка, в която човек се явява в битието. Душата 
– това са възможностите на Духа. 

Духът е най-великата реалност. От гледна точка на физичес-
кия свят, Той е невидим, но от гледище на Божествения свят Той 
е така обективен, както тялото във физическия свят и както ду-
шата в Духовния свят. За да разбере човек какво нещо е Духът, ду-
шата му трябва да се пробуди. Защото само душата има пряко об-
щение с Духа. Без душа, ние нямаше да имаме никакво понятие за 
Духа. И може да се каже, че каквото е отношението на израства-
щото зрънце към Слънцето, такова е отношението на човешката 
душа към Божествения Дух. Човешката душа изпитва свещен тре-
пет пред Божия Дух, защото животът и растенето ѝ зависят от 
него. Ако човек иска да се прояви у него Божествената Любов, Ду-
хът трябва непременно да бъде у него. Но Духът е много деликатно 
същество.  

Той е много чувствителен към слабостите на хората и има 
свойството да влиза у онези, които са в пътя. Той не чука силно. 
Той ще почука много тихичко на вашето сърце и ако му отворите, 
веднага ще измени издъно вашия живот. Той ще ви покаже как 
трябва да живеете, какво да вършите и да го вършите съзнателно. 
Божественият Дух слиза да работи в нас само тогава, когато сър-
цето и умът ни работят правилно. Той действа първо като интуи-
ция, но когато човек напредне, Той му заговорва ясно и отчетливо. 
Проявите му стават все по-ясни и по-конкретни.” (121) 

 
 

2.5. Фините тела на човека 
 

Учителя: „Физическото тяло на човека се разрушава след 
смъртта – това е така. Това, което се разрушава и изчезва, не може 
да е истинско жилище на човека, на неговата душа, на неговия ум. 
Не са истински жилища на човека и онези по-фини тела: етерно, 
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астрално и ментално, за които говори окултната наука.  
Окултната наука твърди, че човек има седем тела. Тези тела, 

чрез които функционира съвършения човек, действително същес-
твуват. Но не всички седем могат да се нарекат в истинския сми-
съл на думата тела. Всъщност само три от тях са тела, а другите са 
обвивки. Аз давам един нов превод на трите съществени тела и ги 
наричам – тяло на Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на Исти-
ната. Тялото на Любовта е истинското тяло на човека, което ни-
кога не умира, то се гради. Сложени са само неговите основи. Що 
се отнася до другите безсмъртни тела, тялото на Мъдростта и тя-
лото на Истината, те съществуват само като зародиши. За тяхното 
развитие ще дойдат специални епохи.  

Целият живот на човека на физическия, астралния, ментал-
ния и причинния светове има само една цел – да приготви само 
материали за изграждане тялото на Любовта.” (122) 

 

„Един ден, когато хората развият шестото чувство в себе си, те 
ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато 
тази обвивка съществува, човек е здрав, защото тя регулира топ-
лината на неговия организъм. Понякога, под влиянието на лошия 
живот, тази магнетична обвивка около тялото на човека се раз-
късва и външните влияния проникват в него, като създават ред 
болести. Тази магнетична дреха обвива стомаха, дробовете, 
всички вътрешни органи в тялото на човека и клетките му.“ (125) 

  

„Когато говоря за Любовта в човека, подразбирам изграждане-
то на тялото на Любовта. Тогава едва човек ще възкръсне и ще за-
живее вечния живот…Той няма да бъде подложен вече на тези 
резки промени, които са свързани с периодичното раждане и 
смърт. Той няма постоянно да се ражда и умира, а ще живее във 
вечността. Той пак ще идва между хората, но не по принудата на 
кармичния закон, а по свободата на Любовта. Ще идва между тях 
като Син Божи – да им помага.  

Човек, който има това тяло, който се е сдобил с възкресението, 
може да бъде видим и невидим. За него цялата земя е отворена и 
граници не съществуват. Прегради – физически и духовни – за 
него няма. Цялата жива Природа го познава и му се отзовава. Него 
го познават и най-лошите хора, и най-хищните зверове и му се по-
коряват. Човекът, който живее в тялото на Любовта, неприятели 
не може да има, защото той носи живот, мир и осъществяване на 
всяко съкровено желание.” (128) 
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„При сегашните условия на живота на всеки 7 години става 
промяна във вас. За тези промени в организма на човека, както и 
в неговото духовно тяло, говорят и теософите. Мислите, които са 
излезли от вас и са отишли към Бога, ще се върнат след 7 години. 
След всеки период от 7 години в човека се започва нова фаза, ко-
ято окултната наука нарича „развитие на едно ново тяло“.“ (127) 

  

„Защо е нужно човек да слиза и потъва в материята? – За да се 
облече във всички обвивки, една от друга по-гъсти, откъдето за-
почва възлизането и обличането му в по-висши форми. През 
всеки период става частично слизане и качване по вълнообразна 
линия. Крайното движение ще бъде възходящо. Който не иска да 
се свърже с Бога, вълната ще го изхвърли вън от общото течение 
на Божествения ден, където той ще чака друг период на слизане и 
качване, т.е. друга вълна.  

Всички, които отиват нагоре, към Бога, ще влязат в Небето, а 
той ще остане долу, вън от Бога. Вратата ще се затвори пред него 
и той ще чуе гласа на Бога: „Не те познавам“. Един ден, когато 
Христос похлопа на вашите врати, онези, които се занимават с 
лични въпроси, с обикновени работи, ще останат вън – няма да 
имат масло за кандилото си. После те ще се опомнят, но Божест-
веният параход е отпътувал, никого не чака. Затова всеки трябва 
да бъде готов да се качи навреме. Като говоря така, не искам да ви 
морализирам, но казвам какъв е законът, какво говори Бог. Той 
няма да спре парахода за никого. И тъй, вълната върви и вие сега 
именно имате най-благоприятни условия за развитие.“ (124) 

  

 „Най-познатото от всички е физическото тяло, което се състои 
от три обвивки. Едната от тях е етерна, която излиза извън физи-
ческото тяло на 1-2 сантиметра. През нея минават физическите 
сили с електричеството и магнетизма.  

Както обличаме физическото си тяло с дебели или тънки 
дрехи, за да го предпазим от студ и горещина, така и етерната об-
вивка е здравна дреха на физическото тяло, която го предпазва от 
външни влияния. Етерната обвивка е свързана с друга, наречена 
астрална, която управлява страстите. Тя предпазва човека, напри-
мер от гнева, от желанието му да отмъщава и др. Астралната об-
вивка е свързана с астралния свят, наречен подсъзнателен.” (123) 

 

„С какво мисли човек? – С умственото си тяло. С какво чувства? 
– С астралното си тяло. С какво издирва причините и последстви-
ята на нещата? –С причинното си тяло. Както физическото тяло 
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не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела не са 
еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и ве-
лика работа – да развие всички свои тела до съвършенство.“ (126) 

 

Влад Пашов: „В понятието за физически свят в тройната кла-
сификация се включват грубо физическият и етерният свят. В по-
нятието „духовен свят“ се включват астралният и менталният све-
тове. Причинният свят е най-високото проявление на духовния 
свят и най-ниското проявление на Божествения. Над него в безко-
нечността се простират Божествените светове на Любовта, на 
Мъдростта и на Истината…  

Въпросът за тези светове и за трите безсмъртни тела е толкова 
дълбок и обширен, че Учителя казва, че не е напълно ясен даже и 
на някои от ангелските йерархии. И развитието на човека се из-
вършва в четирите нисши светове – физически, астрален, мента-
лен и причинен, които езотерически в Писанието се наричат 
Земя, а висшите Божествени светове се наричат Небе. Но разви-
тието на човека в настоящата епоха, което се извършва чрез пре-
раждането, става в четирите долни светове, наричани в Писание-
то Земя, а във висшите Божествени светове човек ще проникне 
едва тогава, когато съгради тялото на Любовта.” 

 

Кришнамурти: „Когато предстои да се извърши някаква ра-
бота, физическото тяло веднага застава пред нас със своите иска-
ния – има нужда от почивка, от разходка, от ядене и пиене.  

Човекът, който не знае, си казва: „Аз искам да сторя тези неща 
и трябва да ги сторя.” – Но който знае, казва: „Онова, което желае, 
не съм Аз, а тялото ми – нека почака малко.”Когато пък трябва да 
се помогне някому, тялото предчувства: „Колко безпокойства ще 
ми донесе това! Нека друг го стори вместо мене.” – Обаче човекът 
му отговаря: „Ти няма да ми попречиш да извърша едно добро.” 

 

„Тялото е твое добиче – конят, който яздиш. Затова трябва 
добре да го гледаш, добре да се грижиш за него, не бива да го пре-
силваш с работа, храни го както трябва, само с чиста храна и с 
чиста вода, и винаги го поддържай изрядно чисто, като го пазиш 
и от най-малката скверност. Защото, ако тялото ти не е съвършено 
чисто и здраво, ти няма да си в състояние да извършиш тежката 
работа на подготовката, няма да понесеш постоянните напреже-
ния. Защото именно ти си този, който трябва винаги да е господар 
на тялото, а не то да контролира тебе. 
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Астралното тяло също има свои желания – и те са цял куп. То 
иска да се гневиш, да казваш остри думи, да чувстваш ревност, да 
си алчен, да завиждаш на другите за богатствата им, да изпадаш в 
тъга. То иска тези неща и още много други... не защото желае да 
ти вреди, но защото жадува за силни емоции и обича да ги сменя 
непрестанно. Но ти нямаш нужда от всичко това и затова трябва 
да различаваш своите нужди от тези на твоето астрално тяло. 

Умственото ти тяло — в самонадеяна гордост — се смята за 
нещо отделно, то си съставя високо мнение за себе си, а другите 
омаловажава. Дори когато си сполучил да го отвърнеш от светс-
ките неща, то все още се опитва да сведе всичко към себе си, като 
те кара да мислиш повече за твоя личен напредък, вместо да се 
грижиш за делото на Учителя и да помагаш на другите. Когато ме-
дитираш, то се старае да отвлече мисълта ти от онова, което ти е 
нужно, за да те накара да мислиш за всички неща, които са нужни 
на самото него. Ти не си умът, но умът е твое сечиво, с което трябва 
да си служиш: затова и тук се иска различаване.” 

 
 

 

2.6. Какво представлява сънят 
 

Учителя: „Вие сте ученици на Земята, вечерно време отивате в 
другия свят да ви преслушат. Вие сте били на изпит и като се вър-
нете сутрин, ако сте получили добра оценка, разположени сте; ако 
са ви скъсали на изпита, върнете се неразположени. Тогава ще ка-
жете: „Днешния ден ще уча!“. Като спиш другата вечер, дадеш ху-
бав изпит, върнеш се весел. Учете хубаво. Спането е отиване в дру-
гия свят на изпит. Тук учите, там давате изпит.” (135) 

 

„Като станеш сутрин, кажи си: „Всичко, което Бог ми е начер-
тал за деня, мога да го изпълня!” – Ако започнеш да се съмняваш, 
сам ще се спънеш.” (137) 
 

„Ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате вза-
имно, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му из-
лиза и отива в пространството. През това време двойникът е свър-
зан с тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го 
стреснете, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследст-
вие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако 
не знае как да разплете двойника си, човек полудява.” (139) 



 
90 

„Вечер, като спите, вие отивате при разумните същества в не-
видимия свят да дадете отчет какво сте свършили през деня и да 
ви дадат програма за работата, която трябва да свършите на дру-
гия ден. Наистина, ако вечер не отивате в духовния свят да полу-
чите директиви за работата ви през деня, да приемете добрите съ-
вети на вашите по-големи братя, вие не бихте могли един ден да 
прекарате на Земята.  

Следователно красивото в съня се заключава е посещението ни 
вечер на нашия дом и връщането ни сутрин на Земята, в пансиона, 
в който сме изпратени да учим, да прилагаме знанието си.” (132) 

 

„Вечерно време, понеже тука няма условия да работим, оста-
вяме тялото си, отиваме на друго място да работим. В това време 
други работят върху тялото ни. Природата е като грижлива майка. 
Когато хората спят, изчиства къщата ни – тялото – обновява го, за 
да може след събуждане човек да продължи работата си.  

Във време на спане душата излиза от тялото. През това време 
Разумните Същества започват да работят върху неговите клетки, 
за да ги обновят и възстановят нарушения космичен ритъм. Ко-
гато ляга, човек трябва да се моли, за да бъде тялото пазено и ог-
радено във време на спане от лоши влияния…  

От друга страна, благодарете на разумните ваши приятели, ко-
ито пазят телата ви, когато сте излъчени през време на спане. 
Иначе щяхте да ги намерите ограбени и разрушени.” (133) 

 

 „Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре – къщата 
си, леглото си, тялото си, както и всички части на организма си. 
Това са правили хората от най-старите времена, било с молитви, 
било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата: „Няма Лю-
бов като Божията Любов; Само Божията Любов е Любов.” (134) 
 

„Когато станете сутрин, благодарете на Бога за живота, който 
ви е дал. Щом излезете вън, благодарете, че Слънцето изгрява и 
праща своята топлина и светлина. След това започнете работа на 
деня. Каквото и да работите, обърнете се към Невидимия свят за 
помощ. Човек трябва да благодари на Бога за всичко, което му се 
дава… Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек 
отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният 
свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му. Без бла-
годарност не може да става правилна обмяна между хората на Зе-
мята и възвишените същества в разумния свят.” (138) 
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2.7. Живот след смъртта на физическото тяло 
 

 „И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът 
ще се върне при Бога, Който го е дал.” (Еклесиаст 12:7) 

 

 „Плачете за този, който страда, а не за онзи, който си 
отива.” (из Талмуда) 

 

Рудолф Щайнер: „От всички сили на душата, които се развиват 
още в сетивния свят, обичта е единствената, която остава непро-
менена при преминаването на душата в духовния свят.” (141) 
 

Учителя: „Какъв е този свят, в който живеят нашите умрели 
близки, щом те ще искат оттук ние да им варим жито или да им 
готвим, за да задоволяваме глада им? Горко им на душите, ако ча-
кат на нашите подаяния.“ (143) 
 

 „Казвате: „Кога ще напуснем земния си живот?“ Аз никога не 
си задавам такъв въпрос. Докато съм на Земята, радвам се, че съм 
тук и мога да уча. Като напусна Земята, пак ще се радвам и ще бла-
годаря за новите условия.” (144) 
 

„Знаете ли, като влезе някой в астралния свят, какво става с 
него? Понеже няма възможност да прави нови грехове, започва да 
вижда стари картини от своето минало и страда. Тези картини се 
явяват пред него като на кино и той започва да живее със своето 
минало. Ден, два, три, цели дни от сутрин до вечер пред него се 
нижат лентите една след друга. Всеки ден ленти, ленти, докато в 
съзнанието му се втълпи идеята, че трябва да изпълнява Волята 
Божия. И тогава казват: „Изпратете го сега на Земята, за да видим 
дали е разбрал какво трябва да прави.” – Душата идва на Земята 
в ново въплъщение. Като дойде, ако забрави какво е научил от Не-
видимия свят, пак прави грешки и като влезе отново в другия свят 
пак ще види грешките си – ще види и старите, и новите ленти. Ако 
стане подобрение, тогава влиза в Духовния свят…  

Когато влезете в астралния свят, всички ваши срещи с хората, 
всички картини на минали преживявания ще преминат през ва-
шето съзнание. Всичко това съставлява хубави неща в живота. Не 
считайте, че това не е на мястото си - всяко действие е на мястото 
си. А което не е на мястото си, Господ ще го заличи със своята 
четка. Той казва: „Греховете ви Аз ще залича.” – Значи в края на 
краищата у нас ще останат само Божествените неща и тогава ще 
започне вечният живот на хармонията.” (147) 
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„Мнозина казват: „Да се осигурим, да си купим места, дето ще 
ни закопаят.” – Не се грижете за това! – „Ама искаме да бъдем 
близко до нашите майки и бащи.” Казвам: Ако търсите вашите 
майки и бащи, вашите баби и деди по гробищата, вие се самоза-
лъгвате. Душите на хората не остават на Земята.” (142) 
 

„Пита ме някой: „В онзи свят ще се познаем ли?“ – Ако се оби-
чате, ще се познаете. Ако не се обичате, нито тук, нито на онзи свят 
ще се познавате. На Земята хората познават маските си, но не и 
душите си. Реалността е в душата на човека.” (145) 

 

„Като не разбират живота, хората се отегчават и пожелават по-
скоро да заминат за онзи свят. Ще бъде смешно синът да напусне 
работата си на нивата по обед и да се върне у дома си. Баща му 
веднага ще го пита защо се връща толкова рано. Има смисъл човек 
да се върне у дома си само след като е свършил работата си.” (146) 

 

За да създам една по-пълна и образна представа за отделните 
съставни части на човека (неговите тела и обвивки), както и за 
свръхсетивните светове, смятам, че най-добре ще бъде да разгле-
дам пътешествието на душата след края на земния живот. В след-
ващите редове накратко ще предам как знаещите описват живота 
на душата след като напусне физическото тяло. За основа съм из-
ползвал лекцията на Влад Пашов „Живот след смъртта на физи-
ческото тяло”, тъй като в нея най-добре е синтезирано всичко най-
важно по темата, дадено от Учителя и Рудолф Щайнер. 

След смъртта на физическото тяло човек преминава последо-
вателно през етерния, астралния и менталния свят и достига до 
крайните предели на причинния свят, който граничи със света на 
Любовта и оттам поема обратния път към ново въплъщение на Зе-
мята. Във физическия свят човек събира опитности, които асими-
лира в астралния и менталния свят и извлича от тях материали за 
изграждане на тялото на Любовта. 

Между другите работи, които човешките души извършват по 
време на престоя си в духовните светове, е и тази: под ръководст-
вото на висшите йерархии да работят за изменение на условията 
на Земята – както във физическо отношение, така и в социално, 
за да имат други условия и възможности като слязат на Земята 
при ново въплъщение и да могат да съберат нови опитности. За-
щото Земята не е място на щастие, а е училище, в което човек се 
учи, развива и усъвършенства. 
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При смъртта физическото тяло постепенно се разлага. Това по-
казва, че в човека, освен грубата физическа материя, е имало една 
организираща сила, която е внасяла живот в тялото. Тази органи-
зираща сила е идвала от етерното тяло, което заедно с душата при 
смъртта напуска физическото. Душата като магнит е привличала 
всички клетки около себе си и е образувала един жив организъм 
и когато напусне тялото клетките постепенно се разпръскват в 
пространството. 

При смъртта етерното тяло, заедно с душата, излиза със спи-
раловидно движение от главата. Те носят със себе и един физи-
чески атом или по-точно не самия физически атом, а силата, ко-
ято е работила в него. Резултатите от преживените опитности на 
физическото тяло през току-що отминалия живот са отпечатани 
върху този особен атом. Докато всички други атоми на тялото се 
подменят в течение на живота, той остава неизменен.  

Той е постоянен не само през един живот, но е бил част от 
всяко физическо тяло, употребявано по-рано от човешкия дух. 
След всяко земно съществуване върху него се отбелязват прежи-
вяванията на даденото физическо тяло и така той се обогатява. 
Този семенен атом се извлича при смъртта и остава в изчакващо 
състояние, за да бъде отново събуден при започването на друг фи-
зически живот. Там отново ще послужи като ядро, около което да 
се построи новото физическо тяло.  

Когато етерното тяло и душата напускат физическото тяло, те 
са още свързани с него с една нежна сребриста нишка. Тя не се 
къса, докато включената в етерното тяло панорама на изтеклия 
живот не бъде прегледана от душата. Затова погребването или из-
гарянето не трябва да се извършва до третия ден, защото дотогава 
душата чрез тази нишка е още свързана с етерното тяло и в тече-
ние на тези три дни душата преглежда отпечатаната в етерното 
тяло панорама на своя живот, която в същия този тридневен пе-
риод се отпечатва в астралното тяло.  

След третия ден сребърната нишка се скъсва и тялото е окон-
чателно мъртво. Поради неспазването на този срок понякога хо-
рата биват погребвани живи, защото те са били само излъчени и 
след третия ден се връщат в тялото. В течение на трите дни след 
смъртта душата преглежда изтеклия си живот, представен пред 
нея във вид на картини (като на лента), затова не трябва да я обез-
покояваме с плачове и шумове. Тогава тя повече от всякога има 
нужда да се съсредоточи и да вижда ясно картините на изтеклия 
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си живот и да ги отпечата коректно върху астралното тяло. За-
щото от изпълнението на тази задача зависи отпечатването им в 
астралното тяло и съответно от това зависят правилните уроци и 
поуки, които душата ще извлече от изминалия си живот. Затова 
хората, ако искат да направят добро на умиращия, не трябва да 
плачат и да вдигат шум около него. Ако желаят да му помогнат, 
трябва да се помолят Бог да се погрижи душата да намери лесно 
пътя към Небесното си жилище.  

Подобна панорама на живота си човек вижда и когато преми-
нава през голяма опасност – при давене във вода, падане от го-
ляма височина и пр., при което етерното тяло излиза временно от 
рамките на физическото, но все пак още е свързано с него чрез 
сребристата нишка. Също така, когато се вижда, че човек си зами-
нава, не трябва да се правят опити чрез лекарства да бъде върнат 
назад, защото това действа вредно и върху невидимите тела и при-
чинява големи страдания на душата. 

След третия ден от смъртта душата, заедно с астралното тяло, 
на което е отпечатана панорамата на физическия живот, напуска 
етерното тяло и последното остава като втори труп, който спи над 
гроба, носейки формата на човека и разлагайки се в околното 
етерно пространство, паралелно с физическото. Процесът, при 
който душата напуска етерното тяло, е сходен с този при напуска-
нето на физическото. Жизнените сили на един атом от етерното 
тяло се вземат, за да се употребят като ядро за жизненото тяло в 
следващото въплъщение.  

То по форма прилича на физическото, защото е неговият ар-
хитект и физическото тяло е само отпечатък на етерното. Но аст-
ралното тяло при настоящата степен на развитие на обикновения 
човек на Земята е все още неорганизирано и е облакоподобно до 
момента, в който душата напусне етерното тяло. Тогава върху ас-
тралното тяло се отпечатва панорамата на изтеклия живот и то 
придобива образа на заминалия човек. 

Mежду физическия свят и духовния свят съществува тъмна 
зона, през която душите трябва да минат, преди да влязат в духов-
ния свят. В тази зона има много враждебни на човека същества, 
затова човек трябва да има светлина, самообладание и вътрешна 
чистота. Тя се нарича област на горящите желания, защото там 
човек, който на Земята е имал силни низши желания и плътски 
страсти, след като изгуби възможността да ги задоволява, те го го-
рят като огън. Това е най-низшата област на духовния свят.  
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Тези желания постепенно се пречистват чрез горящия огън и 
душата се научава, че единственото средство да се освободи от 
страданията, които силните желания произвеждат, е да угаси тази 
жажда за наслада. Душите, които още по време на своя земен жи-
вот са преодолели своите горящи желания, след смъртта преми-
нават тази област без да я забележат, защото те нямат с нея ни-
какви допирни точки. Колкото една душа има повече и по-силни 
човешки страсти през време на живота си на Земята, толкова по-
вече тя ще има нужда да се пречиства от тях и затова за по-дълго 
време ще остане в тази област на горящите желания.  

Това са често хора, които са напуснали земния живот в разц-
вета на силите си и са имали много низши желания, които ги при-
вързват към напуснатото тяло. Хора, които са напуснали земния 
живот след дълги и продължителни страдания, лесно и бързо пре-
минават през тази област, защото те още във физическото тяло са 
ликвидирали със своите низши желания, които ги свързват със 
Земята. Положението на самоубийците е най-тежко, защото те са 
искали да се освободят от живота, а виждат, че пак са живи и не 
могат да си намерят място и се скитат безцелно в тази низша об-
ласт, изживявайки големи страдания, докато дойде времето за 
тяхната естествена смърт. 

Освен това, всички престъпления, които човек е извършил 
спрямо другите, и страданията, които им е причинил, той ще ги 
преживее сега с голяма сила, за да научи урока да не прави онова, 
което не иска да му се случи. 

Първоначално (през трите дни след смъртта) душата не пре-
живява никакво чувство относно това, което вижда в своята жи-
тейска панорама в астралния свят. Така картините единствено се 
отпечатват в астралното тяло на човека и, когато премине в духов-
ния свят, тези картини пак му се представят, но там вече той ги 
преживява с всичките съпътстващи ги чувства. Сега той прежи-
вява всички страдания и скърби, които е причинил на другите, и 
разбира последствията на лошите постъпки. 

Ако човек, при напускане на физическото тяло и минаването в 
етерния свят, е обезпокояван от риданията на близките в течение 
на тридневния период, той ще има само едно неопределено и не-
ясно отпечатване на току-що приключващия живот. А когато той 
не е обезпокояван, духът гравира един ясен и дълбок отпечатък на 
духовното тяло, и когато тези картини му се представят в астрал-
ния свят, той ще осъзнае погрешките на миналия си живот много 
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по-лесно и определено, отколкото ако картината е помрачена 
вследствие отвличане на вниманието му от шума на опечалените 
около него. Неговите чувства относно нещата, които са му причи-
нили сегашните страдания, ще бъдат много по-определени, ако 
му е предоставена една ясна панорама. Това ясно и определено 
чувство е от огромна стойност за бъдещия му живот. 

Опитността ще бъде забравена в следващия живот, но чувст-
вото ще остане. И когато се предостави случай да повтори греш-
ката в един по-късен живот, това чувство ще ни проговори ясно и 
безпогрешно. То е онзи тих вътрешен глас, който ни предупреж-
дава, макар ние да не знаем защо и за какво. Колкото по-опреде-
лена е панорамата на миналия живот, толкова по-осезаемо ще 
чува човек този вътрешен глас. Това ни показва колко е важно да 
оставим заминаващите души в абсолютна тишина при смъртта и 
след нея. Като постъпим така, ние им помагаме да извлекат въз-
можната най-голяма полза от прекарания живот и да избегнат 
повторението на същите грешки в следващия живот. 

В различните области на астралния свят душата има да се 
справя с различни желания, страсти и чувства. Освен душите, но-
сещи своите човешки пороци, там страдат и онези, които са се ин-
тересували силно от събитията на деня - къде какво е станало - те 
се отличават с едно силно развито любопитство и лекомислие. По-
неже след смъртта са лишени от възможността да задоволяват 
своето любопитство, те изпитват страдание. 

Тези хора, които в земния живот се отъждествяват с тялото, не 
се интересуват от никакви по-високи идеали, а се занимават с 
неща, свързани с тялото и неговия живот. За тях животът в духов-
ния свят е едно състояние на ужасна монотонност. Те го прекарват 
много мъчително, тъй като нямат по-висши интереси, нямат с 
какво да се занимават. Същото е състоянието на онези, които са 
мислили, че със смъртта на тялото се свършва всякакъв живот.  

Те са очаквали разрушаване на съзнанието и не могат да се по-
мирят с мисълта, че пак са живи, дори и след като са умрели фи-
зически. До тях обикновено не достига никаква помощ, защото те 
са се оградили като крепост в своето самочувствие и страдат най-
много от всички. И понеже са водили един живот напълно мате-
риалистичен, те едва ли имат някакъв съзнателен живот в по-вис-
шите области на духовния свят и още по-малко в умствения свят, 
където душите изучават изкуството да си построяват високоорга-
низирани тела по първообразите, които съществуват там. 



 
97 

Ползата от преминаването през чистилището е тази, че човек, 
като страда така, както другите са страдали от неговата нечест-
ност, жестокост, нетолерантност и други слабости, се научава на 
ред добродетели, които ще прояви в следващия живот. 

Ако човек през земния си живот се стреми да коригира всяка 
от направените погрешки, ще премине чистилището още тук на 
Земята и като напусне тялото, ще замине направо за небесния 
свят. Учителя дава в това отношение следния съвет: всяка вечер 
ученикът, преди да си легне, да си даде отчет за извършеното през 
деня, като изправя мислено направените погрешки и си пожелае 
да не ги повтаря.  

При преценката на направеното през деня трябва да отбеле-
жим и доброто, и да пожелаем на другия ден да го увеличим. Така, 
чрез разкаянието и поправянето на погрешките още през време 
на физическия живот, ние заличаваме от подсъзнателната памет 
картините за извършените грешки, и те не се отпечатват в астрал-
ното тяло на панорамата от миналия живот. 

В по-висшите области на астралния свят душите влизат дотол-
кова, доколкото през земния си живот не са се задоволявали само 
с удовлетворяването на своите низши нужди, не са намирали ра-
дост само в света, който ги е заобикалял, а са се стремели към един 
по-възвишен живот. Там се пречистват чувствата на любов към 
природата и към другите, които са пропити с егоистичен характер. 
Не трябва да се смесва тази любов към природата с онзи възвишен 
живот в природата, който е от духовно естество и който вижда в 
предметите и явленията в природата откровение на Духа. В това 
отношение той няма нищо общо с чувството на удоволствие, което 
някои хранят към природата. Душата трябва да се пречисти от 
това чувство, както и от всички други чувства и склонности, които 
произлизат от физическото съществуване. 

Друг важен аспект от пребиваването на душата в по-низшите 
области на астралния свят е, че там тя преживява всичко непри-
ятно, което е причинила на другите. Например ако в даден мо-
мент от своя живот тя е ударила шамар на някой свой ближен, 
след смъртта тя ще изживее това, което той е усетил, и то много 
по-интензивно, тъй като няма да го има „притъпяващото“ влия-
ние на физическото тяло. Особено много страдат там вивисекто-
рите и тези, които са причинявали физически страдания/убийс-
тва на хора или животни, тъй като са принудени да изживеят 
всичко, което са сторили на Земята. Тези усещания се запечатват 
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в душите и им помагат при следващия си земен живот да бъдат 
по-състрадателни и любящи. 

По аналогичен начин, във висшите области на астралния свят, 
душата отново преглежда панорамата на изминалия живот, като 
този път за основа служат добрите дела. Когато душата съзерцава 
картините, които и показват как е помагала на другите, тя прежи-
вява отново всички радости, които е изпитвала, когато е правила 
тези добрини. Но сега душата чувства и преживява и всичката 
благодарност, отправена към нея от тези, на които е помагала. Ко-
гато душата съзерцава картините, които показват как тя е получа-
вала помощ от другите, тя чувства голяма благодарност към тези, 
които са и помагали, само че в много по-силна форма, отколкото 
когато я е преживявала на Земята.  

Благодарността подпомага душевния растеж. Когато човек на 
Земята прави добро на другите, без да влага личен интерес, той 
по-късно преживява известно блаженство в духовния свят. Вис-
шите области на астралния свят са място на радост без никаква 
горчивина. Всички благородни стремежи на човека на Земята се 
осъществяват там. То в известен смисъл е и място на почивка. 

Първото небе е място на блаженство за децата. Те нямат чис-
тилищен живот, а направо от Земята отиват в по-висшите сфери, 
защото у тях все още не е родено астралното тяло, което се ражда 
към 14-та година, и което е носител на страстите, желанията и удо-
волствията. Там децата се занимават с играчки и с учене, според 
възрастта си. 

Също така, там учените, артистите, художниците, алтруистите 
намират широко поле за работа. Учените имат достъп до всички 
библиотеки в света, а художниците творят чудни картини с живи 
цветове, като работят с мисълта си. Музиката принадлежи на още 
по-висши области, които се намират в умствения свят. Първото 
Небе, отговарящо на висшите области на астралния свят, е светът 
на баграта на цветовете, а светът на мисълта, където са Второто и 
Третото Небе, е сферата на тона, на музиката, на поезията. Небес-
ната музика е един факт, а не фигура на речта. От този свят музи-
кантите свалят музиката на Земята, но земната музика е бледо ко-
пие на небесата. В Първото Небе учените ще събират материали 
за своите научни работи, филантропите ще правят планове за пов-
дигане и подобряване на човечеството и т.н. 

Когато душата достигне горната граница на астралния свят и 
през нея преминат резултатите от преживените страдания и 
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болки в чистилището, заедно с преживените радости от добрите 
дела на миналите животи, те се всаждат в семенния атом на аст-
ралното тяло. Заедно образуват това, което се нарича съвест - си-
лата, която ни предпазва от злото, като носител на страданието, и 
ни подтиква към доброто, като носител на щастие и радост. Тогава 
човек оставя астралното си тяло да се разруши, подобно на етер-
ното и физическото. Той взема със себе си само силите на семен-
ния атом, които ще послужат за образуването на бъдещото аст-
рално тяло. След като напусне Първото Небе, човешкият дух 
влиза във Второто Небе, облечен в тялото на Аза или на ума, като 
носи със себе си трите семенни атома - квинтесенцията на трите 
напуснати тела: физическо, етерно и астрално. 

След като напусне астралното тяло и влезе във Второто небе с 
умственото си тяло, или с тялото на Аза, душата е вече в едно осо-
бено състояние на съзнанието, будна е, чувства се съвършено 
сама, но е изпълнена с вътрешен мир. След това идва събуждането 
в този свят. Тук, със събуждането си, започва да чува музиката на 
сферите. В този свят всичко е музика и всеки тон произвежда оп-
ределен цвят. И тези тонове, тази музика строи всички форми на 
физическия свят, защото тази музика е израз на творческото Кос-
мическо Слово, което се проявява в този свят като музика, докато 
в Третото Небе - горните области на умствения свят, то се проя-
вява като говор, като реч. Затова Учителя казва, че поезията е от 
по-висок произход от музиката. Всички форми, които виждаме 
около себе си във физическия свят, са кристализирани звукови 
форми на първообразните сили, които работят в първообразите 
ни в умствения свят. 

Престояването на човека в този свят е един активен период на 
приготовление за ново въплъщение. Тук човешкият дух асими-
лира опитностите на трите изчезнали тела, включително и семен-
ните атоми, за да си създаде по-добри условия за бъдещото пре-
раждане. 

Пречистеното астрално тяло, включено в семенния атом, ще 
послужи като основа за създаването на новото астрално тяло, в ко-
ето са вложени всички чувства и подтици. Онази част от астрал-
ното тяло, която духът, така да се каже, е одухотворил и спасил от 
разлагане и изчезване, ще осигури за следващото прераждане 
едно по-добро жизнено тяло и темперамент. Квинтесенцията на 
физическото тяло, резултата от неговите действия, включени в се-
менния атом, ще послужи като основа за бъдещото физическо 
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тяло и за създаване на по-благоприятни условия в живота. Във 
Второто Небе човек работи за приготовление на бъдещото си въп-
лъщение. Тук човек асимилира плодовете на последния си земен 
живот и подготвя условия за едно ново физическо съществуване. 
Всички жители на този свят работят върху изменение условията 
на Земята. Те, под ръководството на висшите същества, променят 
физическите форми на Земята и извършват постепенни промени, 
така че при новото въплъщение условията да бъдат различни. 
Климатът, флората, фауната се изменят от човека под ръководст-
вото на висшите същества.  

Така че светът, който виждаме около нас, е точно това, което 
ние индивидуално и колективно сме направили. Също така човек 
се учи тук как да си построи, пак с помощта на висшите същества 
разбира се, едно по-подходящо за проява тяло. Всички хора рабо-
тят съзнателно или несъзнателно при построяването на телата им 
в предрождения период до момента, когато квинтесенцията на 
предишните тела бъде вградена в новото тяло. Тогава те започват 
да работят съзнателно. 

След като е асимилирал всички плодове на миналия си живот 
и е работил за променяне условията на Земята, и след като се е 
научил чрез работа над телата на другите да си построи подхо-
дящо тяло, чрез което да се изяви във физическия свят, човеш-
кият дух се изкачва в Третото Небе - трите горни области на умст-
вения свят. За него споменава и апостол Павел, че е бил на Тре-
тото Небе и е видял неща, които не могат да се опишат и предадат 
на човешки език. Тук духът е потопен в света на вечната хармония, 
където човек получава импулси и сили за следващото си прераж-
дане. Тук в този свят у човека се ражда желание за нови опитности 
и той обмисля едно ново въплъщение.  

Тук пред погледа на духа се разкрива панорамата на бъдещия 
му живот на Земята в нейните главни етапи. Духът има свобода по 
отношение на детайлите в течение на живота. Тази панорама за-
почва с люлката и завършва с гроба. 

В мисловния свят човек осъзнава, че неговото истинско същес-
тво принадлежи на света на духа. Той се познава като дух между 
духовете, принадлежащ към първичните духове, съзнава единст-
вото с всички духове, с Първичния Дух, затова се ражда в него ми-
сълта: „Аз съм едно с Първичния Дух, аз съм част от Вечния Дух.“ 
Затова индусите наричат този свят Девакан - свят на Девите, на 
ангелите, на духовете. 
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Там човек преживява отново всички връзки и отношения на 
любов и приятелство, които е имал на Земята, но вече в тяхната 
активна, духовна страна. Любовта, която човек е хранил на Зе-
мята, изпъква живо в неговите собствени глъбини и способността 
му да обича се разраства и увеличава. Така човек се връща в след-
ващото въплъщение по-съвършен в това отношение. 

Тук човек намира отново лицата, с които е живял във физичес-
кия свят. Всички връзки и отношения, които през време на зем-
ния живот са имали само физически характер, се пречистват и из-
гарят. Но всичко онова през нашия земен живот, което е почивало 
върху чистата връзка между нашите души, се увековечава в тази 
област на духовния свят. Души, които са си принадлежали във фи-
зическия свят, се намират отново една до друга и в духовния свят. 
Там се срещаме и с всички онези, с които е бил свързан чрез общи 
идеи и стремежи, чрез обща вяра и убеждение. 

При своето ново въплъщение на Земята, наследствеността е 
вярна само по отношение на материалите, които образуват физи-
ческото тяло. Но тези материали са повлияни от връщащия се дух, 
който извършва известна работа върху тях, вграждайки в тялото 
есенцията на миналите му физически качества, скрити в семен-
ния атом. Така че материалите се вземат от майката и бащата, но 
те се моделират от духа чрез вграждане в тях на качества, които 
духът носи от миналия си живот. Нареждането на материалите 
при изграждането на физическото тяло е до известна степен под 
контрола на въплъщаващия се дух. 

Различните обвивки на новородения човек не стават изведнъж 
активни. Физическото тяло е безпомощно дълго време след раж-
дането. В периода след раждането различните обвивки взаимно 
се проникват. До седемгодишна възраст се развива предимно фи-
зическото тяло. Към седемгодишна възраст се ражда етерното 
тяло, което е формирано при слизането на духа и чрез него духът 
работи за изграждането на физическото тяло, но след седмата го-
дина то става по-активно. Към 14-та година се ражда астралното 
тяло, а към 21 годишна възраст се ражда менталното тяло или чо-
вешкият Аз. До тогава той до голяма степен е бил оформян и во-
ден от обществото или своите близки, и едва тогава се привежда в 
активност и започва новият физически живот. Едва тогава той 
може да се нарече самостоятелно-мислещо същество. 

Така накратко протича живота на душата между смъртта и но-
вото раждане на Земята.  
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3. Духовното ръководство на човечеството 

 

„Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството 
Небесно, а на другите се говори с притчи, та, като гледат, да 
не виждат и като слушат, да не разбират.” (Лука 8:10) 

 

Учителя: „Ако досега животът е вървял добре, то е благодаре-
ние на невидимия свят, който работи над нас. То е благодарение 
на онези разумни същества, на ангелите, които са тясно свързани 
с нас и работят, грижат се за нас. Тяхното желание е човечеството 
да добие онези светли идеи, онези велики закони, според които те 
живеят. Най-разумните закони в света се употребяват от тях.  

Най-чистият, най-благородният живот се прилага от тях. Жи-
вотът на самоотверженост ще се види само от тях. Често те изпра-
щат свои посланици на Земята в една или друга форма. Някой път 
те сами посещават Земята в човешка форма.” (148) 

 

„Всемирното Бяло Братство си има свои членове по всички 
краища на Земята и държи всичко в ръцете си. Ще стане не това, 
което този или онзи иска, а ще стане това, което е решено от Бе-
лите Братя. Няма да победи тази или онази държава, но ще по-
беди планът на Бялото Братство. Няма сила, която може да се про-
тивопостави на Всемирното Бяло Братство. Ние с молитва и ми-
съл можем да изменим посоката на събитията, ето защо трябва да 
работим с молитва и мисъл. Казано е: „Хората ще минат през 
огън” – светът няма да се оправи иначе, ще дойде нещо и ще по-
мете всичко. Човек трябва да си свърши работата днес, та като 
настане часът, да не остане нещо недовършено от него, защото и 
нова работа ще се прибави. Старият свят ще свърши, новият ще 
почне, тъй както днешният ден ще угасне, за да дойде друг.” (149) 

 

„Възвишените Същества от невидимия свят, които са завър-
шили своята еволюция, търсят съработници в Новата култура - 
хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли, че сам Господ и 
ангелите ще слязат на Земята, за да уреждат човешките работи? 
Те сами няма да слязат, а ще се изявят чрез готовите за работа 
хора, които живеят на Земята.” (150) 

 
„Под думата „небе” аз разбирам всички съвършени същества, 

които са завършили своето развитие. Те имат силно желание да 
помогнат на всички, които искат да минат по техния път.” (155) 
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3.1. Всемирното Бяло Братство 

 

Учителя: „Има на Земята една ложа от учени, които се събират 
да разискват разни научни въпроси само един път в годината. 
Тези посветени хора знаят за Земята, за нейното минало и насто-
яще много повече от всички съвременни учени, представители на 
официалната наука. Ала що се отнася до бъдещето на Земята, и те 
не го знаят положително, и те правят предположения за него. Ос-
вен тази ложа от Посветени на Земята, има на Слънцето друга 
една ложа от велики Посветени, които знаят положително не само 
миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще. 

Но и едната, и другата ложи са само органи на онзи велик все-
мирен организъм от съвършени, високо напреднали същества, ко-
ито образуват Великото Всемирно Братство. Тези съвършени съ-
щества са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци 
на Земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото 
Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръ-
ководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на раз-
вой, на която сега се намират. 

И когато ние говорим за Великото Всемирно Братство, подраз-
бираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили 
своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега 
направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са 
взели участие в неговото създаване под прякото ръководство на 
Великия Божи Дух.  

И като се има пред вид разумното устройство на цялата Все-
лена – с всички нейни галактически системи, с всичките ѝ безб-
ройни слънца и планети; като се има предвид дори само онази 
висша механика и техническо съвършенство, с които Земята е пос-
троена, може да се съди какъв мощен ум, какъв мощен дух са 
имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване 
на Божествения план на мирозданието. Според степента на зна-
ние и развитие и според службата, която изпълняват, тези същес-
тва са наредени в една йерархична стълба11, в едно органично чи-
ноначалие, чиито степени са познати под следните имена: 

                                                      
11 Първите 3 чина са изразители на трите Велики Божествени Принципа 
— Любовта, Мъдростта и Истината. А последните 3 имат по-пряка връзка 
с човечеството, защото са завършили човешко развитие в трите пред-
шестващи еона, през които човек е слизал от Божествения свят. 
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Серафими - Братя на Любовта; 
Херувими - Братя на Хармонията (и Мъдростта); 
Престоли - Братя на Волята; 
Господства - Братя на интелигентността и радостта; 
Сили - Братя на движението и растенето; 
Власти - Братя на външните форми и изкуствата; 
Началства - Братя на времето, състоянието и такта; 
Архангели - Братя на огъня и топлината; 
Ангели - носители на живота и растителността. 
Последният, десети чин ще заемат напредналите човешки 

души. Всички вкупом представляват великия Космичен Човек. 
Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, 

че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват 
функциите на великия миров организъм, който включва в себе си 
всички слънчеви системи… 

И Небето, за което се говори в свещените писания, не е онзи 
син свод над нас, зад който се губи мировото пространство и на 
който светят нощно време звездите. Небето е организирано от 
висши същества, от велики души и затова то е велико в своите 
действия. Ангелите, които населяват Небето, са велики души, ко-
ито постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията 
на тяхната мощна мисъл се разпределя из целия Космос и движи 
като една колективна сила всичко е света. 

Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, 
някакви призрачни „духове”. Те са същества, чиито тела са високо 
организирани, образувани от чиста, лъчиста материя. Един ангел 
може така да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той 
може свободно да пътува в безпределното пространство със ско-
рост, много по-голяма от тази на светлината. Той може да преб-
роди цели слънчеви системи, цели звездни вселени. 

Ангелите също се намират на разни степени на развитие, но те 
се делят изобщо на две велики царства. Тези от по-високото царс-
тво рядко слизат на Земята, а принадлежащите към по-долното 
царство слизат по-често да помагат за духовното повдигане на хо-
рата. Тези велики братя на човечеството са произлезли все от чо-
вешката раса, но са минали по свой път на развитие милиарди го-
дини преди земния човек, при условия много по-благоприятни, 
които са използвали разумно. 

И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на 
Земята процъфтяват култури, с техните науки, религии, изкуства, 
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ако хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенс-
тво, това се дължи на тези разумни същества, които са тясно свър-
зани с хората и постоянно работят и се грижат за тях. От техните 
сърца блика Любов, радост и живот. И благодарение на този техен 
импулс, хората живеят и се стремят. Тяхното желание е човечест-
вото да добие онази светлина, която те имат, онази свобода, на ко-
ято те се радват. Те искат да научат човеците да живеят съобразно 
с онези велики закони, по които те живеят. А те прилагат най-ра-
зумните закони в света. Те водят най-чистия и възвишен живот, 
живот на абсолютно безкористие. 

В своята велика самоотверженост, тези любящи служители на 
Бога сами слизат на Земята в човешка форма, за да помагат на хо-
рата. Те постоянно изпращат свои посланици на Земята в една 
или друга форма. Всички гении на човечеството, всички велики 
хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които 
помагат за развитието на човечеството в едно или друго направ-
ление, са все служители на Великото Всемирно Братство. То из-
бира сред човечеството най-напредналите души и ги подготвя за 
духовна работа сред техните братя. В съвременното човечество 
има хора, които притежават по-тънки духовни сили, които имат 
по-фино устройство. Те се отличават с високо организирани, плас-
тични тела, защото водят абсолютно чист и свят живот.  

Тяхното изключително развитие тъкмо ги прави годни да бъ-
дат духовни помагачи на човечеството. Най-високо напредналите 
сред тях са завършили своето развитие на Земята и имат обширни 
познания. Те знаят много неща от онази положителна, абсолютна 
Божествена наука, която е съществувала още от създаването на 
света. Много от тях живеят на Земята с хиляди години. Минали 
през процеса на възкресението, за тях не съществува ни смърт, ни 
прераждане. Тези човеци, наречени „синове Божи”, в чиито ду-
хове и души Бог живее и са свързани с целия разумен свят, с 
всички напреднали същества във всички слънчеви системи, са 
онези именно велики души, Учители на човечеството, които са 
достигнали най-високите прояви в мисъл и дело - във всички нап-
равления. Те са онези мощни духове, които явно или скрито за нас 
подтикват човечеството напред. 

Зад всяка духовна дейност на Земята, зад всяка духовна проява 
стоят тези братя. Зад всеки велик човек, зад всеки велик поет, му-
зикант или художник стоят пак те. Защото, за да се прояви един 
гениален човек на Земята, трябва хиляди гениални души да се 
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обединят и да се изразят чрез него. За да се прояви един Учител, 
трябва всички разумни души да се обединят в него... Ако е въпрос 
за сила, тези Братя разполагат с най-мощната сила. Те така добре 
познават функциите на човешкия мозък, че в един ден могат да 
приспят цялото човечество. Какво представляват и най- мощните 
съвременни оръдия пред силата на тези Велики братя? Ала те не 
искат да си служат с крути мерки - те оставят хората сами да опи-
тат нещата, макар с цената на хиляди страдания, защото само 
страданията са в сила да ги облагородят и изправят.” (151) 

 

„В Невидимия свят, където царува Бог, всички хора живеят в 
Любов. Бог се явява чрез ангелите. Те са крайно услужливи. Един 
ангел не чака да му се заповяда, а като се зароди желание в Бога 
да се помогне някому, той слиза на Земята, за да изпълни Божието 
желание. Има надпреварване да се изпълни волята Божия; пре-
дава се Божията мисъл, той схваща каква е волята Божия.” (152) 

 

„Казвам и на другите да не влизат в бой с Бялото Братство, по-
неже Белите братя не са от тези, които умират и които могат да 
бъдат победени. Щом им се противопоставяте, ще понесете пос-
ледствията. Защото какво ли могат да направят четири лодки, ако 
излязат насреща на един презокеански параход и му кажат: 
„Стой!” – Обаче Мойсей вдигна тоягата и бурята дойде. Бялото 
Братство разполага със сила. Природата не е мека, досега е упот-
ребявала най-нежните, най-слабите сили, но ние не знаем какво е 
скрила; има нещо, което е скрила.” (153) 

 

„Казано е в Писанието, че Христос можеше да извика на по-
мощ 12 легиона ангели... Само един от тези ангели разполага с та-
кава сила, че може за една нощ да изтреби 150-хилядна армия, 
добре въоръжена – нито един войник да не остане от нея.” (157) 

  

„Христос със Своето войнство – възвишени и напреднали 
души – и до днес продължава да помага на човечеството. Той е в 
постоянна борба с противоположната ложа, която иска да уни-
щожи света. Като срещнат някого, тъмните същества веднага на-
сочват отровните си стрели срещу него, да го умъртвят. Едно от 
напредналите същества застава на пътя им и стрелата се забива в 
гърдите му. След това, той изважда стрелата, измива раната и тя 
заздравява. Така човек се спасява от отровните стрели на лошите 
духове. Така се смекчава злото. Значи, любовта е единствената 
сила, която смекчава злото.” (154) 



 
107 

 

 „Така е работило, работи и ще работи Великото Всемирно 
Братство в света. И то ще работи докато единната Любов, единна-
та Мъдрост и единната Истина обхванат цялото Битие. Тогава 
всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.” (156) 

 

 

3.1. Всемирното Черно Братство 

 „Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което 
може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави 
да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с 
изпитанието ще даде и изходен път, за да можете да го издър-
жите.”       (Първо послание на ап. Павел до Коринтианите 10:13) 
 

Учителя: „Ако хората днес не вървят в правия път, причината 
е, че в противовес на Великото Бяло Братство работи друга една 
ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия 
смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбира-
ния за него. Те образуват така нареченото Черно Братство. Чер-
ното Братство е една йерархия от същества, които заемат раз-
лични степени, в зависимост от тяхната интелигентност.  

За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че 
докато Бялото Братство работи в клоните и цветовете на живота и 
по методите на клоните и цветовете, Черното Братство работи в 
корените на живота. Докато Бялото братство работи в главата и 
гърдите на Космичния човек, Черното Братство работи в стомаха, 
черния дроб и червата. Бялото Братство, следователно, е свързано 
с положителните сили, с Доброто, а Черното братство - с отрица-
телните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата.  
И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на жи-
вота. Службата им е строго разпределена.” (158) 
 

„Черната ложа – това е едно философско течение в невидимия 
свят. Божественият план на нещата може да се разглежда от дво-
яко гледище. Аз задавам въпроса: Ако тези грешници – черни 
братя наречени – съществуват, то как им е позволило Провидени-
ето за толкова хиляди години да бъдат господари на Земята и как 
им е дадена власт? И Христос казва: „Иде князът на този свят.” – 
Иде като княз. Кой му е дал тази власт? Тези от черната ложа си 
имат свои закони. И вие се намирате под тяхното управление и 
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контрибуция им плащате. Питам тогава: Как ще оправдаете вие 
това с Божествената Мъдрост? Ако е тъй, както тясно схващаме 
ние въпроса, как е допуснал Господ тия, лошите хора, да управля-
ват Природата? Не, не са лоши те, не си правете илюзия. Един че-
рен брат, той е философ, може да ви заблуди. Един дявол, като го 
осъдили, че лъже, казал: „Аз не лъжа, всякога говоря истината.” 
То значи: „Когато говоря на себе си, никога не лъжа.” 

Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и черната 
ложа употребяват светлината като едно средство. И едните, и дру-
гите си служат със светлината, но как? Един маг от черната ложа 
със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска 
да погледне колко е часа, той ще обърне светлината към часов-
ника и вижда колко е часа, само той го вижда. Когато иска да изс-
ледва нещо, той отвори, светне си и знае кое как е, но бързо след 
това той скрива тази светлина. Тази светлина той я държи специ-
ално само за себе си, а за другите е скрита. Тя е изключително за 
него. Той за окръжаващите не се грижи. Казва: „На тях не им 
трябва светлина.” 

В Бялата ложа е обратното. Един бял маг си запалва лампата и 
чете, но той навсякъде върти светлината. Като извади своята лам-
пичка, почва да я движи и като я движи в кръг наоколо, осветлява 
цялото пространство, служи на всички. Следователно по тия две 
качества се отличават. Ако един човек държи скрита светлината 
си, той следва пътя на черната ложа; ако светлината му е отворена 
и за другите, той е от Бялата ложа. Това са качествата. То е фило-
софия, разбирайте! Няма какво сега, нека ми дадат нещо от Биб-
лията, което да докаже, че не е така. Обаче, за да е така, и едните 
си имат причини, и другите си имат причини.  

Няма какво да ги осъждаме. Този човек, който крие светлината 
си, той има причини. „Ама защо той да не си отвори своята 
лампа?” Питам: Онзи фотограф, който снема човешките лица, от-
варя ли камеробскурата си, отваря ли цялата светлина? - Не, само 
една малка дупчица ще отвори към човека, когото ще фотогра-
фира. Той е умен. Другояче, като остави цялата пластинка отво-
рена, няма да може да фотографира. Следователно условията, при 
които те живеят, са такива, че трябва да крият светлината си. Тол-
кова са еволюирали те! Следователно, ако се връщаме на този уро-
вен, на който е черната ложа, тя е останала назад в своето разви-
тие, тя е в корените долу, в най-гъстата материя. Там светлината е 
ненужна. Понеже Бялата ложа е излязла вън от гъстата материя и 
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е влязла в по-рядка материя, тя може да употреби своята свет-
лина. И двете ложи работят за общия ход на Природата. Има за-
кони, които регулират действията на едните и на другите.” (159) 

 

„Не се съмнявайте в Бога. Той е допуснал злото, но в Него няма 
абсолютно никакво зло. Злото е човешко изобретение, а не на 
Бога. Не приписвайте злото и погрешките си на Бога, но молете се 
Той да трансформира злото в добро, да изправите грешките си. 
Ама нямало правда в света. Защо няма правда? Защото еди-кой си 
имал къща, бил богат, а вие нямате къща, нямате пари. Питам: 
Как използва къщата си този богат човек? Влязъл ли е един беден 
вътре? Дал ли е подслон на някой странник? Ако всичко това не е 
сторил, може ли този човек да се нарече богат? Той е богат вън-
шно, обаче вътрешно е беден.  

Какво по-голямо богатство искате от мозъка и от сърцето, ко-
ито Бог ви е дал? Мозъкът ви е среда, през която минават светли 
и възвишени мисли, а сърцето е олтар, огнище, на което се изра-
ботват благородни чувства. Задавали ли сте си въпроса свети ли 
свещта на вашия ум и гори ли свещеният огън на вашето сърце? 
Всеки трябва да си отговори на тия въпроси.” (160) 

 

„Когато запитали Хермеса, великия Учител на Египет, какво 
представлява злото и грехът, той стиснал устни и премълчал. Ако 
бяха задали този въпрос на някой обикновен човек, той щеше да 
извади ножа от ножницата си, да разреже връвта, която свързва 
злото, и ще започне да говори. Не, стане ли въпрос за злото, ще 
стиснете устните си и ще мълчите, както Хермес е мълчал. Отво-
рите ли устата си, ще я напълните с нещо лошо. Тъй щото не гово-
рете за злото, но дръжте се за доброто и за красивото в света. Нека 
доброто и красивото в света бъдат място за почивка в живота ни. 
Нека красивото и доброто бъдат вашите ръководни начала!” (161) 

 

„Злото представлява разумни същества, които живеят по за-
кони, точно противоположни на доброто. Тяхната задача е да 
вмъкнат цялото човечество в крив път.” (162) 

 

„Щом ядоха от забранения плод, царските мантии, с които 
бяха облечени, паднаха от гърбовете им и те се намериха голи 
пред отворената врата на рая. Първите хора бяха облечени преди 
съгрешаването с дреха, направена от Светлина и като съгрешиха, 
те изгубиха тази дреха, изгубиха своята Светлина и оголяха. Пър-
вият грях се дължи на непослушанието на първите човеци.” (166) 
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„Злото представлява съвкупност от разумни същества, които 
не са разбрали дълбокия смисъл на живота, вследствие на което 
вървят в път, съвършено различен от пътя на добрите същества. 
Тази е причината, поради която съзнанието на лошите същества 
винаги влиза е стълкновение със съзнанието на добрите.” (163) 

 

„Злото представлява душа, изостанала в своето развитие, ко-
ято иска да ви принизи до своето ниво.” (164) 

 

„Когато Господ казва на първите човеци да не ядат от дървото 
за познаване на доброто и злото, това подразбира следното: От 
всички дървета на рая ще ядете, но от дървото, където се иска един 
отличен ум, където се изисква Учител, да не ядете от това дърво. 
Тогава дойде змията, която беше учител на черното братство, 
който предаде първите уроци на Адам и Ева и им каза: Аз съм учи-
тел, който може да ви научи как да живеете. И те го послушаха и 
започнаха с неговото учение, и образуваха първата лъжа в света. 
А в Бялото Братство всички грехове се прощават, моментално или 
не, но лъжата никога не се прощава! Туй да го знаете - съзнател-
ната лъжа никога не се прощава!” (165) 

 

 „Според окултистите грехопадението е станало в астралния 
свят. И оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи трябваше да 
слязат на Земята. Кожената дреха представя плътта, в която аст-
ралният човек се облече, за да стане жител на Земята.” (167) 

 

„Четирите кардинални точки в живота са: Любовта, Мъд-
ростта, Истината, а четвъртата точка е познаването на доброто и 
злото. Грешката на хората е, че те не започват с първите три точки, 
а с последната, залезът на живота. Те започват с учението, което 
иде най-после. Научете първо Любовта. Мъдростта и Истината и 
после доброто и злото. Ако не изучите първите три точки, послед-
ната ще ви донесе голямо нещастие.” (168) 

 

„Някой път се оплаквате от дявола, но той не ви е крив. Поло-
вината от нещастията си причинявате сами, сами сте си виновни, 
защото дяволът може да ви даде само един проект, а изпълните-
лите сте вие - вие сте напълно свободни да го приемете или не. Той 
е търговец на дребно и на едро и винаги предлага стоката си, пред-
лага ви да участвувате в сделката, а после, като ви вкопчи, взима 
всичкия ви капитал и вие почвате да плачете. Питам ви: Защо 
имате вземане-даване с такова същество?” (169) 
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„Не се плашете от лошите хора. Плашете се от тях само когато 
им съдействате и вървите заедно с тях. Лошите хора са потребни, 
за да ни размърдат на този свят, защото, както в застоялата вода 
се образува жабуняк, така и у хората, оставени дълго на спокойст-
вие, съществува опасността да изгубят своята активност, гъвка-
востта на ума и бързината на реакциите си. Напротив, подвиж-
ната вода е полезна, плодотворна и здравословна.” (170) 

 

„Лош човек е оня, който има повече, отколкото му трябва и го 
задържа за себе си. Той е материалист.” (171) 

 

„Човек става лош, когато му даваш повече, отколкото трябва, 
или когато му даваш по-малко, отколкото трябва. Който е полу-
чил повече, отколкото трябва, не може да го носи и започва да 
търси човек или животно да му го носи. Така създава злото.” (172) 

 

„Злото е бирник, който взима от човека всичко, което той е 
придобил по нечестен път. Богатство, знание и сила, придобити 
по нечестен начин, чрез лъжа и насилие, ще ви се отнемат.” (173) 

 

,Докато мисли само за себе си, човек е пуснал злото в своя жи-
вот. Егоизмът е началото на злото.” (174) 

 

„Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с 
окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. 
Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.” (175) 

 

„Защо съществува злото в света - това е въпрос, който и досега 
не е разрешен и няма да се разреши. Докато живее в разрез с Бо-
жите Закони, с разумните закони на природата, човек постоянно 
ще се натъква на злото. Докато човек се опитва да коригира зако-
ните и порядъка на великата Природа, злото винаги ще се про-
мъква в неговия живот, както апашът в къщата му. Гърнето не 
може да коригира грънчаря - ако то се осмели да коригира своя 
Създател, последният или ще го надроби на части, или ще го упот-
реби като съд за нечистотии.” (176) 

 

„Няма тук никакъв дявол - това е един ученик, излязъл преж-
девременно от училището. А той си мисли, че е учен, че е много 
способен, че има много знания, че повече знания не му трябват - 
затова е и излязъл от училището и си мисли, че няма какво повече 
да учи, че всичко му е ясно. Мисли си, че това, което е научил за 
хиляди и милиони години, му е ясно и достатъчно; за сегашната 
култура не дава и пет пари.” (179) 
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„Когато хората противодействат на Волята Божия, те създават 
злото. Иначе само по себе си злото не съществува.” (177) 

 

„Хората казват: „Защо Господ, като е всемогъщ, не оправи 
света?” Как да го оправи? „Онзи, който лъже, да му изсъхне ези-
кът; онзи, който краде, да му изсъхне ръката.” Ами тогава ние 
щяхме да имаме един свят само от неми и сакати. Как мислите, 
щеше ли да ни бъде приятен такъв един свят само от недъгави 
хора?... Казваме: „Аз плача, скръбна ми е душата”; но, когато ка-
жем: „Господи! Прости - аз Ти причиних толкова страдания с не-
чисти мисли и действия”, тогава ще дойдем на онзи истински път, 
който ще ни избави от съвременното зло.” (178) 

 

„На Земята злото се проявява във формата на крайния чо-
вешки егоизъм. Който попадне в ръцете на този егоизъм, е осъден 
на смърт. Както вълкът изяжда овцата, така и егоизмът изяжда 
човека. Пазете се от злото, без да се страхувате от него. Не мис-
лете, че можете да го преобразите. Помнете: злото отстъпва само 
пред доброто. Затова не се борете със злото, а поставете доброто 
срещу злото, за да го възпитава и укротява.” (180) 

 

„Когато говорим за злото и за доброто, ние ги разглеждаме 
като принципи в природата, съществуването, на които е необхо-
димо...За да разбере доброто, човек непременно трябва да мине 
през злото.” (181) 

 

„За да не боледуваш, прави добро. Който не прави добро, прави 
зло. Значи злото не съществува вън от доброто.“ (182) 

 

„Злото съществува като условие да се прояви доброто.” (183) 
 

На следващите редове ще опитам да хвърля малко светлина 
върху цитатите от Учителя и да помогна да бъдат правилно разб-
рани. Важно е те да бъдат осъзнати в дълбочина, за да можем 
действително да помагаме Доброто да се разраства и да не попа-
даме в мрежите на злото. Щайнер описва Черната Ложа така: 
„Има духове, различни от онези, които помагат на човешката ево-
люция да върви напред – те също се намесват. Става дума за ду-
ховни Същества, които противодействат на прогресивните сили. 
И за всяка епоха - Лемурийска, Атлантска, Следатлантска - е въз-
можно да се посочи кои специфични духовни Същества внасят 
„пречките”, кои духовни Същества са противодействащи на онези, 
чиято единствена цел е прогресът на човечеството.” (184) 
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Както от този цитат, така и от думите на Учителя става пре-
делно ясно, че злото е допуснато да действа само в определени 
граници, които да подтикват доброто да се прояви още по-силно. 
Защото така, както е устроен човекът в нашата епоха, без злото 
той не би могъл да се развива правилно. Колкото и парадоксално 
да звучи, то е силата, която ни пробужда всеки път, когато се от-
дадем на леност или на безпътен живот. Без него душите, които 
все още не са достигнали до етап, в който отвътре бликат сили и 
импулси за развитие, работа и взаимопомощ, биха прекарвали 
живота си в блажено бездействие. Ала закон е, че в духовния път 
няма ситуация, в която да стоим на едно място.  

Точно както в едно езеро, ако водата не тече, то се заблатява и 
всевъзможни буболечки и паразити се завъждат там, така и у чо-
века, който се остави на течението, постепенно угасва Божестве-
ната искра, а с нея и всички дарби и таланти, които са му поверени 
да развива. Често в такива моменти едно нещастие учи повече от 
хиляда съвета. И така стигаме до онзи Вселенски Закон, който 
според мен най-точно обяснява ролята на тази сила в Мировата 
еволюция. Той гласи следното: Злото не е враг на Бог. Ако Той би 
имал враг, Той не би бил никакъв Бог, нито пък Всемогъщ и Един-
ствен Творец на цялото Битие. Злото е враг на човека в застой – 
на душата, която не желае да се развива и да израства.  

Учителя ни дава чудесен пример за това, че злото се заражда 
само там, където доброто престане да се проявява, и когато хората 
влязат в противоречие с Божията Воля:  

„Ако нямаш знание, нищо не можеш да направиш. Не само да 
мислим, че знаем, но знание трябва! Това знание е потребно, за-
щото в окултизма всякога се развиват отрицателни сили. Във 
всяка една окултна школа най-първо се развиват отрицателните 
сили в такъв грамаден размер, че ако не се вземат мерки, много 
пъти учениците пострадват. Например в християнството защо 
пострадаха християни? Защо се повдигна гонение против христи-
янството? Християнството беше окултна школа. И християните 
като изгубиха правилата, дадени от Христа, вследствие на това се 
набраха много отрицателни сили. Като не знаеха какво да ги пра-
вят, как да ги трансформират, повдигна се гонение против тях, до-
като се намери изход на тези енергии и сили. И ако вие изгубите 
или не приложите методите, които ще ви дам, ще дойде същият 
закон. Той не може да се промени. 

Християните казваха, че езичниците били недоволни от тях, 
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затова ги гонили. Не, не е тази причината. Но онези набрани окул-
тни сили, които трябваше да впрегнат на работа, не се ползваха и 
те предизвикаха гонението. Например дойде идеята за комуна, но 
християните казаха: не е време сега за комуни. И други благопри-
ятни условия и сили дойдоха и останаха все неизползувани. 
Вследствие на това дойдоха гоненията. Всякога помнете това. За-
конът е същият и за вас. Ако една благородна мисъл дойде, ако 
едно мероприятие се дава вътре в живота като условие да го при-
ложите и не го използувате, ще дойде гонението, непременно ще 
дойдат нещастията. Това е вярно, както е вярно, че две плюс две е 
равно на четири.” (185) 

От тази мисъл научаваме, че злото не е нещо, което черпи сила 
от къде да е, а расте само чрез нашите погрешки и се явява като 
коригираща сила, която да ни покаже, че сме се отклонили от пра-
вия път. Рудолф Щайнер пък казва: „В света има точно толкова 
страдания и болка, колкото хората имат интерес само към физи-
ческото и материалното.” (186) 

 

Макар злото да се е зародило сред онези, които са се възпроти-
вили на Божията Воля, Творецът със Своята безкрайна Мъдрост е 
направил така, че дори препятстващите сили, които желаят да 
спънат цялото развитие на Вселената, да съдействат за още по-
висше добро. Затова и Гьоте във „Фауст“ определя Мефистофел 
(Сатана) като „част от силата, която желае зло, а все добро твори”. 

За това, че Бог стои над всичко и го използва за всеобщото 
Добро, свидетелства и Йоан в Евангелието си (19:10,11):  

„Пилат Му казва: „На мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, 
че имам власт да Те разпна, и власт имам да Те пусна?“ 

Исус отговори: „Ти нямаше да имаш над Мене никаква 
власт, ако ти не бе дадено свише.” 

За ангелите такъв стимул е съвсем ненужен, но представете си, 
че хората живеят в един свят, в който всички въпроси са уредени 
и всички имат всичко. В един свят без трудности и изпитания, ни-
кога не може да има светии и герои. Ако не разполагахме с огра-
ничени блага, как бихме се научили да правим безкористно добро 
или да жертваме личното благо за общото? Какво би ни подтик-
вало да учим нови неща, ако сме в Райската Градина и те с нищо 
не биха допринесли нито за нас, нито за другите; ако дори най-
големият мъдрец няма с какво да помогне, защото всичко е от-
давна уредено? 

Също така, ако има само добро, човек не може да се въздържи 
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от неразумни и егоистични постъпки и вместо тях да прави добро 
по своя воля, а просто би бил заставен от обстоятелствата. Бог не 
иска роби, които като роботи правят определени неща само за-
ради липса на алтернатива, а се радва, когато сами изберем да 
следваме Светлия Път на Истината и Любовта и ден след ден да 
придобиваме Неговите „образ и подобие”. За мен лично такъв 
един свят, в който няма сложни проблеми, чакащи да бъдат раз-
решени, би бил крайно скучен, отегчителен и потискащ всеки 
стремеж към развитие. 

Ако човек живее в блаженство и без ежедневни предизвика-
телства, той би дегенерирал до състоянието на паразитите. За-
щото няма такива радости и наслади, които не биха ни втръснали, 
ако се получават лесно и в изобилие. Когато човек е ял много и 
медът му горчи. 

А нима стремежът към все по-голямо съвършенство, към все 
по-висши светове и към все по-голяма възможност да бъдем по-
лезни за нашите ближни и за целия Всемир, не е най-мощният 
подтик за израстването на душата? Именно затова тя доброволно 
се ограничава и лишава от своята небесна светлина и слиза в ма-
териалните светове, за да може един ден да се върне още по-
мъдра, по-любяща и по-добра. Посветеният Платон стига дори 
още по-далеч, като казва: „В борбата за щастието на другите ние 
намираме своето собствено щастие.” И наистина човек, който 
прави другите щастливи, трудно може да бъде нещастен. 

Дори и фактът, че много ангели идват на Земята и се отказват 
от радостния и красив живот на Небето, за да помогнат на земните 
жители, говори ясно, че Животът във всички свои форми се ръко-
води от един Висш Разум, който прекрасно знае от какво имаме 
нужда, за да напредваме в безкрайния път към съвършенството. 
Защото човек израства най-много именно тогава, когато е прину-
ден да надскочи собствените си граници и възможности. 

Молитвата, на която Христос ни е научил, гласи: Да бъде Тво-
ята воля.” А когато тази Воля ни изправя пред някакъв проблем, 
тя ни помага да открием и решението. Особено когато го прави в 
името на Цялото. Окултен факт е, че най-трудните задачи се дават 
на най-талантливите ученици. А те ги приемат с радост и ентуси-
азъм. Защо ли? 

Ето какво ни казва Учителя за ползата от трудностите и стра-
данията: „Страданията са необходимо условие за развитието на 
човека. Ако проследим историята на развитието на човечеството, 
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ще видим, че най-великите хора са имали най-големи страдания 
и изпитания. Те са прекарвали по цели дни, месеци и години в 
затвори, където са написвали най-великите си произведения. И 
Христос прекара велико страдание на кръста. Всички апостоли, 
всички велики хора са минали през големи изпитания и страда-
ния. Няма велик човек в света, който да не е минал през големи 
изпитания и страдания. Следователно, който иска да бъде велик, 
той непременно трябва да мине през големи страдания.” (187) 

 

„При най-големите трудности и препятствия са и най-голе-
мите печалби и блага за човека. Това е Закон на Природата.” (188) 

 

Когато човек разбере това, той вече е готов да разбере и дълбо-
кия смисъл на умиването на нозете на Христовите ученици, опи-
сано в евангелието на Йоан (13:3-7): „Исус, знаейки, че Отец 
всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога 
отива, стана от вечерята, съблече горната Си дреха и, като 
взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да 
мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе 
препасан. Дохожда, прочее, при Симона Петра, а той Му казва: 
„Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?“ – Исус му отговори и рече: 
„Което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш.” 

А ето как Рудолф Щайнер ни описва значението на тази случка 
– заслужава си всеки дълбоко да помисли по този въпрос: 

„Учителят казва на ученика: Погледни растението. То пуска 
своите корени в почвата; минералната почва е на по-ниско стъ-
пало от растението. Ако растението би искало да си представи сво-
ята собствена същност, то би трябвало да се обърне към почвата с 
думите: „Наистина, аз стоя по-горе от теб, обаче без теб, аз не бих 
могло да съществувам: защото най-вече от теб аз извличам моята 
храна.“ – И ако растението можеше да изрази всичко това с чувс-
тва, то би трябвало да се поклони пред камъните и да каже: „Прек-
ланям се пред вас, макар и да сте на по-долно стъпало, защото на 
вас дължа моето съществуване!“ 

А издигнем ли се до животното, то би трябвало по същия на-
чин да се обърне към растенията и да каже: „Наистина, аз съм на 
по-горно стъпало от растенията, но на това по-низше царство 
дължа моето съществуване.“ – И ако по същия начин се издигнем 
до човека, би трябвало всеки, който заема по-високо социално по-
ложение, да се поклони пред нисшестоящия и да каже: „На теб 
дължа моето съществуване!“ 
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И всичко това продължава нагоре до Исус Христос. Дванаде-
сетте, които Го заобикалят, са на една степен по-ниско от Него; 
обаче както растението израства от почвата, така и Христос Исус 
израства от дванадесетте. Той се прекланя пред тях и казва: „На 
вас Аз дължа Моето съществуване.” (190) 

На същия принцип никой от нас никога не би могъл да се про-
яви, ако нямаше по-млади и по-неопитни души сред нашите братя 
и сестри, за чието развитие бихме могли да спомогнем така, както 
(независимо дали го осъзнаваме или не) нашите Небесни Учители 
постоянно ни помагат чрез импулси, мисли, стечение на събития 
и по всевъзможни други начини. Същото ни загатва и Учителя:  

„Лошият човек е подобен на камък, който каменарят всеки ден 
обработва с чука и длетото си. Тук удари с чука си, там удари, или 
оттук откърти от камъка, там откърти, докато свърши някаква ра-
бота. Той не може да изкърти цялата канара, но поне част от нея. 
Някой казва: „Трябва да се изправят лошите хора!“ Ако всички 
лоши хора се изправят, тогава ти няма да имаш работа и ще те 
уволнят като каменар. Радвай се, че в света има много камъни, за 
да имат каменарите работа.” (191) 

Всичко казано дотук далеч не означава, че трябва да се прими-
рим със злото в живота си, а още по-малко да го толерираме. 
Трябва единствено да го разберем и да приемем факта, че то ще 
съществува докато има хора, които имат нужда от неговите уроци.  

Затова Христос ни учеше: „Не се противете на злото. Но ако 
някой ти удари плесница по дясната буза, обърни му и дру-

гата.” (Матей 5:39) – С това Той ни даде и единствения метод, 
който може да победи злото и да го превърне в добро – Любовта. 
Не красотата, а само Любовта ще спаси света. Затова можем да се 
смиряваме пред страданията ни, но нямаме право да се примиря-
ваме пред чуждите. Макар да знаем, че хората учат най-важните 
си уроци, когато правят най-горчивите си грешки, наш дълг е, ако 
не друго, поне да ги подкрепяме и да бъдем до тях, когато събират 
сили, за да се изправят. Но само ако действително желаят да се 
изправят. В противен случай просто нямаме работа с тях и е грях 
да си губим енергията там, вместо при други, които биха я заслу-
жили и оценили. Бенджамин Франклин казва: „На хора, които не 
се вслушват е съвети, не трябва да се помага.” 

В беседите си Учителя дава много методи за защита и ограж-
дане от тъмните сили. Два хубави примера са описани от Влад Па-
шов в „Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов“: 
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„Един брат споделил с Учителя, че по време на бомбардиров-
ките го било толкова страх, та не могъл да чете 91 псалом наред, а 
го забравил и го казвал разбъркано. Учителя му рекъл: Няма 
нищо, 91 псалом е с толкова голяма сила, че една дума само да 
произнесеш от него, пак ще подейства.” 

„През Втората световна война, по време на големите бомбар-
дировки над София брат Д-ски бил при Учителя на разговор и ко-
гато си тръгнал, той му поръчал: „Ще ти дам окултни формули, 
написани на листчета, които ще поставиш на различни места в 
града, в къщи на твои познати.” Братът не полюбопитствал да 
види и прочете формулите, но останал с впечатление, че са сти-
хове от псалмите. Учителя му казал още: „Следи да видиш, че къ-
щите, в които поставиш тези формули, няма да бъдат засегнати, 
дори около тях да падат много бомби и много други къщи да бъдат 
разрушени.” Братът направил това, поставил листчетата с форму-
лите в къщи от различни места на града и след бомбардировките 
сам проверил - нито една от тях не била пострадала, макар че 
около тях всичко било разрушено. Била доказана голямата маги-
ческа сила срещу злото и разрушенията, която притежавали окул-
тните формули на Учителя.” 

По време на Втората световна война, по поръчение на Учителя, 
са отпечатани листовки с „Добрата молитва” и „91 псалом”, които 
всеки в Братството да носи със себе си. Още по-голям би бил ефек-
тът, ако всеки собственоръчно си ги напише на едно картонче, за 
да се свърже с тези свещени текстове и чрез своята енергия и ми-
съл да увеличи силата им. Препоръчвам силно този метод. 

В заключение споделям една хубава притча и няколко ценни 
мисли, които вярвам още повече ще обогатят казаното дотук: 

Бог поглежда свой ангел и го пита: 
– Кажи, какво те мъчи? 
– Ами човекът, за когото отговарям... Жив е. Има кола. Пари. 

Ходи на работа. Но, не е щастлив. Надява се на нещо. 
– На какво? 
– Трудно е да се каже. На 2 пъти му показвах хубав сън, но не 

вижда. Казва, че се уморява на работа, а като не е на работа, не 
знае какво да прави. 

– А как е на работа? 
– Като при всички. Началник, суета, скатава се, интриги... 
– Строг ли е началникът? 
– Ами... началник като началник. Не знам защо се бои от него. 
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– Помогна ли му да се освободи от страховете си? 
– Да-а-а. Още по пътя към офиса. Размахах крила над главата 

му. Облаците разгоних. Прошепнах му в ухото да забележи Слън-
цето... Чу любимата си песен. Написах послание на един билборд. 
Намери си 10 лева пред офиса... Но нищо не помага. 

– Симпатична непозната по пътя? На токчета? Която да го заг-
леда? 

– Ама, обиждаш ме. Сблъсках ги в метрото. Почти се целунаха! 
– И как е? 
– Никак. „Извинете” и пак се задълбава в черните си мисли. 
– А след работа? 
– Телевизия. Евентуално миене на чиниите. Интернет. Сън. 
– Ами, развали ли му телевизора? 
– Разбира се. Но, той си купи нов... 
– Изключва ли му интернета? 
– Пет дни поред му създавах проблеми. В началото много се 

ядосваше, но после започна да остава на работа. До късно вечер. 
– Така. А през почивните дни? 
– Спи до обяд. После чисти и подрежда. Вечер или телевизия, 

или с приятели, безсмислени разговори, бира, водка. Прибира се 
към полунощ. А сутринта е с главоболие. След това включва или 
телевизора, или пак пред компютъра. 

– А тя? 
– Съвсем е близко. Само през три къщи. Ходят в един и същи 

супермаркет, по едно и също време, купуват едни и същи неща. 
– Сблъска ли ги на опашката? 
– Да, разбира се. И извън инструкциите – срещнах ги „слу-

чайно” в мола и в едно кафене в парка – два пъти за един ден! 
– Провери ли им линиите на съдбата? Може да не Съм ги съз-

дал един за друг в този живот? 
– Да, съвместими са! Там е работата... Такъв град, такъв жи-

вот... Не мога повече! Това е неизпълнима задача! 
– Не се отчайвай! Донеси списъка за тежки ситуации? 
Ангелът носи черен тефтер на Бог: 
– Ето го! 
– Прочети Ми страница първа. 
– Грип с висока температура. Вирус с повръщане. Изкълчване. 
– Мини на втора страница, ако обичаш. 
– Катастрофа, земетресение или пожар в дома. 
– Достатъчно. В името на Любовта са разрешени извънредни 
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мерки. Щом е толкова твърдоглав, избери едно средство направо 
от втора страница в списъка и действай. 

– Добре, ще бъде направено! 
Ангелът тръгва да изпълни задачата си и си мисли: „Защо хо-

рата не използват възможностите, които им предоставя Бог, 
а сега се налага да прибягвам до крайности...” 

 

Александър Дюма: „На този свят няма нито щастие, нито не-
щастие – има само сравнение между едно състояние и друго. 
Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина 
може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал 
да умре, за да разбере колко хубав е животът.” 

 

Анатол Франс: „Когато корабът не се подчинява на кормилото, 
подчинява се на подводните скали.” 

 

Томас Едисон: „Неудовлетвореността е първото условие за 
прогрес. Покажете ми напълно задоволен човек и аз ще ви разк-
рия в него един неудачник.” 

 

 
 

3.3. „И Светлината свети в тъмнината, 

и тъмнината я не обзе.” (Йоан 1:5) 
 

„Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, 
властите, управителите на тази тъмнота – срещу духовните 
сили на нечестието.” (Послание от ап. Павел до Ефесяни 6:11,12) 
 

„И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със 
змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха 
и за тях се не намери вече място на небето.” (Откровение 12:7) 

 

Учителя: „На Черната ложа трябва да се даде отпор! Черното и 
Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да вземете учас-
тие на едната страна. Ако вземете участие на страната на Черното 
братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви - ремъци, 
а ако вземете страната на Бялото Братство, ще ходите на два 
крака, кожата ви ще бъде здрава и ще имате всичкото Божие 
благо.  

(Л. Котев: Неутралитет не се ли позволява?) 
Никакъв неутралитет! С Господа или против Господа!“ (192) 
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„Сегашната култура подготвя пътя за една нова култура. За-
това не трябва да се мисли, че този свят е лош. Напротив, по отно-
шение на Бога всичко е добро. По отношение на нас в него има 
добро и зло, но ние трябва да се стремим към усъвършенстване, 
без да правим компромис между доброто и злото, да бъдем или на 
страната на доброто, или на страната на злото. Тези два принципа 
могат да бъдат примирени само от Бога, но как ще стане това – не 
знаем. Това е велика тайна, за която никой нищо не знае. 

Когато правиш нещо, което е приятно само на тебе, това е зло; 
когато вършиш нещо, което е приятно и на другите, това е добро. 
Злото има предвид отделния човек; доброто има предвид всички 
хора, т.е. цялото. И тъй, чрез злото вършиш това, което е угодно 
на тебе; чрез доброто - това, което е угодно на другите, а чрез Лю-
бовта - това, което е угодно на Бога.” (193) 

 

„Според разбиранията си хората се делят на добри и лоши. 
Трябва обаче да се определи какво значи добро и какво значи зло. 
Добро е това, което служи за растенето, за цъфтенето, за връзва-
нето и за узряването както за отделния индивид, така и за семейс-
твото му, за народа му, за цялото човечество и за Небето.  

Зло е това, което в даден случай спъва развитието както на от-
делния индивид, така и на цялото човечество.” (196) 

 

„Ангелите са велики души. Някой казва: „Ангелите не са като 
хората.“ – Да, не са като хората. Грях няма в тях. В тях има една 
велика душа, която изпраща своята светлина към хората, за да из-
правят техните криви възгледи. Някой път, като ви слушат как 
мислите за Бога, те се чудят. Защо мислите така за Бога? Защо сте 
изпъдили Бога от сърцето, от ума си и от волята си? Като послед-
ствие на това, вие сте изгубили живота, светлината и свободата. 
Изпаднали сте в една вътрешна борба и затова страдате. И какво 
ви остава тогава? Остава ви робството, остава ви злото“ (198) 

 

„Разликата между злото и доброто е в това, че злото расте, без 
да дава плод, и затова то е временно. Ту се явява, ту изчезва; а доб-
рото расте, развива се, дава плод, който узрява, пръска семената 
си навсякъде и вечно живее. И най-малкото добро следва човека 
през вековете. Затова е казано, че силата на злото е до четири по-
коления, а на доброто до хиляди родове.” (200) 

 

„Ако не можеш да различаваш доброто от злото, ти нямаш ни-
какво знание.” (202) 
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„Няма по-велик акт от този да направиш едно добро. Колкото 
и да е микроскопично това добро, то е един благороден акт, за 
който всички от Небето стават на крака, понеже в Доброто е скрит 
Бог. Природата е много внимателна и към най-малката придо-
бивка. Когато един човек извърши едно добро в света, когато из-
върши един разумен акт, в невидимия свят става голямо тържес-
тво. И когато Христос препоръчва на хората да си събират съкро-
вище на Небето, той подразбира доброто. Съкровището - това е 
доброто, което човек е извършил на Земята. 

Едно направено добро никога не се забравя. То е записано в 
Божествената книга, понеже е Любовен акт и като такъв, той се 
помни в Божествения свят за вечни времена. 

Всеки човек, според живота, който води, се намира или в по-
люса на Доброто, или в полюса на Злото. Човек, у когото Злото 
господарува, живее в непрестанно безпокойство. Отвън той може 
да разполага с големи богатства, може да има почитта на хората, 
но отвътре той е неспокоен. Него постоянно го тормозят зли пред-
чувствия и страхове. Той постепенно започва да губи здравето си 
и силата си. Когато пък Доброто е в сърцето на човека, той може 
да няма ни богатства, ни власт, но пак е спокоен и весел.  

Условията отвън са лоши, но отвътре са добри. Този човек има 
нещо мощно в себе си, заради което всички го обичат. Добрите 
хора са истински силните хора в света. Ала хората мислят, че 
Злото в света е силно. Злото е силно само затова, защото хората го 
обичат. Обичта към Злото му придава сила. 

Добрият човек по строеж коренно се отличава от лошия. Нер-
вната система на добрия човек е по-сложно и по-фино устроена. 
Мозъкът му има повече клетки, повече гънки, той има по-друго 
устройство. Кръвоносната система също така образува по-богата и 
по-гъста мрежа. Кожата на добрия човек има повече клетки, тя е 
с по-фина направа, отколкото кожата на лошия човек.  

Добрият човек, изобщо, има по-съвършено устройство. Той е 
високо напреднало същество. Ето защо, всеки човек, който закъс-
нява в пътя на своето развитие, става лош. В доброто не трябва да 
има отлагане. Щом намислиш да направиш едно добро, трябва да 
го направиш моментално, без отлагане. Отложиш ли, моментът е 
пропуснат. Не мисли при това, че трябва да правиш добро, само 
когато имаш добро разположение. Доброто може да се направи и 
при най-лошото разположение. Неразположението е нещо, което 
засяга плътта. То не засяга духа на човека.” (194) 
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„Доброто и злото са две велики мощни сили в природата, които 
творят. Целият космос, както е поставен в материалния свят, е 
подложен на действието на тези две сили. Тези сили съществуват 
в една или друга форма - не само в тези форми, които виждате в 
човека. Те се заплитат във всички други форми, които виждате. 
Сега аз засягам въпроса другояче. Човек е абсолютно свободен. 
Злото и доброто са вън от човека и следователно по свободата на 
своята воля той възприема едната или другата сила. В този смисъл 
никой не може да се оплаква от злото и от доброто. Злото същест-
вува вън от нас, а не и вътре в нас. Влиянието иде отвън, но вът-
решно ние сме абсолютно свободни кое от тях да избираме. И ако 
някой приеме злото вътре в себе си, това вече е друг въпрос.” (197) 

 

 „Силният човек се познава по това, че при възможността да 
направи зло, се въздържа. Злото и доброто са допуснати от Неви-
димия свят само за да се покаже кои са силните хора и кои са сла-
бите. Онзи, който може при злото да се въздържа... Да се въздър-
жаш, когато в тебе бушува злото, бурята, и тогава да искаш да из-
вършиш добро, тогава ти си силен, ти си благороден човек. От тебе 
всичко може да стане. Когато при най-малкия зов ти си готов да 
помогнеш някому, ти си готов да напуснеш положението си, хуба-
вото си разположение, тогава ти си благороден човек. Това е прак-
тическата страна на доброто и злото в света.” (199) 
 

„Сегашните хора живеят в един свят на големи противоречия, 
в който злото царува, а доброто слугува. Докато злото царува, 
страданията и нещастията са неизбежни.  

Сега се създава нов свят с нов ред и порядък, в който доброто 
ще царува, а злото ще слугува. Някои очакват вече да дойде този 
свят, очакват го да дойде преждевременно. Злото не иска да отс-
тъпи царството си – то има още работа.” (201) 

 

 „Ако Бялата Ложа победи, ако ангелите победят, войните ще 
изчезнат; ако не - колкото и конференции да се правят, нищо 
няма да стане.” (203) 

 

В окултизма борбата между доброто и злото от дълги векове се 
е представяла чрез една легенда, според която в света съществу-
вали две царства: царството на светлите и на тъмните Елфи. Тъм-
ните Елфи нападат светлите Елфи, но достигнали до границата 
между двете царства и не могли да сторят нищо повече. За това 
поражение те трябвало да бъдат наказани, но тъй като светлите 
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Елфи са напълно добри, докато тъмните са напълно зли, светлите 
Елфи не могли да наложат зло на неприятелите си, затова решили 
да ги накажат с добро. Тогава те влели в царството на тъмните 
Елфи част от своята светлина и тя подействала като квас, чрез 
който злото било победено и преобразено в добро. Тази легенда 
изразява истината, че само Любовта е способна да стопи всичко 
нечисто, да го освети, преобрази и превърне в свое обиталище. 

Същата битка се води и във всеки човек. Гьоте я изразява с ду-
мите: „В мен живеят две души. Едната ме тегли към възвишеното 
и благородното, а другата ме тегли надолу към земята, към низ-
шите удоволствия.” 

Злото, по силата на законите в Битието, се явява като противо-
действие на доброто, за да усили още повече силата на доброто. 
Когато доброто прави усилие да преодолее злото, то развива още 
по-голяма сила. Силата на злото тогава минава в доброто, защото 
те са полюси. Бог работи и с двата принципа, но пребъдва в Доб-
рото. В края на краищата то поглъща злото в себе си и го облаго-
родява. Доброто се изявява чрез Христа, а злото се изразява чрез 
това, което в първоначалния Християнски езотеризъм е наречено 
Сатанаил. Разликата между тях е, че доброто е вечно, тъй като е 
способно да твори и да се разраства до безкрайност, докато злото 
е безплодно - то може да живее единствено ако паразитира. И ако 
няма подходяща почва за неговото развитие, то незабавно би за-
гинало. 

Друга легенда ни загатва за произхода на тези две противопо-
ложни сили. Тя разказва, че в началото на създаването на нашия 
космос, преди милиарди години, из недрата на Битието се пробу-
дило едно величествено и могъщо Същество, което озарявало със 
светлината си цялата Вселена. То помислило, че няма нищо по-
велико от него в света и си въобразило, че е самият Бог, всесил-
ният Господар на света. Но за негова най-голяма изненада, от този 
миг неговата Светлина започнала да намалява и то постепенно из-
губило силата си, като се чувствало все по-ограничено. Това съ-
щество е известно под името Луцифер. 

Пак по същото време из недрата на Битието се появило и друго 
едно велико и мощно Същество. То също се отличавало с голяма 
светлина, знание и мощ, ала нямало гордостта и самозабравата на 
първото Същество, а било проникнато от велико Смирение. Това 
второ Същество съзнавало, че е само проявление на Светлината на 
Твореца на Битието, и отдавало себе си напълно в служба Нему. 
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То напълно се себеотдавало да прояви Великото в света. И с него 
се случило обратното явление: започнало да се чувства все по-
силно и по-мощно, и светлината му се увеличавала, докато обгър-
нала цялата Вселена. Това Същество е известно в Езотеричната 
Традиция под името Христос. 

Тази легенда, която отговаря на един космичен факт, ни по-
казва основните черти и методите на двете Школи, на двете Брат-
ства – Бялото и Черното. Докато в Школите на Бялото Братство 
на първи план стои въпросът за служенето на Великото в света, то 
в другата Школа основен е въпросът за личното благо. 

И на взаимодействието между тези две сили се основава све-
товното развитие. Бялото Братство дава известни духовни им-
пулси, а тъмните сили се намесват и отбиват тези импулси или ги 
използват за свои цели. По такъв начин се създават различните 
култове и религии в съвременен смисъл на думата. Но езотерич-
ната традиция използва всичко за напредъка и развитието на чо-
вечеството, използва всичко за добро. Тя, която работи за осъщес-
твяването на Божия Промисъл, превръща всичко за доброто и 
повдигането на човечеството. Чрез борбата между Бялата и Чер-
ната ложа се извършва развитието на човечеството.  

Тези две сили взаимно се отблъскват и затова Учителя казва, 
че неутралитет по отношение на злото не е възможен. Не работим 
ли за изпълнението на Божията Воля – съзнателно или несъзна-
телно работим против нея. Кришнамурти изказва тази идея със 
следните думи: „Окултизмът не допуска никакви компромиси, ко-
гато става дума за добро и зло. Ти трябва да вършиш добро при 
всички обстоятелства. Не бива да вършиш зло, независимо от 
това, какво ще каже или помисли невежият. Изучи основно скри-
тите закони на природата и щом ги опознаеш, подреди живота си 
според тях, като се ръководиш винаги от здравия разум.” 

Една хубава притча илюстрира това още по-добре: 
Стар мъдрец разказвал на своя внук за борбата, която се води 

във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в душите ни се борят 
два вълка. Единият е зъл - той е гневът, завистта, недоволството, 
отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувст-
вото за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалши-
вата гордост и егоизмът. Другият е добър - той е радостта, мирът, 
любовта, надеждата, спокойствието, скромността, щедростта, ис-
креността, състраданието и вярата. 

Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си: 
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– И кой вълк побеждава? 
– Този, когото нахраниш – отговорил мъдрецът. 
И ако се вгледаме по-дълбоко в проявите на тези две сили, ще 

забележим, че цялото щастие, което има на света, произлиза от 
желанието за щастие на другите; а всичкото нещастие, което съ-
ществува, произлиза от стремежа към лично щастие. Човешкият 
живот не би бил нищо, ако на човека не беше позволено да върши 
зло или ако човекът не беше свободен. Никой не би могъл по при-
нуда да върши добро, тъй като всяко дело, сторено по принуда, не 
трае дълго. Единствено благото, което човек върши по своя ини-
циатива и желание, радва Господа и ни приближава към Него. 

 

Рудолф Щайнер: „Ние виждаме как Силите работят заедно в 
света, как всичко, което сякаш се противопоставя на напредъка на 
човечеството, по-късно се оказва, че е било благословение... Всяко 
нещо във великия Световен План е добро, а злото трае само извес-
тно време.” (206) 

 

 „Свободата не можеше да бъде дадена при никакви други ус-
ловия, освен чрез това, че човекът сам трябва да намери избора, 
свободния избор между доброто и злото.” (204) 

 

„Боговете [ангелските йерархии – бел. авт.] трябваше да допус-
нат злото не заради друго, а в името на човешката свобода.” (205) 

 
 

 

3.4. Невидимите светове 
 

Учителя: „Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе 
си много възвишени същества: светии, праведни, добри хора. Той 
ще види около себе си такива светове, каквито никога не си е пред-
ставял. „Какво да направим, за да се отворят очите ни?“ – Влезте 
в живота на Любовта. Любовта отваря очите на човека. Който иска 
да влезе в по-висш живот от този, в който днес се намира, той 
трябва да приеме Любовта. Не иска ли да излезе от обикновения 
живот, никой не може да му помогне. Докато човек сам не поже-
лае да възстанови отношенията си с Бога, отвън никой не може да 
го застави да направи това. Щом възстанови отношенията си с 
Бога, едновременно с това той възстановява отношенията си и със 
своите ближни. Човек не може да има правилни отношения към 
ближните си, ако няма правилни отношения към Бога.” (213) 
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„Съществата на тъмнината и на светлината имат голямо влия-
ние върху нас. Цялото човечество е под влиянието ту на едните, ту 
на другите. Ние сме роби на тях, техни поданици. И по какво се 
отличават? В своите проявления тези същества са интелигентни… 

Има моменти в живота, когато сме под влиянието на светлите 
духове, те са наши приятели. Тези същества аз ги наричам напред-
нали човешки същества. Тези същества са най-светли, понеже са 
живели в друга епоха милиони и милиони години преди същест-
вуването на сегашното човечество и са завършили една особена 
еволюция. Когато тези същества са завършили своята еволюция, 
човек се е намирал в стадия на растение. Каквото е нашето отно-
шение към растенията, такива са били отношенията на тези съ-
щества към нас. Понеже в това време те са ни причинили много 
страдания и несгоди в живота, за да изправят своите минали пог-
решки, те слизат сега на Земята от тези светове, за да ни помагат. 
Правят големи жертви, понеже разбират Божите закони. Жертват 
всичко, за да изправят своите погрешки да ни научат да не гре-
шим. Казват: „Не правете нашите грешки, защото ако ги правите, 
ще ги изкупвате.“ – Те са ги правили несъзнателно…  

Tъмните сили имат друга философия. Те искат да заробят чо-
вечеството, да го спрат, искат да го върнат, за да могат да се въп-
лъщават и чрез въплъщаване в хората да могат да подобрят своето 
положение. Те искат да върнат човечеството на нивото на разви-
тие, на което се намират, понеже, ако не го върнат на тяхното 
ниво, не могат да се въплътят. Ако не върнат цялото човечество 
към тяхното ниво, значи всичко да се изгуби. Христос е един от 
възвишените духове, слезе и даде едно упътване да обърне цялото 
кормило на човешката еволюция, да даде светлина да вървят нап-
ред, да не би да се върнат назад; да им покаже, че пътят на човеш-
кото спасение е в Любовта към Бога.” (208) 

 

„Под думата „ангели” разбираме такива Същества, чието съз-
нание е тъй пробудено, че светят като Слънцето. Ако посетите ан-
гелите, ще видите, че при тях съществува такъв ред, какъвто не 
съществува на Земята. Хората имат такова понятие за ангелите, 
каквото мравките могат да имат за хората. Като питаш мравките 
къде е човекът, те ще кажат, че хората са в онзи свят. Мравките не 
знаят човешкия свят. Мравката като пъпли по човека, не мисли, 
че това е някое живо същество. Както мравките не ни виждат, така 
има невидими Същества, които виждат нас, а ние не ги виждаме. 
Те работят за изправяне на света.” (212) 



 
128 

Извън физическия свят има друг разумен свят, който има учас-
тие във всичко, което хората вършат. Понякога се обезсърчавате 
като мислите, че никой не се грижи за вас, че сте изоставени като 
някой кораб в пространството и трябва сами да се грижите за себе 
си. Не, това не е вярно. Това е едно заблуждение!” (207) 

 

Учителя е имал високо мнение за Емануел Сведенборг и за 
книгите му. Д. Лоримър пише в послеслова на „Небе и Ад“: „През 
1989 г. отидох в България и участвах в летния лагер в Рила. Там се 
запознах с Весела Несторова, която беше на почти 80 години. Тя 
ми разказа как Беинса Дуно я посъветвал да прочете съчиненията 
на Сведенборг, за да разбере по-добре неговото учение.” 

Рудолф Щайнер също казва, че този шведски ясновидец е дос-
тигнал до величествени истини и е видял много в свръхсетивните 
светове, макар че в някои случаи, поради липсата му на Посвеще-
ние и езотерични познания, е изтълкувал определени аспекти от 
живота на Небето според своите разбирания – например е видял 
ангелите с дрехи. По тази причина трябва да се чете с разбиране и 
будно съзнание. В събр. съч. 240 от Щайнер четем: „В Сведенборг 
ние виждаме гений, който ни дава брилянтно и великолепно опи-
сание на духовните светове, макар и чрез образи, които в известна 
степен са под въпрос.“ 

Тук споделям няколко цитата на Сведенборг, които съвпадат 
изцяло с разбиранията и на много други мистици, като представят 
Истината по един много точен и разбираем начин. Смятам, че 
биха били полезни, за да си изградим по-пълна представа за жи-
вота на Небето. Нали натам сме се запътили? :) 

„Всички на Небето се събират в общества според духовни род-
ства, каквито са Добродетелта и Истината... Затова ангелите, кои-
то притежават една и съща Добродетел, се познават едни други 
като сродници и приятели, сякаш се знаят от ранно детство.” 

 

„Любовта на ангелите е такава, че всеки иска онова, което е не-
гово, да принадлежи и на останалите. Ето защо на Небето никой 
не приема своето благо като благо, ако не може да го сподели с 
друг. Оттук произтича небесното щастие.” 

 

„Няма обаче мир за онези, живеещи в злото. Вярно, след като 
са успели, при тях има нещо, което изглежда като почивка, спо-
койствие и радост, но то е само външно, без вътрешно съдържа-
ние: вътре в тях горят враждебност, омраза, отмъстителност, жес-
токост и много други зли страсти.” 
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„Ако на Небето има нещо, което трябва да се отстрани, понеже 
противоречи на Божествения Ред, ангелите го унищожават с едно 
движение на волята и погледа... Бях свидетел как стотици хиляди 
зли духове бяха подгонени и хвърлени в ада от небесните жители. 
Срещу ангелите мнозинството не значи нищо, нито някакви лу-
кавства или съюзи, понеже те забелязват всяко зло и веднага го 
премахват. Те имат същата сила и във физическия свят, когато им 
е позволено – това може да се установи и от Библията – там са 
описани случаи как унищожавали цели армии или как изпратили 
чума, убила 70 000 души.” 

 

„В ада също има форми на управление, тъй като иначе нищо 
не би удържало жителите му, но там управлението е противопо-
ложно на небесното, защото се основава на себелюбието. Всички 
там желаят да владеят другите, да бъдат над тях; мразят онези, ко-
ито не ги хвалят; отмъщават им; държат се жестоко – именно това 
е същността на себелюбието. Затова най-злите духове стават на-
чалници, на които другите от страх се подчиняват.” 

 

„Струва си да запомним, че колкото повече са ангелите в едно 
общество на Небето, колкото повече действат като едно, толкова 
по-съвършено е обществото, понеже разнообразието в небесните 
форми създава съвършенството, а разнообразие има там, където 
има множество. Всяко небесно общество нараства числено ден 
след ден и колкото повече нараства, толкова повече се усъвършен-
ства; същевременно се усъвършенства не само то, а Небето като 
цяло, защото обществата изграждат Небето.  

От тук става ясно колко много се лъжат онези, които вярват, че 
Небето ще се затвори поради своята пълнота. Тъкмо напротив: 
Небето никога не се затваря, а неговата пълнота все повече го усъ-
вършенства. Затова ангелите не желаят нищо толкова силно, кол-
кото при тях да идват все нови и нови ангели.” 

 

„Най-древните жители на Земята общували с ангелите като 
със себеподобни - Земята и Небето тогава били едно цяло. По-
късно обаче хората постепенно се отдалечили от Небето, защото 
заобичали себе си повече от Господ, а света повече от Небето.” 

 

„Мислите на ангелите не се свеждат до земното и материал-
ното, нито биват прекъсвани от житейски грижи и нужди; те не 
разсейват ангелите от щастието на мъдростта както става с на-
шите мисли в света. Господ им дава всичко даром.” 
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„Беше ми дадено да разговарям с ред учени след тяхното на-
пускане на физическия свят: някои бяха прославени и познати в 
целия научен свят със своите съчинения, други не бяха толкова 
известни, но имаха в себе си много научни знания. Онези, които 
отричаха Божественото със сърцето си, колкото и устно да Го 
признаваха, бяха тъй оглупели, че едва ли можеха да разберат ня-
коя светска истина, а още по-малко да разберат някоя духовна ис-
тина. Усещах, та дори и виждах, че вътрешните начала на техния 
дух бяха затворени дотам, че бяха като черни (такива неща в ду-
ховния свят са видими) и нито можеха да понасят небесната свет-
лина, нито можеха да приемат каквото и да било въздействие от 
Небето. Чернотата, която обвиваше вътрешните им начала, беше 
по-тъмна и по-голяма при онези, които се бяха утвърдили срещу 
Божественото чрез своята научна начетеност. В отвъдния живот 
такива хора приемат с наслада всяка лъжа, попиват я, както гъба 
попива вода и отхвърлят всяка истина... Такива духове са пото-
пени в бездни, които изглеждат като блата, където биват измъч-
вани от видения, в каквито се обръща тяхната лъжовност.” 

  

„Богослужението на Небето не се изразява в посещаване на 
църкви и слушане на проповеди, а в живот в Любов (към Бога), 
обич (към ближните) и Вяра. Проповедите в небесните храмове 
служат само като методи за наставление. Когато говорих с анге-
лите по този въпрос, им споделих: „На Земята вярват, че богослу-
жението се състои единствено в ходене на църква, слушане на про-
поведи, спазване на обредите от църковния устав и отделяне на 
време за молитви и добро поведение.” – Ангелите ми отвърнаха, 
че това са външните действия на богослужението, които не ни по-
магат с нищо, ако не произтичат от вътрешната същност, която е 
животът според наставленията и ученията.” 

 

„Важно е обаче да се знае, че ангелите не са сила сами по себе 
си - цялата им сила идва от Господ, а те са силни само доколкото 
признават това. Ако някой от тях помисли, че мощта му идва от 
самия него, става толкова слаб, че не може да се съпротивлява 
дори само на един зъл дух. По тази причина ангелите не си при-
писват никакви заслуги, не приемат възхвала за стореното от тях 
и отдават всичко на Господ.” 

 

 „Всички на Небето копнеят за мъдростта и се стремят към нея 
почти така, както човекът, когато е гладен, се стреми към храна; 
науката, разумността и мъдростта са духовна храна.” 
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„Онези ангели, които обитават духовните светове на Господ, 
също са предвождани от Него, но непряко. Затова там има намес-
тници според нуждите на съответната общност, а също и закони, 
според които всички живеят. Наместниците управляват според 
законите и ги разбират, понеже са мъдри. Когато възникне ня-
какво съмнение, Господ им изпраща просветление.” 

 

„Наместниците повече от останалите живеят в Любов и Мъд-
рост – от Любов желаят на всички добро, а от Мъдрост знаят как 
да го осъществят. Като такива те не властват и владеят, а напътст-
ват и служат... Те не се имат за по-висши от другите, защото пос-
тавят на първо място благото на общността и ближните си, а сво-
ето благо оставят на заден план.” 

 

„При човека има такива духове, какъвто е сам той спрямо чув-
ствата и Любовта, като добрите са му пратени от Господ, а злите 
духове човекът сам призовава. Духовете в човека се менят според 
промените на неговите чувства.” 

 
„Има духове, които все още не са се съюзили с Ада... Те обичат 

несмилаеми и вредни вещества, като остатъците от храна, гниещи 
в стомаха и затова се лепват към местата в човека, където намерят 
такива вещества, защото им доставят удоволствие. Там те разго-
варят помежду си според своята любов към злото и оказват влия-
ние върху човека... Опитът ме научи, че от тях произтичат чувст-
вата на душевна тревога и тъга.” 

 

„Онзи, който живее морален живот заради Бога, бива воден от 
Бога, а онзи, които живее морален живот заради другите хора, сам 
се води... Който не върши зло на ближните си, понеже това е 
срещу религията, а от тук - срещу Бога, в своето духовно начало се 
въздържа от зло. Онзи пък, който не причинява зло на другите 
само заради страха от закона, от притеснение за своята репутация, 
чест или изгода - т.е. поради любов към себе си и към света, се въз-
държа от зло по светски причини и сам се води. Животът на еди-
ния е светски, докато животът на другия е духовен.” 

 

„Господ не постъпва еднакво с всекиго, защото злите дела отс-
лабват и дори отхвърлят Неговото Божествено въздействие. Те са 
подобни на черни облаци, които се разполагат между Слънцето и 
човека и скриват ярката светлина. В случая Слънцето е Господ, а 
светлината – Божията Любов.” 
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„Един дух вярвал, че сам твори мислите си, без никакво общу-
ване с ангелите, които са извън него. За да му покажат, че греши, 
му отнели общението с тях – така той не само бил лишен от мисъл, 
но паднал като безжизнен и замятал ръце като новородено.” 

 

„Когато телесното и светското са обожавани толкова, колкото 
е наши дни, умът се изпълва с мрак.” 

 

„Ангелите от всички небесни общества биват пращани сред хо-
рата, за да ги пазят и отклоняват от зли чувства и помисли, да им 
внушават добри чувства, доколкото те свободно ги приемат. Чрез 
тези внушения, както и отдалечавайки злите намерения от хората 
(доколкото това е възможно), ангелите в известна степен насочват 
делата на хората.” 

 

„На Небето службите, задачите и дейностите са неизброимо 
много; сравнени с тях, земните са много малко. Всички ангели, 
без изключения, изпитват наслада от своята работа.” 

 

„Когато душата на добрия човек напусне тялото, любовта му 
става много по-чиста, докато накрая се превърне в ангелска лю-
бов, което значи да обичаш другите повече от себе си, понеже на 
Небето насладата идва от това, че вършиш добро за други.” 

 

„Всеки човек след смъртта си е толкова по-красив, колкото по-
силно е обичал Божите истини и е живял според тях.” 

 

„Ангелите ми казаха, че всичко, което човек е мислил, желал, 
говорил, вършил и преживял, се отпечатва в духовната му памет, 
а това, което веднъж е попаднало в нея, никога не се заличава от 
нея, понеже се записва в духа.” 

 

„След смъртта всички измами, кражби и други злодеяния се 
показват пред духа, извличат се от самата му памет и го осъждат. 
Всички обстоятелства стават видими и няма място за отричане. От 
паметта на един дух, направена видима от ангелите, чух и разбрах 
какво бе мислил той ден след ден цели месеци – припомнено ся-
каш сам той беше се върнал в онези дни. От тези примери става 
ясно, че човек носи със себе си цялата си памет и нищо не е тол-
кова скрито на света, че да не стане явно след смъртта ни, и то пред 
всички, според думите на Господ: „Няма нищо скрито, което да се 
не открие, и тайно, което да се не узнае; затова, каквото сте казали 
е тъмното, ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скри-
валищата, ще бъде разгласено от покривите.” 
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3.5. Връзката между хора и ангели 
 

Учителя: „Ние трябва да бъдем скромни. Ангелите имат от-
лична култура - такава култура по своята чистота, за която ние 
може да имаме само смътно понятие. По някой път някой ангел 
може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия. И чо-
вешките души имат ръководители ангели, но те много рядко сли-
зат. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко; не че не 
обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е 
останало назад, те гледат да приготвят светии за тях. И ангелите, 
и те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. 
И тъй, вие се приготовлявате за светии. Туй не е за смях. „Све-
тия”значи проявяване, да можете да учите и да помагате... 

Те са същества чисти, крайно чисти, толкова нежни, че при тях 
ти не можеш да приближиш тъй порочен! Абсолютно не можеш 
да се приближиш! Те са като пчелите - те болници нямат, лекари 
нямат, когато някой съгреши между тях, изведнъж го изхвърлят 
навън. Опрощение няма там, никой не плаче, изведнъж го изхвър-
лят и го забравят. Тъй щото между нас има доста от тия паднали 
ангели - не са паднали ангели, но ангели без крила са те. Има едно 
предание, че когато хората паднали и дошли на Земята, от Неви-
димия свят изпратили един милион Ангели тук, да дойдат да им 
помогнат. Те, като дошли, видели човешките дъщери, които били 
много красиви, и взели, та се изпоженили за тях и останали на Зе-
мята. Та казва преданието: „Синовете Божии видели, че човеш-
ките дъщери са много красиви, и се задомили на Земята.“ И като 
дошъл Христос, дошъл да каже на Ангелите: „Вашата мисия беше 
да помогнете на човечеството, пък хората, като дойдат до такова 
съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“. (220) 

 

„Когато обичате Бога, от другия свят ще дойде едно същество 
от висша йерархия, за да направи връзка с вас.” (221) 

  

„Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен 
свят и ние сме заобиколени от множество разумни същества. Не 
мислете, че като ходите тук-там, вие сте свободни да вършите как-
вото си искате. Трябва да знаете, че каквото вършите и дето хо-
дите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множес-
тво свидетели, които следят как и при какви условия вършите за-
дадената ви работа. Определен брой от тези разумни същества 
взимат участие във вашата работа заедно с вас.“ (223) 
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„Светлината, която ни се изпраща отгоре, мислите, които въз-
приемаме от невидимия свят и желанията, които имаме в себе си 
днес – всичко това се дължи на участието, което висшите същества 
взимат, за да ни повдигнат. И ако ние не работим с тях заедно, 
няма да имаме дял в извършената от тях работа. Ако ги слушате, 
те ще ви научат какво да правите и да говорите.” (216) 

 

„При сегашните страдания, хората от целия свят трябва да си 
подадат взаимно ръка, да отправят едни към други обща мисъл за 
организиране. Възвишените същества от невидимия свят, които 
са завършили своята еволюция, търсят съработници в новата кул-
тура - хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли вие, че сам 
Господ и ангелите ще слязат на Земята да уреждат човешките ра-
боти? Сами те няма да слязат, но ще се изявят чрез готовите за 
работа хора, които живеят на Земята.” (217) 

 

 „Някой път думата „ангел”12  се употребява в смисъл на „светло 
същество”, колкото да означи естеството на тия същества. В този 
случай под понятието „ангел” влизат всички светли същества, но 
когато ги разглеждаме по степента на тяхното развитие, същест-
вата, които са образували сърцето13, са от по-висша йерархия от 
тия, които са образували ума14. Обаче в човешкия живот умът за-
ема по-високо място, отколкото сърцето.” (219) 

 

„Питам: Кой подбужда учените хора към работа, към изслед-
вания? Господ ги подбужда. Ако погледнете един учен човек, ще 
видите, че над главата му седят най-малко десет същества, които 
всеки ден хлопат отгоре му и казват: „Ще учиш! Ще работиш!” 
Тези десет души хлопат, само и само да го събудят.”(222) 

 

 „По отношение на Ангелите, човешкият живот е като тоя на 
растенията. За да влезете във връзка с един Ангел, той трябва да 
слезе на Земята и дълго време да ви бута, докато ви събуди и раз-
движи мозъка ви. Вие се чудите защо ви събуждат. Ангелът иска 
да ви каже, че при вас стои едно същество от висока култура, с ко-
ето трябва да се свържете, за да научите нещо.”(224) 
                                                      
12 „Ангел“, в превод от гръцки, означава посланик, вестител. И действи-
телно ангелът в голяма степен се явява такъв - задачата му е да поддържа 
постоянната връзка между нашия свят и по-висшите светове. 
 

13 Серафими 
 

14 Херувими 
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„Сегашните хора не подозират, че над тях се намира една йе-
рархия от възвишени същества. Те са завършили развитието си, 
поради което днес управляват слънчевата система. Те са предви-
дили нуждите на хората, както и условията, при които могат да се 
развиват. Те знаят какви желания имат хората и ги задоволяват 
по нов начин. Свободата на човека се заключава в доброволното 
му подчиняване на разумните същества. В това се заключава и не-
говото бъдещо развитие. Разумните същества могат за 5 минути 
да наложат волята си на хората, да ги заставят да вървят по техния 
път, но това е насилие, с което те не си служат.” (218) 

Макар съвременните хора да си нямат и най-малка представа, 
връзката между ангелския и нашия свят е много по-дълбока и 
силна, отколкото можем да си представим. Тук ще опиша няколко 
от нейните аспекти, за да стане ясно, че без съдействието на нап-
редналите същества не бихме могли да съществуваме дори и се-
кунда. Например целият ни физически организъм се оживотво-
рява от тези светли Същества – в нас буквално пулсира техният 
живот и всеки миг със съвършена прецизност се извършват дей-
ности, чиято сложност многократно надхвърля всички наши чо-
вешки познания. Затова Учителя казва:  

„Защо създаде човека с толкова вътрешни органи? Защо му са 
нужни мозък, бял дроб, сърце и стомах? Чрез тези органи човек се 
свързва с ангелите, с херувимите и със серафимите, от които 
черпи знания за своето повдигане.” (225) 

Освен това, според езотеричната традиция, растенията са деца 
на ангелите, а животните –на архангелите. Човекът – венецът на 
Творението – в най-пълна степен обединява влиянията на цялото 
Небе. Учителя казва: „Ангелите например, които седят по-високо 
от нас, разбират законите на растителното царство, но не разбират 
живота и законите на животинското царство. Един Ангел не може 
да направи една коза например. Това изкуство го владеят архан-
гелите. Така че всички същества имат свой район на действие, 
според своята разумност и възможност. Разбира се, дейността на 
Ангелите в сравнение с тази на човека е по-обширна, но в сравне-
ние с тази на по-висши същества е ограничена.” (226) 
 

„Ти минаваш и късаш цветята – това не е никакво възпитание. 
Зад всяко цвете стои едно разумно същество. Уханието, което усе-
щаш, не е на цветето, но на разумното същество зад него. Цветята 
са връзка между Ангелите и хората. Изобщо, растенията са връзка 
между Ангелите и хората.” (227) 
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„В природните царства - минерално, растително, животинско 
и човешко, се проявяват Същества от различни степени на Ангел-
ската йерархия. Чрез минералите, скъпоценните камъни се проя-
вяват Херувими, Серафими и пр. В цялата Природа всички кла-
сове на йерархиите са взели участие, за да създадат нещата. Те 
участват в живота и еволюцията на цялата Природа. Върху еволю-
цията на цветята работят висши Същества. Когато ти се радваш на 
едно цвете и го обичаш, ти правиш вече връзка с тези Същества и 
те идват и ти помагат, обръщат ти внимание.” (228) 

 

От друга страна, всеки отделен чин от ангелските йерархии от-
говаря за различна част от живота на Земята. Така например Гос-
под е изпратил на всеки човек по един ангел-хранител, който да 
се грижи за неговия напредък. Този ангел става толкова тясно 
свързан с нас, че от нашето развитие пряко зависи и неговото соб-
ствено. За него Учителя говори: „Вие сте свързани с този ангел, 
който се интересува от вашия живот. Вие казвате: „Как се интере-
сува?” Между многото работи, които той има, нему му е приятно 
да се занимава с теб. И по някой път Ангелите, когато искат да 
имат развлечение, пращат ги на Земята. Като дойде тук, обикне 
някоя душа и се занимава с нея, и работи върху нея. И когато чо-
век се намира в мъчнотии, ако го слуша, ще се оправят работите 
му. И ако не го слушате, ще загазите.” (229) 

Но освен от този ангел, ние сме заобиколени и от много други 
негови братя, които всячески ни подкрепят в трудния път нагоре. 
И колкото по-голямо желание проявяваме да работим за нашето 
лично усъвършенстване и за благото на нашите ближни, толкова 
по-голямо внимание ни обръщат.  

Това е и съвсем логично, понеже те също имат свои мисии, 
свързани със земната еволюция, които обаче няма как да изпъл-
нят сами без посредничеството на някой човек. Затова, щом видят 
нашите усилия, те с радост ни помагат още повече да се превър-
нем в инструмент в Божите ръце и чрез нас да се изливат Божите 
блага към човечеството. Много често, когато нашите ангели имат 
да ни кажат нещо важно, те използват устните на хората около 
нас, за да ни предадат послания. 

Архангелите пък имат задача да ръководят отделните народи 
и да подготвят необходимите условия за тяхното развитие, като в 
същото време тласкат отделните индивиди към развитие, съоб-
разно Божия Промисъл. Щайнер коментира въпроса така: „Духът 
на едни народ не се проявява непосредствено във физическия 
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свят. Той живее в усещанията, чувствата, влеченията, които са 
общи за целия народ. Това свръхсетивно Същество изобщо не се 
въплъщава физически... Душевното тяло на народностния Дух е 
като облак, в който живеят всички хора от даден народ; поривите 
на този народ ние долавяме в душите на неговите представители, 
обаче тези пориви съвсем не бликат от тези души. Същото бихме 
казали и за онова, което се нарича „духът на една епоха” или „дух 
на времето”. Да, по този начин духовният поглед се разширява, 
обхващайки множество други, по-низши и по-висши свръхсе-
тивни Същества, които живеят в обкръжението на човека. Хората, 
притежаващи способността за духовно виждане, възприемат тези 
Същества и могат да ги описват.” (Събр. съч. 9)  

Третият чин в ангелските йерархии се представя от Началст-
вата, наричани още Архаи или Духове на Времето. Те ръководят 
епохите в развитието на човечеството. 

На останалите 6 по-висши чина няма да се спирам поотделно, 
тъй като в нашия живот те се проявяват предимно чрез трите вида 
Същества, които стоят непосредствено над човека – ангели, ар-
хангели и архаи – действащи като един вид техни „подизпълни-
тели“. Важно е обаче, когато разглеждаме тези светли и напред-
нали Същества, да знаем, че всички те се намират в постоянно раз-
витие. Щайнер казва: „Ние живеем в епохата, когато Михаил, най-
главният от ранга на архангелите, преминава в ранга на архай. 
Той постепенно заема ръководна позиция, става водещо същес-
тво, дух на епохата, ръководещо същество за цялото човечество. 
Това е значителното, невероятно важното за нашата епоха, за-
щото разбираме, че това, което още не е било тук през всички 
предшестващи епохи, не е било тук за цялото човечество, сега 
може и трябва да стане достояние на цялото човечество. Което до-
сега се е проявявало при отделни народи – духовното задълбоча-
ване - може вече да бъде нещо за цялото човечество.” (230) 

И още: „Михаил се издига от народностен дух на по-висока сте-
пен, до дух на епохата чрез това, че от посланик на Яхве става пос-
ланик на Христос. Той е същото същество, което дава тон за под-
готовката на Мистерията на Голгота и в наше време дава тон за 
разбирането на Мистерията на Голгота. Михаил се изкачва от 
ранга на архангел е ранга на архай. Мястото му се заема от друго 
същество, което ще го замести.” (231) 

За арх. Михаил Учителя казва: „Сега арх. Михаил е на сцената, 
от известно време той е поел ръководството на епохата.” (232) 
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Според Щайнер епохата на Михаил е започнала през 1879 г. и 
ще продължи до 2300 г. Интересно е, че началото на неговата 
епоха съвпада точно с освобождението на България от турско роб-
ство, с което се предоставят условия за изпълнение на духовната 
мисия на този народ. Посетеният казва: „От ноември 1879 г. Ми-
хаил отново се появява и може да се прояви в човешкия душевен 
живот, ако човек потърси пътищата към него. А тези пътища днес 
са пътищата на духовно-научното познание. Но точно от времето, 
когато Михаил встъпва по този начин е отношения с човешките 
души, за да бъде отново непосредственият им инспиратор в тече-
ние на 3 века, демоничната противодействаща сила се надига нас-
реща с най-голяма сила, след като досега се е подготвяла.” (233) 

 

Връзката между хора и ангели обаче съвсем не е еднопосочна. 
Нашите чувства и мисли са „храна” за ангелите и според това дали 
тя е изпълнена с любов или омраза, ние буквално привличаме или 
отблъскваме определени групи Същества. Затова и ангелите на 
мрака ни изкушават и подстрекават към злодеяния - колкото по-
вече зло творим, толкова повече жизнена енергия те добиват от 
нас за личните си цели. 

Окултен факт е, че ако злото би било докрай изкоренено, то-
гава и те биха изчезнали, тъй като са прекъснали своята връзка с 
Божественото, от което извира Животът постоянно. Вследствие на 
това те могат да живеят само като паразити за сметка на нашето 
развитие. И докато хората вървят в пътя на злото, те ще бъдат из-
ползвани по начин, сходен на този, по който ние използваме до-
машните животни - доим ги, стрижем ги, а накрая и ги погубваме. 
За да не се случи това, чрез свободната воля и Христовия импулс, 
на хората е дадена силата да се освободят от своите слабости, като 
по този начин допринесат за пречистването на сферите от злото. 
По такъв начин тези мрачни кътчета един ден отново ще засияят 
в изначалния си блясък и ще бъдат обиталище за Ангели на Свет-
лината. Подобен пример е даден и от Учителя: 

„В миналото астралният свят, който в най-ниската си област 
представя ада, беше крепостта на падналите духове. Но след пре-
минаването на Христа през ада, той го разруши и пречисти и за-
това сега астралният свят е пречистен и не е такъв, какъвто е бил 
преди слизането на Христа на Земята. А всички тъмни духове, ко-
ито бяха в него преди идването на Христа на Земята, сега са сва-
лени на Земята. Така Христос освободи човешките души, които 
бяха затворени в ада и им даде възможност за развитие.” (234) 
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Днес е от огромна важност да бъде разбрано правилно, че чо-
вечеството, макар и да изглежда отделено и изолирано от другите 
светове, всъщност в известен смисъл се явява самият център на 
цялото Битие. Щайнер загатва за това в събр. съч. 237: „Съдбата, 
която се разиграва между антропософи15 и неантропософи, 
хвърля своето отражение и в света на ангелите. Това довежда до 
разделяне на духовете в света на ангелите. Ангелът, който прид-
ружава антропософа до следващата инкарнация, се научава още 
по-дълбоко да навлиза в духовните светове, отколкото е могъл 
преди. А ангелът принадлежащ към другия, който изобщо не се 
интересува, потъва надолу.” 

Така че всеки от нас следва да знае каква отговорност носи – 
както към това определено същество, което може да пропадне или 
да се издигне благодарение на нашите усилия, така и към всички 
още по-висши същества – чак до Христос, които логично на свой 
ред са обвързани с йерархиите под и над тях. По този начин при 
всяко наше дело, мисъл или чувство се получава една „верижна 
реакция”, която отеква в целия Всемир. Рудолф Щайнер изразява 
важността на нашата роля по следния начин: „Животното и чове-
кът са зависими от растението, така и боговете16 са зависими от 
хората. Това е хубаво изразено в гръцката митология: Боговете по-
лучават нектар и амброзия от смъртните. И двете означават лю-
бов. Любовта, създадена от хората, става храна за боговете. Това е 
много по-действително от например електричеството, колкото и 
невероятно да изглежда. Любовта се появява първо като любов 
между половете и се развива до най-висшата духовна любов. Но 
всяка любов, низша и висша, се вдишва от боговете.” (235) 

 

„Те се потапят в океана на човечеството и чувстват топлината 
на любовта. Да, ние знаем, че нещо липсва на боговете, когато хо-
рата не живеят в любов, така да се каже, боговете имат своята 
храна в любовта на хората. Колкото повече е любовта на хората на 
Земята, толкова повече храна имат боговете на небето — колкото 
                                                      
15 Антропософията, наричана още духовна наука от създателя си Ру-
долф Щайнер, представлява опит да се изследват и опишат духовните 
феномени със същата точност и яснота, с която природните науки опис-
ват физическия свят. В дадения пример под „антропософ“ (в широк сми-
съл на думата) може да се разбира всеки човек, стремящ се към пра-
вилно духовно развитие и проявяване на Божествените принципи. 

 

16 Съществата от ангелските йерархии в окултизма са наричани още „богове“. 
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по-малко любов, толкова повече глад за боговете. Жертвата на хо-
рата всъщност не е нищо друго, освен това, което се излъчва на-
горе към боговете, като произведена в хората любов.” (236) 

 

„Възловата точка, същевременно повратният момент в човеш-
кото развитие е времето на раздялата на полове. Чрез това разде-
ление в света се появява новият, мощен елемент: любовта. Между 
човешкия свят и божествения свят става нещо подобно, както 
между човешкото царство и растителното царство. Човекът 
вдишва кислород и издишва въглерод. Както растителното царс-
тво издишва кислород, така човешкият свят издишва любов — от 
времето на разделянето на половете — и боговете живеят от тези 
излъчвания на любов.” (237) 

 

Интересно е още, че висшите Същества са дотолкова доброна-
мерени и изпълнени с Любов към нас, че са готови да се откажат 
дори от своя собствен напредък, за да подпомогнат нашия като се 
заемат с важна духовна мисия. Хубав пример за това ни дава Щай-
нер: „Но какво става сега с този Архангел на келтските народи, 
след като той не пожела да стане Архай? Работата е там, че той се 
превърна в инспириращия Дух на езотеричното християнство и 
тъкмо от неговите инспирации се раждат онези учения и импулси, 
които стоят в основата на езотеричното християнство, на истинс-
кото езотерично християнство.  

Тайнствените центрове за Посвещение на онези, които бяха 
въвеждани в тези тайни, се намираха в Западна Европа и там по-
лучаваше своите инспирации този водещ Дух, който първона-
чално извървя забележителния си път като Архангел на келтските 
народи, а после отказа да се издигне до по-висша степен и пое 
върху себе си една друга мисия: да бъде инспиратор на езотерич-
ното християнство, което трябваше да напредва в света чрез тай-
ните на светия Граал, да се утвърждава в света чрез Розенкройцер-
ството. 

Да, тук ние сме изправени пред един величествен отказ, пред 
едно изоставане на определени Същества от висшите Йерархии и 
в същото време можем конкретно да посочим неговото огромно 
историческо значение. Въпреки че този Архангел би могъл да се 
издигне до степента Архай, той остана на степента Архангел и 
като такъв оглави това важно течение на езотеричното християн-
ство, което занапред трябваше да си пробива път с помощта на 
различни Духове на Времето.” (238) 
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3.6. Небесните пратеници сред нас 
 

Учителя: „Много ангели, много адепти, облечени в костюми на 
обикновените хора се срещат навсякъде по Земята, в големите 
градове – в Лондон, в Париж, в Берлин, в София и другаде. Някой 
казва: какви ли са ангелите? На вид те са обикновени хора, но да-
ват насока на всички същества в живота. Те са капацитети по 
разни въпроси и представят нещо подобно на стрелките в часов-
ника, които определят времето и дават посока на движението. Те 
са постоянни по характер и прояви и всякога верни на обещанието 
си: каквото казват, изпълняват.“ (239) 

 

„Христос дойде на Земята, за да помогне на ангелите, които 
бяха изпратени тук преди Него. Тези от ангелите, които се отка-
заха да помогнат на човечеството, бяха изгонени именно за тази 
им вина. А които се съгласиха да помогнат, те пък се оплетоха в 
човешката раса. И така, Христос дойде да помогне на тези ангели, 
които се оплетоха, а не на онези, които се отказаха да помогнат на 
човечеството, защото те бяха съвсем изхвърлени и те именно са 
дяволите.” (240) 

 

„Предполага се, че до края на този (20-ти) век ще дойдат 8000 
адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще 
дадат нова насока на обществения, на религиозния, на семейния 
живот, както и на цялата култура. Всичко съществуващо досега ще 
се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разби-
рат и познават. Те са взели всички мерки за тази реформа, с която 
ще изненадат света. Така те ще създадат Новото човечество, как-
вото никой не е очаквал. Само по този начин светът може да се 
оправи... Мнозина запитват: „Кога ще се оправи светът?“ – Светът 
ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти.” (241) 

 

„Светии и сега има в селата. Те живеят чист, свят живот. Заемат 
незавидно положение. Светиите никога не са живели в пустините. 
Отшелници живеят в пустините. Щом научат законите, те се връ-
щат при своите близки и стават пророци. Почват да пророкуват, 
да тълкуват, дават наставления на хората как да живеят, как да се 
лекуват, имат знания и мъдрост. Светия е той, свят човек - безко-
ристно работи. И не само туй, но като се погледне цялата аура на 
такъв човек, той е облечен в една бяла дреха, със светлина. По това 
се отличава - с грамадна светлина е той. Вечер той свети и денем 
свети. Черното братство не може да търпи такива хора.” (242) 
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3.7. Инволюция и Еволюция 

 

Учителя: „Инволюцията е слизане от Бога към материята, а 
еволюцията е възкачване от материята към Бога. В Откровението 
Бог казва: „Аз съм Алфа и Омега – Началото и Края.” – Това значи, 
че всяко същество излиза от Бога като Божествен лъч, минава 
през всички светове и пак се връща към Бога. Минералите, расте-
нията и животните отиват надолу, а ние отиваме нагоре. Те са на-
учили знанието по пътя на инволюцията. 

Какво значи, че те вървят по пътя на инволюцията? Азът, Бо-
жествената монада, която работи в минералите, растенията и жи-
вотните, е още в Невидимия свят и постепенно слиза надолу. При 
минералното царство Азът, Божествената монада, е все още доста 
далеч от физическия свят и затова той там има най-слаба степен 
на съзнание, наречено подсъзнание. При растителното царство 
Азът, Божествената монада, вече е слязъл по-долу, по-близо до 
материалния свят и затова растенията имат по-горна степен на 
подсъзнание. У животинското царство Азът, Божествената мо-
нада, е доста близо до материалния свят и затова животните вече 
имат съзнание. При човека Азът, Божествената монада, се проя-
вява във физическия свят и затова той се съзнава като Аз – има 
самосъзнание. От всичките четири природни царства на Земята, 
човекът за пръв път има самосъзнание. 

Дотук процесът е инволюционен. Всъщност и в човешкото цар-
ство слизането в по-гъстата материя продължава до известна 
епоха. От Христа почва еволюцията, т.е. излизането нагоре. Идва-
нето на Христа е най-важен момент в историята на човечеството. 
Христос донесе онази сила, чрез която става възможен завоят, 
повратът от инволюционен процес в еволюционен. 

Една част от човечеството днес още се намира в инволюционен 
път, т.е. продължава слизането си във все по-гъста материя, а 
друга част е почнала своя възход, своя еволюционен път. Това са 
тези, които са приели новата форма на Любовта - Любовта като 
принцип. Тези хора са надраснали личния живот, служат на чове-
чеството, на Цялото, на всички. А тези, които живеят в личния жи-
вот, те продължават слизането си надолу. На границата между ин-
волюцията и еволюцията човек преживява вътрешен преврат и 
след това почва пътят нагоре. При инволюцията се отива от голя-
мото към малкото, а при еволюцията – от малкото към голямото.  
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Има знание, което е придобито при инволюцията и сега трябва 
да се замени с ново знание - еволюционно. И методите на окулт-
ната наука също трябва да се заменят с еволюционни.” (244) 

 

„Христос даде тласъка или подтика за еволюцията. Еволюци-
ята на човечеството започва от Христа.” (245) 

 

„Природата не обича застой. В нея има вечно движение и твор-
чество, направлявани от разумни закони. В тези закони забеляз-
ваме един ритъм, една периодичност, която се таи дълбоко в са-
мата същина на Битието, в начините на неговата проява. На този 
космичен ритъм почиват онези два велики процеса в Живата При-
рода – инволюция, при която имаме едно движение от центъра 
към периферията, и еволюция, която представя движение на жи-
вота от периферията към центъра. В тези два процеса се създават 
условията, при които може да се прояви мировият живот.” (246) 

 

„Западните народи изобщо не са запознати със символичния 
език на източните. Културата на Изтока се различава от тази на 
Запада. Може да се каже, че културата на източните народи е била 
инволюционна, т.е. тя слиза отгоре надолу, а нашата - западната 
култура, е еволюционна, т.е. върви отдолу нагоре. Следователно 
методите за разбиране на тези две култури имат двояко значение. 
И тези, които не са запознати с този двояк процес, често намират 
противоречие. Следователно противоречието не е в културите, а в 
нашите разбирания.” (247) 

 

„Има известни адепти от Азия, които впоследствие изолира-
ността си от общото течение на развитието и скъсване на връзката 
с човечеството, са се спънали в своето развитие. Те не разбраха, че 
когато един импулс стигне до своя краен предел, когато се за-
върши цикълът, който този импулс е проявил, тогава идва друг 
импулс, който поражда нов цикъл и в новия цикъл се внасят вече 
нови сили и енергии, поставят се нови задачи, дават се нови ме-
тоди за работа. И които не могат да приемат това ново течение, 
постепенно отпадат, като остават да живеят със своето минало, с 
което прекъсват връзката с Реалността.” (248) 

 

Рудолф Щайнер: „Хората трябваше да слязат все повече и по-
вече е материалния свят, да добият все по-голям интерес към фи-
зическия свят. Успоредно с това обаче изживяванията им в Духов-
ния свят (между смъртта и едно ново раждане) станаха по-бледи. 



 
144 

Колкото по-живо стана съзнанието на хората във физическия 
свят, колкото по-драговолно се чувстваха на Земята, колкото по-
вече откриваха законите на физическото поле, толкова по-сенко-
образно стана съзнанието им в Духовния свят. Съзнанието в Ду-
ховния свят стигна до най-ниското състояние по време на гръко-
римската епоха.” (249) 

 

Лука 15:11-24: „Един човек имаше двама сина; и по-младият от 
тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. 
И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като 
събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като 
живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям 
глад в оная страна и той изпадна в нужда; и отиде, та се представи 
у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си 
да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, 
що свините ядяха, но никой не му даваше. 

А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в 
изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при 
баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, 
и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един 
от наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше 
още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли 
се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших 
против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой 
син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна 
и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па 
докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, за-
щото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се на-
мери. И взеха да се веселят.” 

 

Много нещо е казал Христос с тази притча. Всяка нейна дума 
разкрива тайни за тези, които имат уши да чуват. Чрез нея той е 
описал целия път на човешката инволюция и еволюция. В тази 
притча бащата символизира Бога - нашият Баща. Блудният син 
пък е човешката душа, която е пожелала да напусне Баща си, за да 
тръгне по широкия свят да трупа опитности. Напускането на Ба-
щиния дом - това е инволюцията. При своята инволюция човек 
изпада във все по-лоши и по-лоши условия, понеже се отдалечава 
от Великия център на Живота, от Божественото начало, и влиза в 
гъстия материален свят. Свинете, които пасе, са символ - те пред-
ставляват животинската природа с нейните егоистични, низши 
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мисли и чувства, които синът храни в своите ум и сърце. Бедността 
му пък представя духовното обедняване на човека, когато дос-
тигне до най-ниската точка на слизането си в процеса на инволю-
цията. И когато вече е изгубил всичко, той най-сетне разбира, че 
с отдалечаването от своя Баща той се обрича на страдания и без-
пътен живот. Тогава синът се разкайва за постъпката си и в него 
настава една вътрешна криза, един душевен преврат. 

Решава да се върне при Баща си, но вече с изменено съзнание 
и придобито смирение – без да иска нищо, освен Баща му да го 
вземе за свой служител. От този момент именно започва неговата 
еволюция. Заколването на угоеното теле означава побеждаване 
на животинското начало в човека. Пръстенът, който слагат на ръ-
ката му, е символ на новите сили, които се пробуждат в него. Това 
е посвещение, това е пробуждане на човека в един по-висш свят. 
Връщането на блудния син при баща си, това значи излизане от 
живота на егоизма и влизане в Живота за Цялото, за Бога. 

Можем да си представим този път като една крива с формата 
на И, в която най-ниската точка е представена от Мистерията на 
Голгота. Във времето на Христа, само една много малка част от 
човечеството започва своята еволюция. Другите и до сега още 
продължават своята инволюция. Но подтикът, който даде Хрис-
тос, работи вече в подсъзнанието на цялото човечество и поради 
него все повече хора постепенно преминават в еволюцията. Тази 
смяна на посоката на развитие се проявява чрез едно духовно про-
буждане, при което човек осъзнава, че е избягал от Баща си и с 
бавни крачки отново тръгва към Него.  

Може някой човек да е прочут общественик, знаменит учен, 
мъдрец, може да е писал много научни, философски или морални 
книги, но ако прави всичко това, за да добие лична слава, власт 
или богатство, той е още в своята инволюция. Но когато посвети 
своите сили, своите знания, своите способности в служене на Ця-
лото, тогава той е почнал вече своята еволюция и „когато беше 
още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли 
се на шията му и го обцелува.” Така и Бог, когато види, че се раз-
кайваме и желаем отново да Го познаем и да му бъдем верни си-
нове и дъщери, той ни благославя и ни дава всички необходими 
условия за плодотворен и щастлив живот. На границата между 
инволюцията и еволюцията всеки човек неминуемо преминава 
през една вътрешна криза, през едно страдание, от което излиза 
като прероден и с ясно разбиране за смисъла на своя живот. 
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Макар че инволюцията за по-голямата част от човечеството 
продължава, Христос неслучайно дойде около близо две хилядо-
летия преди тя да удари дъното за целокупното човечество - за 
мнозинството хора. Тогава Спасителят посади в човешкото под-
съзнание подтика за един по-висш живот, та в наши дни, когато 
се намираме близо до най-ниската точка, все повече хора да наме-
рят в душата си сили да се обърнат и да победят егоистичния жи-
вот. В противен случай, ако душата се поддаде на животинските 
пориви и продължи своето слизане надолу, тя рискува да се само-
унищожи. 

При инволюцията човек се облича във все по-плътни обвивки. 
Първоначално той е бил като царски син с относително голяма 
свобода, но после постепенно се е облякъл първо в астрално тяло, 
после в етерно, а накрая и във физическо. Можем да илюстрираме 
този процес и свързаните с него ограничения със следния пример: 

Представете си, че един виртуозен цигулар е принуден да си 
сложи чифт тънки ръкавици и да свири с тях. Това неминуемо ще 
му се отрази и на начина, по който се проявява. Представете си 
още, че след това към тях добавя още един по-дебел и плътен 
чифт, а накрая и трети, който съвсем препятства неговото сви-
рене. По сходен начин и в гъстата материя човек губи все повече 
от своите Божествени дарби и може да си ги възвърне едва когато 
се пречисти вътрешно от егоистични и низши желания. 

Разбира се, това навлизане в материята си има и своите добри 
страни - единствено по пътя на инволюцията нашия съзнателен 
Аз е слязъл от духовните светове чак в телата ни, и затова можем 
да се потопим изцяло в този свят. При животните, растенията и 
минералите този Аз е в духовните светове и затова те действат по 
определен „модел”, без да имат каквато и да било свободна воля. 
Например, ако посадим две еднакви семена при еднакви условия, 
те ще се развият еднакво, без да проявят никакви индивидуални 
качества. Същото би се случило и в животинското царство, тъй 
като азовете (душите) на отделните животни са във висшите све-
тове, а не в самите тела и оттам могат да влияят твърде слабо. За 
разлика от тях обаче, ако вземем две деца, заченати и отгледани 
при максимално еднакви условия, шансът да се развият като ко-
ренно различни индивидуалности е огромен. 

И само благодарение на факта, че човекът е достигнал до та-
кова ясно, предметно съзнание в сегашния си живот, той може да 
мисли и да се развива съзнателно. През инволюционният период, 
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преди Азът да се намести окончателно у хората, те са били до го-
ляма степен подобни на животните (особено през Лемурийската 
епоха, и донякъде през Атлантската). Тогава те са имали чисто ро-
дово съзнание - чрез кръвните връзки индивидът се е чувствал 
като клетка от своето племе и не е можел да разграничи себе си от 
другите17. 

Ала в такава ситуация е невъзможно човек да изпита любов по-
висша от половата18, ако чувства другите част от себе си - точно 
както е невъзможно да изпитваме безкористна любов към някой 
наш орган. За да се случи това, е било нужно хората да се обособят 
напълно като отделни личности и едва тогава биха могли да се на-
учат да изпитват състрадание и да обичат в пълния смисъл на ду-
мата. В този смисъл Любовта е един свободен Дар, а не необходи-
мост или задължение. Затова Азът трябвало да бъде наместен в 
троичното тяло (физическо, етерно и астрално), за да може чове-
кът да изпълни своята земна мисия - да развие Любовта в себе си. 

В процеса на инволюцията се изграждат обвивките душата, 
чрез които тя се проявява. В процеса на еволюцията се изграждат 
трите безсмъртни тела, с които трябва да се облече човешкия дух, 
за да добие Вечния Живот, свобода и гражданство във Вселената. 
Учителя ги нарича тяло на Любовта, тяло на Мъдростта и тяло на 
Истината. Връзката между тях се осъществява именно от този чо-
вешки Аз, който до голяма степен може да бъде наречен и „душа”. 

Учителя сравнява процесите на инволюцията и еволюцията с 
един винт, който като се движи отдясно наляво слиза надолу, а 
когато се завърти отляво надясно, той започва да се качва нагоре. 
Божественият Дух е онзи, който е задвижил този винт. И когато 
това движение стигне до определеното място, трябва да се спре 
по-нататъшното слизане, защото това сгъстяване на материята 
все повече ограничава възможностите на човешката душа. И мо-
ментът, когато това трябваше да се случи и да се обърне посоката 

                                                      
17 Трудно е днес да си го представим, но това по никакъв начин не 
опровергава фактите. Преди 2-3 века също е било невъзможно за хората 
да си представят, че могат да говорят в реално време с човек, който се 
намира на другия край на Земята, или че може да се стигне до Луната. 

 

18 В онези времена тя също е била подчинена на същите връзки и е било 
предателство в най-висша степен човек да се ожени за някого извън своя 
род. С това са свързани много тайни, но ще се отклоня прекалено много 
от темата, затова може би ще бъдат разяснени при друг удобен случай. 
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на въртене, за да започне човекът да се издига, а материята - да се 
„разрежда”, е слизането на Христос на Земята. Тогава Христос 
обърна посоката на това движение и цялото земно развитие по-
лучи възходящо направление. 

Във връзка с казаното дотук, важно е да се знае, че Източната 
традиция е дадена при слизането на човека в материята, при от-
далечаването на човека от Бога. При това слизане духовната Свет-
лина постепенно е намалявала, докато накрая сме се намерили в 
пълна тъмнина относно духовните светове. За източната тради-
ция материята е майя, илюзия, и човек трябва да я игнорира, да 
се стреми към Духовното, което стои зад тази майя - например 
чрез практикуването на Йога. Тя е била изключително необхо-
дима и благоприятна за хората, живели преди няколко хиляди го-
дини, но оттогава човечеството много се е променило - както като 
физическо устройство, така и като духовност и способност за ана-
литично и логично мислене. 

Западната традиция обаче взема предвид факта, че човекът 
отива към Бога и природният свят не е нещо, от което да искаме 
да избягаме, а напротив - той е едно училище, в което Бог вре-
менно ни е поставил да се учим по време на своето пътуване към 
нашето Отечество. Затова Посветените знаят, че физическият 
свят е Въплътено Слово, въплътена духовност. Всички процеси и 
явления в този видим свят са азбука, език, чрез който Духът ни се 
разкрива. 

И неслучайно още древните Посветени, пророци и пратеници 
на Бялото Братство от хилядолетия насам са говорили, че към Зе-
мята иде един Велик Дух, за да възстанови връзката на човешката 
душа с Бога, да спре инволюционния процес и да даде обратния 
импулс на възхода. Те говореха за Духа на Слънцето, който слиза 
към Земята, за да спаси човечеството от греха и да го избави от 
робството на тъмните сили. И това, което те казваха, стана - Хрис-
тос, Слънчевият Дух, дойде на Земята. Малцина обаче разбраха 
какво изобщо се случи. 

Езотеричното учение на инволюционния цикъл е изиграло 
своята роля, дало е своите плодове и сега то трябва да се обнови. 
Това е загатнато и в Новия Завет: „А когато се роди Исус във Вит-
леем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток дойдоха 
в Йерусалим и казваха: де е родилият се Цар Юдейски? Защото 
видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним... Те 
изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на 
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изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето 
беше Младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде 
голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с 
майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха 
съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. И 
като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те 
заминаха по друг път за страната си.” (Матей, гл. 2) 

В тези стихове виждаме как красиво е описан един мистичен 
факт - тримата мъдреци от изток символизират трите предходни 
епохи - древноиндийска, древноперсийска и египетско-хал-
дейска. Те са представители на древната Мъдрост, която човечес-
твото е добило през неговия инволюционен път, импулс, за която 
беше даден пак от Христа. Мъдреците отиват да се поклонят на 
този Велик Учител, а след това се загатва за началото на еволюци-
онния период: „Те заминаха по друг път за страната си.” „Стра-
ната” е Царството Божие, а „другият път” - дясната половина от 
Пътя с форма на U. 

Учителя казва, че във Витлеем те не са видели просто едно 
бебе, а са говорили с Христовия Дух и са приели Новото Учение. 
Това Учение е езотеричното християнство и (ако си свършим въз-
ложените задачи) един ден то ще обхване цялата Земя. 

Главната разлика между източната и западната традиция е в 
разбирането на Христовия импулс. Докато западната традиция, 
която е жива и е във връзка с Христа, поддържа, че Христос е глав-
ният фактор и двигател на човешкия прогрес, източната тради-
ция, изразена чрез теософското общество и други популярни дви-
жения, не му отдава особено внимание. Това изпъква особено в 
трудовете на Елена Блаватска, която съвсем го обезличава като 
фактор в човешкото развитие. Тя говори за Христа като принцип, 
но не го познава като въплътен човек в тялото на Исус. Тя казва 
приблизително следното: „Исус може да е някакъв адепт, когото 
ние не познаваме и затова не го признаваме.”  

Продължителката на нейното дело Ани Безант написа книга 
под заглавие „Езотеричното християнство”, а Ледбитер написа 
„Християнско верую”, но те се помъчиха да сведат християнството 
като издънка на древната Мъдрост, без изобщо да разберат Хрис-
товия импулс. Ала Истината рано или късно излиза наяве. Затова 
Учителя казва, че стремежът на Христа е да обедини двете тради-
ции, както и всички школи и религии, произхождащи от тях. Той 
казва още: „На западните хора трябва нов начин на разсъждение. 
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Не че този живот е лош, но сега трябва да разберем сегашния жи-
вот обективно, за да извадим тази поука, понеже западните на-
роди вървят по съвсем друг път. Източните народи вървяха по 
друг път, западните народи вървят по друг, противоположен път. 
Новата раса, която иде, тя върви по съвсем друг път. Новото поко-
ление, което иде, то иде по друг път, но нов път, то не е старият 
път. Старите методи, старите разбирания, всичко туй ще служи 
като параван на съвсем нови работи. Ако така разсъждавам, че 
чрез Моисей Бог ни говори, ако беше съвършено Моисеевото уче-
ние, имаше ли нужда от Христос?” (250) 

 

Христос казва: „Дерзайте, Аз победих света.” (Йоан 16:33) – А 
светът - това е черната ложа, която досега е владяла и управлявала 
физическия свят и е заблудила човешките души. До времето на 
Христа те бяха господари на физическия и астралния свят. И за-
това е казано още: „Целият свят в лукаваго лежи.” (1 Йоан 5:19) 

Но със слизането на Христа на Земята тази власт постепенно 
им се отнема и се предава в ръцете на Белите Братя и на техния 
водач Христос. Затова Той казва: „Князът на този свят ще бъде из-
хвърлен навън.”(Йоан 12:31) Христос води една война с тъмните 
сили за освобождаването на човечеството от тяхната власт. Затова 
Той бе разпнат - за да победи смъртта и да възкръсне. 

До средата на 19 век астралният свят е бил крепостта на Чер-
ната ложа. Но сега те са изгонени от там, като той вече е очистен 
и преобразен. И Щайнер още по-конкретно казва, че в астралния 
свят от 1840 г. се е водила война между Бялото и Черното братс-
тво, която е завършила през есента на 1879 година. Тогава Чер-
ното братство е било победено и изгонено от астралния свят, за да 
бъде свалено тук, в свръхсетивните области на нашия свят. В по-
общ план, тази война между Бялото и Черното братство е започ-
нала още в Рая, при съгрешаването на първите човеци. Тогава 
Черното братство е победило. 

Борбата е продължила през цялата човешка история, мина-
вайки през Лемурия и Атлантида и стига до Голгота, където Бя-
лото Братство дава генерално сражение на Черното и побеждава, 
макар войната да продължава и днес. В един разговор Учителя е 
казал: „По време на Атлантида ние загубихме сражението, защото 
не можахме да проникнем в най-дълбоките помисли на злото. Но 
сега ние два пъти грешка не правим.” (251) 

Той казва още, че след като те са изгонени от астралния свят и 
са свалени на Земята, където сега се води последната борба, ще 
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бъдат пратени в центъра на Земята. Това е изразено с думите: Дя-
волът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно 
езеро.“ (Откровение 20:10) – И тази голяма борба, противоречи-
ята, които съществуват сега в света, се дължат на черните братя, 
които сега на Земята водят отчаяна борба за властта си над хората. 
Но Учителя казва: „Христос сега е решил да оправи света и няма 
сила в света, която да Му се противопостави.” (252) 

 

„Сега е обсадата на Ерусалим. Християнският свят е Ерусалим. 
Днес целият свят е обсаден, напредналите същества от Невиди-
мия свят са слезли на Земята и са я окупирали. Ще се изпълни 
техният план. Човек трябва да вярва в плана, който съществува и 
който е изработен вече горе. Небесното войнство сега е тук и е оку-
пирало Земята. Всемирното Бяло Братство си има свои членове по 
всички краища на Земята и държи всичко в ръцете си. Ще стане 
не това, което този или онзи иска, а ще стане това, което е решено 
от Белите Братя. Няма да победи тази или онази държава, но ще 
победи планът на Бялото Братство. Няма сила, която може да се 
противопостави на Всемирното Бяло Братство.“ (253) 

 

„Сега всички проповядват, че човек трябва да вярва в себе си. 
Че кога човек не е вярвал в себе си? Този закон, да вярваш в себе 
си, - даже и най-малките същества, и най-малките микроби вярват 
в себе си, да вярваш в себе си, подразбира да вярваш в Божестве-
ното. А това Божественото трябва да обединява всички. Било е 
време, когато ние трябваше да вярваме в себе си при процеса на 
разединението. Това е било в процеса на инволюцията. Сега сме 
във фазата на обединението. И онзи човек, който не се обединява, 
той не може да има никакво бъдеще.“ (254) 

 

 
 

4. Прераждането: Път към Съвършенство 
 

Учителя: „Нека идат свещениците на кое и да е място в Индия, 
да видят, че прераждането там е фактически доказано. Там има с 
хиляди деца, които помнят своите прераждания. И в Търново 
имаше едно шестгодишно дете, което казваше на майка си: 
„Мамо, аз по-рано правех обуща е Габрово.” – Тя му отговаряше: 
„Я не говори такива глупости!”  

В закона на прераждането не може да има две мнения, но по-
неже не искам да споря, не го правя и на въпрос.” (257) 
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„Ако човек идва на Земята съзнателно, за да помага на хората, 
той има свободен избор да се роди където иска. Колкото по-нап-
реднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има 
при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват 
рядко на Земята, когато човечеството отбелязва нова епоха в своя 
живот.” (255) 

 

„Съвременните философи казват: „Определено е на човек само 
веднъж да се роди, да живее и да умре.“ Затова и религиозните 
хора казват: „Човек веднъж се ражда, после умира и с това всичко 
се свършва.“ Не, приятели, това учение е за децата.” (256) 

 

Р. Щайнер: „За еволюцията на човечеството беше необходимо 
за известно време съзнанието за повтарящите се земни животи 
трябваше да отстъпи на заден план, така че човекът да се отнася 
сериозно и отговорно към внушавания отвсякъде един-единствен 
земен живот. Но сега вече не можем да се придържаме към това 
положение. Ние сме стигнали до тази точка от развитието, че без 
идеята за прераждането напредъкът е невъзможен.” (258) 

 

 
 

4.1. Прераждането според Евангелията 

 
„Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан; и, 

ако искате да го приемете, тоя (Йоан) е Илия, който имаше да 
дойде. Който има уши да слуша, нека слуша!” (Матей 11:13-15) 

 

„Казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му 
каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях. То-
гава учениците разбраха, че Той им говори за Йоан Кръстителя.” 
(Матей 17:12-13) 

 

„И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учени-
ците Му Го попитаха и казваха: Учителю, кой е съгрешил, тоя или 
родителите му, за да се роди сляп?” (Йоан 9:1-2) 

 

Тези цитати също недвусмислено показват мнението на Хрис-
тос за прераждането. В противен случай едва ли Неговите най-
близки ученици биха го попитали дали въпросният човек е сляпо-
роден заради свои грешки (от предишен живот). А както личи от 
Неговия отговор, той никак не е бил изненадан въпроса. Разбира 
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се, изобщо не твърдя, че Църквата няма основания да твърди, че 
няма прераждане. Има, и то големи: те прекрасно знаят, че кол-
кото повече плашат хората с адски мъки и един-единствен шанс 
за спасение, толкова по-щедри и подчинени ще бъдат техните 
„вярващи”. Особено щом вече е готов ценоразписът за кръщение, 
венчавка, панахида... И молитвата даже не е безплатна. 

 

 
Друг интересен факт е, че в гл. 13 от евангелието от Марко че-

тем, че учениците питат Христос как да познаят „Последните вре-
мена” – краят на тъмната епоха, съпътстван с катаклизми и гло-
бални промени, които несъмнено не са се случили в техния физи-
чески живот преди 2000 години. Той им отговаря почти в прав 
текст, че те ще бъдат преродени по това време:  

„И когато седеше на Елеонската планина, срещу храма, питаха 
Го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: „Кажи ни, кога ще бъде 
това, и какъв ще е белегът, когато всичко това стане?“ – Отгова-
ряйки им, Иисус почна да говори: пазете се да ви не прелъсти ня-
кой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; 
и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не 
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се смущавайте; понеже това трябва да стане; ала туй не е още 
краят. Защото ще въстане народ против народ, и царство против 
царство; и на места ще има трусове, и ще има глад и смутове. Това 
е начало на болки. Но вие гледайте себе си; защото ще ви предадат 
на съдилища, и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и 
царе ще бъдете изправени заради Мене, за свидетелство пред 
тях... Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или ето, там е, 
- не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, и 
ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и 
избраните. А вие се пазете: ето, казах ви отнапред всичко.“ 

 

 
 
 

4.2. Законът за превъплъщаването 
 

Учителя: „Нашата задача е да възпитаме и очистим ума си, да 
облагородим сърцето си. Това не може да се постигне в един, два, 
три, пет или десет дни и месеци, а за него се изискват години уси-
лена работа. Някои окултисти твърдят, че за да се постигне това, 
се изискват поне 777 живота и то епохални, през които човек да е 
играл някаква велика роля. Покрай тези животи има още много 
други, незабелязани. Ако някои религиозни хора слушат това, ще 
кажат: „Туй учение е еретическо, не е по Бога!“  

Чудно нещо – да се казва на хората, че те се раждат и прераж-
дат, не било по Бога, а да отиват да се бият на бойното поле и да 
убиват, това е по Бога! При това някои религиозни твърдят, че ни-
къде в Писанието не се говори за прераждането. Казвам: На всяка 
страница в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася 
само за онези, които имат очи и могат да виждат и за онези, които 
имат уши и могат да чуват." (266) 

 

„Има някои, които ще завършат своето развитие на Земята – 
няма да се прераждат повече. Прераждането е само един метод, а 
онези, които са завършили развитието си, няма защо да се пре-
раждат. Ако пък някое съвършено Същество или някой ангел иска 
да дойде на Земята да свърши някаква работа, те могат в няколко 
минути или най-много в половин- един час да си създадат тяло, 
каквото искат; да си създадат каквато човешка форма искат. Този 
ангел ходи тук-там, докато си свърши работата, след което разгло-
бява тялото си и заминава за невидимия свят." (263) 
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„Всяко раждане на Земята и заминаване за другия свят са раз-
лични и стават при различни условия. Следователно в тях няма 
повтаряне на опитностите. Всичко се ръководи от една велика ра-
зумност, която се отличава с голямо разнообразие. Като знаете 
това, за всичко благодарете! Тайната на Живота се крие в благо-
дарността." (261) 

 

Точно както всяка сутрин се събуждаме и продължаваме жи-
вота си оттам, където сме го прекъснали предната вечер, така чрез 
работата си в предишните си животи сме създали условията, в ко-
ито сега живеем и работим, а условията на бъдещите си животи 
създаваме сега. Също така и задачите, които не сме успели да 
свършим през един живот, ни очакват в следващия. Затова вместо 
да оплакваме липсата на една или друга способност, най-разумно 
е да започнем да работим за придобиването ѝ. 

Ако едно дете свири хубаво на някой музикален инструмент, 
без да е положило за това някакво усилие, докато друго, въпреки 
непрекъснатите усилия, се представя посредствено, това само по-
казва, че първото е проявило усърдие в своето развитие в някой от 
предишните си животи и по този начин е заслужило тези вродени 
способности, докато другото е започнало да полага усилия едва в 
тоя живот, вследствие на което работата му върви трудно.  

Би било наивно да твърдим, че Бог „хвърля зарове” и от ня-
каква случайност зависи с какви дарби и таланти ще се роди един 
човек. Това, че ние не си спомняме за положеното усилие при при-
добиването на някоя способност, не променя по никакъв начин 
факта, че способността съществува и остава у нас.  

По същия начин човек може да не си спомня какви упражне-
ния е правил, за да се научи да пише, но без ни най-малки затруд-
нения се ползва от плодовете на тези усилия в ежедневния си жи-
вот и то без дори да се замисля за това. 

При случаите, когато проявяването на гения зависи от нали-
чието на специално построени органи, за развитието, на които са 
били необходими векове, душата специално търси да се прероди 
в род, чиито членовете са работили поколения наред за изгражда-
нето на подобен организъм. Тази е причината, поради която нап-
ример в рода на Бах, в един период от 250 години, са се родили 29 
по-малко или повече гениални музиканти. Тялото е просто един 
инструмент, като работата, която то извършва, зависи от душата, 
която го ръководи, но един добър музикант не може напълно да 
се прояви чрез един несъвършен инструмент. 
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Учителя казва: „Радвайте се на изкуството и на дарбата, която 
ви е дадена, защото втори път няма да ви се даде. В Природата не 
съществува еднообразие. Ако в един живот сте философ, в следва-
щия ще бъдете музикант, поет, художник и т.н. Някои се съмняват 
в прераждането и не искат да го приемат. Ако вярват в това, което 
им се говори, и на тях ще вярват. Доколкото вярвате на хората, 
дотолкова ще вярват и на вас. Каквото мислите за хората, това ще 
мислят и за вас. Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което ви се 
случва, е за добро.” (271) 

 

Щайнер също потвърждава този закон, според който ако един 
човек е например добър математик в един живот, има голям шанс 
в миналото си прераждане да е бил слаб в смятането. И обратното 
– ако сега не му се отдава дадена наука, няма никаква гаранция, 
че в предишния си живот не е бил гениален в тази област. За раз-
лика от добродетелите, уменията ни във физическия свят (вкл. 
умението да използваме мозъка си в определена област от знани-
ето) не се натрупват, а се трансформират. По този начин човек, 
който в един живот е гениален учен, след като се прероди, тази 
способност може да се преобразува (според нуждите на душата от 
определени опитности) например в блестящо умение за рисуване.  
Законът е такъв, че човек да може да събере възможно най-разно-
образни преживявания, от които да извлече опит и поуки. Затова 
и в общия случай човек се преражда последователно веднъж като 
мъж и веднъж като жена, тъй като животът на двата пола и начи-
нът, по който възприемат света (мъжете повече чрез ума, а жените 
– чрез сърцето) са коренно различни и допълнително по този на-
чин душата бива максимално обогатена.  

Макар повечето хора да не знаят миналите си животи, има ня-
кои, които си ги спомнят, а и всички биха били в състояние да го 
сторят, ако живееха необходимия за постигането на това познание 
живот. Но за това се изисква голяма сила на характера, понеже 
такова знание ще донесе със себе си узнаването на предстоящата 
ни съдба, която може да е много черна и изпълнена с неприятни 
изненади. Повечето съвременни хора все още не са способни да 
преживеят много от своите грешки в сегашния си живот, нито да 
простят голяма част от чуждите. А колко повече би се утежнило 
положението им, ако разберат и в миналите си животи какви от-
ношения са имали с близките си, особено ако те са били неблагоп-
риятни. Затова напредналите Същества са скрили от нас мина-
лото и бъдещето, за да ни спестят множество тревоги и страхове. 
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4.3. Връзка между отделните животи 

 
Учителя: „Ако не даваш, не можеш да любиш. Първо ще да-

ваш, после ще вземаш. Първо ще посееш житото на нивата, а 
после ще вземеш от посятото. Може цял живот само да даваш, да 
сееш на нивата. В другия живот ще вземеш каквото си сял.” (274) 

 

„Когато един ден влезете в духовния свят, вашите мисли и чув-
ства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от себе 
си. Ще разберете, че не сте готови за този свят и ще пожелаете по-
скоро да слезете на Земята, за да работите за изграждането на сво-
ето светло бъдеще. Затова именно човек се преражда.” (273) 

 

 „Имайте предвид, че ви предстои сериозна работа. Под сери-
озна работа аз разбирам движение – разбирам, че трябва да се 
върви, а не да се стои на едно място. Мисълта дали сте стари или 
млади не трябва да ви занимава – ще мислите, че сте ученици, ко-
ито трябва да учат. На живота ще гледате тъй, както всеки ученик 
постъпва, когато му предстои да реши някоя задача – ляга си ве-
чер, но в ума си държи мисълта, че на сутринта ще трябва да стане 
рано, за да реши задачата – и става. Някои от вас може да имат 
само два-три часа още да учат и после ще заспят. Нищо от това, 
ще продължат на другия ден - ако не в този живот, то в другия 
живот ще продължат и то от там, до където са стигнали.” (275) 

 
 

 

4.4. Животът след смъртта според Църквата 

 

„Той им отговори и рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, 
лицемерците, както е писано: „Тоя народ Ме почита с устните си, 
а сърцето му стои далеч от Мене; ала напразно Ме почита, пропо-
вядвайки учения, заповеди човечески.“ – Защото вие, като оста-
вихте Божията заповед, държите се за преданието човеческо, ми-
ете чаши и вършите много други подобни неща. Добре отменяте 
заповедта Божия, за да спазите вашето предание.” (Марко 7:6-9) 

 

Учителя: „Но ние виждаме, че Сам Господ не е сега в Рая. Той 
е излязъл из Рая и ето, иде на Земята. Може ли Господ да отиде на 
нивата, а слугата да стои у дома? Това е, именно, което се пропо-
вядва днес в църквата.” (276) 
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„Когато съвременните религиозни хора питат с кое тяло ще 
възкръснат, те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само 
на душата. То подразбира събуждане на съзнанието. Не се ли про-
буди съзнанието у човека, няма възкресение. Тялото, в което сега 
живее човек, е един гроб, в който душата е затворена. Ние ще въз-
кръснем с онези тела, за които се говори, че са храм на Бога жи-
ваго. Това е тялото на Любовта, тялото на Мъдростта и тялото на 
Истината, които като зародиши съществуват в това смъртно тяло. 
Това тяло е само една покривка, под която се изгражда безсмърт-
ното тяло, с което човек ще се облече при възкресението.” (277) 

 

Рудолф Щайнер: „Според Аристотел, след като умре един лош 
човек, трябва вечно да живее в злините си. Оттам е произлязло 
учението за „вечните адски мъки”, които след това са утвърдени 
от Църквата чрез съборите. Това учение естествено не е християн-
ско, а е на Аристотел.” (278) 

 

Още от древността е имало религии, които са проповядвали 
учението за прераждането, но дошло време, когато тези доктрини 
не допринасяли за напредъка на човека. Тогава духовните ръко-
водители на човечеството преценили, че временно би било по-
добре за всеобщото развитие те да не се разпространяват. Най-го-
лямо значение за хората е трябвало да придобие текущият живот. 
Затова и Християнската религия в общодостъпния си вид не е 
включвала законите за кармата и прераждането. И до голяма сте-
пен, именно поради изключването на тази доктрина от публич-
ното (църковно) християнство, западните народи ускориха своето 
развитие и завоюваха света на материята, като по чисто научен 
път проникнаха в някои от нейните тайни. Езотеричните христи-
янски школи обаче винаги са знаели за този закон и са работили 
съобразно него. 

Църквата, от своя страна, през 3-4 век сл. Хр. се отделя от вът-
решната школа (която е била в постоянна връзка с Христос) и за-
почва да преследва свои, не особено Божествени цели. Много 
християни не знаят, че идеята за многократните завръщания на 
човек на Земята съвсем не е нова за Християнството. Доктрината 
за прераждането е станала ерес единствено за по-късното Христи-
янство. През първите векове след Христа в много църкви учите-
лите са преподавали за прераждането и кармата. Но дошъл мо-
мент, когато богословите започнали да осъзнават каква голяма 
опасност за устойчивостта на тяхната власт над хората се крие в 
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това знание. Те упорито опитвали да внушат идеята, че вечното 
спасение може да се получи само от Църквата, а без нея всички са 
обречени на вечни адски мъки. В продължение на много векове 
Църквата е трябвало да се бори против идеята за прераждането, 
явяваща се основа на всички древни духовни учения. Почти 500 
години православните богослови е трябвало да участват в много 
трудни спорове с привържениците на превъплъщението, чак до 
553 г, когато законът за прераждането... бил „отменен”. 

Тогава, на Петия вселенски събор, Учението за прераждането 
било официално отхвърлено от „църковните отци”, като решени-
ето било взето демократично – чрез гласуване мнозинството е оп-
ределило каква ще бъде „истината” и се е наложило над малцинс-
твото с обвинения в ерес и анатеми. И след като решили, че „от-
сега нататък няма прераждане“, започнали да проповядват, че и 
Христос така е учил, сякаш за да ни докажат думите на Шекспир, 
че „Дяволът може да използва за своите цели дори и Библията”. 
От този момент нататък всеки, проповядващ древното учение за 
прераждането на душата, е бил подложен на всевъзможни гоне-
ния, изтезания и убийства.  

Така ли ни учеше Христос да защитаваме Истината? 
Нека тук накратко разгледаме Църковната теория, за да може 

всеки да отсъди за нейната достоверност. Тя твърди, че при всяко 
раждане една новосъздадена душа направо се появява от ръцете 
на Бога, а после, в края на един краткотраен живот в материалния 
свят, тя преминава през вратата на смъртта, откъдето не се връща 
никога повече. А за цялата вечност след това щастието или мъката 
на тази душа се определят от делата и през живота между раждане 
и смърт, който в сравнение с вечността е по-малко и от миг. 

 

Съвременните духовници ни учат, че от милиардите души, ко-
ито са били създадени и които са обитавали тази планета от нача-
лото на съществуването, трябвало да бъдат спасени само 144 000, 
а останалите ги чакат жестоки мъчения за вечни времена. И неиз-
бежно възниква въпросът: За този бог ли говореше ап. Йоан, ко-
гато каза: „Бог е Любов” (1 Йоан 4:8)? Защото от изложената тео-
рия е очевидно, че Дяволът печели най-много от всички, а хората 
са доста прецакани. Правилно казваше Буда: „Ако Бог позволява 
да съществува такава мизерия, той не може да бъде добър, а ако 
той е безсилен да я спре, той не може да бъде Бог.” 

Според богословската представа, един ден Христос ще дойде 
от небето и умрелите ще излязат с кокалите си от гробовете ... като 
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зомбита. Църквата отказва да приеме, че физическото тяло е само 
едно превозно средство за душата, което, след като свърши своята 
работа и вече не е подходящо за целите на душата, се превръща 
отново в неорганизирана материя, която няма нищо общо с бъде-
щия живот на душата. А за това, че Исус и апостолите не пропо-
вядват за възкресението на трупове, а под „мъртви” подразбират 
душите в спящо състояние, се разбира на много места в Евангели-
ето: „Но Исус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да пог-
ребат своите мъртъвци.” (Матей 8:22) 

 

„Ние всички живяхме някога според плътските си похоти, из-
пълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество 
бяхме като другите – чеда на гнева.  

Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни об-
икна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживот-
вори с Христа, и възкреси с Него.” (Ефесяни 2:1-6) 

 

„Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме 
братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт.” (1 Йоан 3:14) 

 

„Казвам ви, братя, че плът и кръв не могат да наследят Царст-
вото Божие, нито тлението – да наследи нетление.” (1 Кор. 15:50) 

 

В прав текст виждаме как ап. Павел и другите апостоли отх-
върлят буквалното възкресение на днешните църкви, което се 
проповядва и възприема по една основна причина – лесно е за 
разбиране, тъй като не е обвързано със знания и необходимостта 
да се мисли. И точно този факт го превръща в една гола вяра, в 
суеверие. А в Евангелието четем още: „Бог не е Бог на мъртвите, 
но на живите.” (Лука 20:38) 

Учителя казва: „Под думата „мъртъв” аз разбирам онези хора, 
на които сърцето е заледеняло; на които умът не се движи, не 
мисли; на които волята е парализирана. Имат желание това да 
направят, онова да направят, но нищо не вършат.” (279) 

Защото Христос всъщност е искал да ни каже, че сегашният 
живот е падение за човешката душа – тя обитава една „гробница”, 
която ние наричаме „тяло”, а духовният елемент е в спящо състо-
яние. След поредица от прераждания и след като издържи ус-
пешно своите земни изпити, душата ще напусне тази „гробница” 
и ще бъде готова да премине в по-висше съществуване, при което 
ще може да се учи и да върши своите задачи без необходимостта 
от материално тяло и свързаните с него ограничения. Тогава тя 
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ще използва преобразените си нетленни тела така, както Христос, 
когато например се яви на учениците си след Мистерията на Гол-
гота. И все пак, тези напреднали души ще могат доброволно да 
подпомагат земната Еволюция като се въплъщават или вселяват19 
сред нас във важни епохи. В по-широк план, Възкресението под-
разбира края на цялата земна еволюция, когато всички души, 
взели своите изпити и издигнали се до едно ниво на съвършенс-
тво, което днес трудно можем да си представим, ще възкръснат за 
един нов живот на една нова планета, която ще заеме мястото на 
Земята в следващия космичен цикъл. 

 

Служителите в черно ни учат още как Бог желае всички да бъ-
дат спасени, без нито един да бъде погубен, като дори за нашето 
спасение „е дал Своя единороден Син”, и ни убеждават, че Христос 
е дошъл, за да ни спаси, като „победният Му план на спасението” 
е запазил от погубване 144 000 души. За сравнение – само за пос-
ледните 2000 години са се родили над 100 000 000 000 души. 
Дори само тях да вземем под внимание, излиза, че ще бъде спасен 
приблизително един на милион. И след всичко това карат хората 
да ходят периодично на църква, да целуват икони и дядо-попови 
ръчици, защото само така ще се спасят. 

Освен това, поповете (незнайно от какъв източник) са убедени, 
а и нас искат да убедят, че Бог прощава грешките само през крат-
кия земен живот, а след това не само Му е все едно за нас, ами и 
урежда да се мъчим безкрайно без това да допринася по какъвто 
и да било начин за усъвършенстването на Всемира или за всеоб-
щото благо. Впрочем и „спасението”, както ни го представят, е не 
по-малко паразитиране, тъй като никъде не става въпрос за раз-
витие, взаимопомощ, любов, саможертва. Останалото е оставено 
на нашето въображение – всеки да си го представя както иска, но 
обикновено Царството Божие бива представяно като място на без-
грижен живот в пълно блаженство... което неизбежно би довело и 
до пълен застой за всяка душа. 
                                                      
19 Въплъщаването се случва, когато една душа се роди в човешко тяло и 
премине през целия жизнен цикъл, а вселяването цели да спести вре-
мето и енергията на напредналите души и чрез него не им се налага да 
преминат през раждане и детство. В този случай някоя друга душа полу-
чава мисията да подготви чрез чист и свят живот необходимите тела за 
земното съществуване на въпросната напреднала душа и когато тази за-
дача бъде изпълнена, висшата душа може да се всели. По такъв начин 
Христос е навлязъл в Исус при кръщението от Йоан Кръстител. 
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Не е лесно за логичния ум да разбере как един справедлив и 
любящ Бог може да изисква същите добродетели от милиардите 
същества, които Той е благоволил да постави в различни условия. 
И то не в съгласие с някаква система или правило, а едва ли не 
според каприза на настроението си. Единият живее в лукс, дру-
гият - с ритници и огризки. Единият има морално възпитание и 
атмосфера от високи идеали, другият е поставен в порочна среда 
и се учи да лъже, да краде и на това, че колкото повече успява в 
престъпленията, толкова по-добре ще живее.  

Правилно ли е да награждаваме единия за добрия му живот, 
когато той е бил поставен при условия, които са изключвали въз-
можността за грешене, или да наказваме другия, който е бил опо-
рочен до такава степен, че даже и идея не е имал в какво се състои 
истинската моралност? Справедливо ли е да изискваме едно и 
също и от двамата? Можем ли е да съдим по същия закон хора, 
родени в земи, където няма как да чуят за Христос и „да повярват 
в Него”. По рождение те са лишени от „единствения шанс за спа-
сение” – Църквата. Не е ли много по-логично да мислим, че пог-
решно сме изтълкували Библията, отколкото да приписваме на 
Бога такъв чудовищен план и метод на действие? И това не прев-
ръща ли умиращите безгрешни деца в сигурни жители на Божи-
ето Царство? Или пък директно ги праща да се пържат в ада за-
ради „вродения грях”, който не са имали възможност да изкупят? 

 

Ако един човек би действал по начина, описан от сладкодум-
ците в черно, ние бихме го обявили съвсем основателно за жесток 
садист, който е способен да обрича невинни на страдания, да 
убива деца, които ни най-малко не са съгрешили, да изпрати 
почти цялото човечество на вечни мъки в ада. Невежеството 
може да бъде оправдание единствено тогава, когато е на-
лице и търсене на Истината. 

Пък и в Писанието друго пише: „Господ, Бог жалостив и мило-
сърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност, 
Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззако-
ние, престъпление и грях.” (Изход 34:6,7) 

Разбира се, Той е точно такъв, но очевидно богът, на когото се 
кланят в църквата, отдавна е паднал от своя престол и сега гледа 
да повлече и други след себе си. Ако това беше само тяхната вяра 
– тяхна си работа. Но когато тези волни или неволни слуги на Ан-
тихриста разпространяват подобни лъжи, учениците на Бялото 
Братство нямаме право да си мълчим по толкова важни въпроси. 
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4.5. Защо не помним миналите си животи 
 

Учителя: „Вие сте идвали много пъти на Земята в различни 
форми. Дали помните това или не, дали го признавате или не – 
това е написано в аналите на Природата. Какво вярвате вие, това 
не е важно; важно е какво е писала Природата.  

Може да ми възразите: „Ние не помним.” – Че и онзи, който е 
пил, нищо не помни, но кръчмарят всичко помни – той е писал 
всичко в своя тефтер... И Природата има една велика книга, в ко-
ято записва всичко. Вие защо не признавате, защо не помните? 
Защото имате да плащате на кръчмаря.” (280) 

 

„Някои искат да знаят своите минали прераждания, за да се 
изправят. Те не могат да понесат и изправят грешките, на които 
всеки ден се натъкват, че ще изправят миналото си! Ако знаете 
своите минали животи, вие ще се спънете.  

И бъдещето може да спъне човека, както и миналото. И в бъ-
дещето на човека има положителни и отрицателни възможности 
и условия. Като живее правилно, човек незабелязано прониква в 
миналото си и го изправя, като същевременно чертае добър бъдещ 
живот. За да открие своите тайни, Природата изисква от човека 
чистота, доволство и правилно разбиране на живота.” (281) 

 

„Някой иска да бъде учен, иска да има силна памет и каквото 
прочете, да запомни. Питам: Ако този човек помни и доброто, и 
злото, което хората са му причинили от редица години, от редица 
прераждания, защо му е тази памет? Няма по-голямо нещастие за 
човека от това, да помни и добрините, и злините, които хората са 
му причинили. Затова именно Бог е заличил всичко от паметта ви 
- да не помните кой какво зло ви е причинил. Един ден ще дойде 
страшният изпит, когато Бог ще вдигне завесата на вашето ми-
нало, ще ви покаже какви са били отношенията ви с всички хора, 
едни от които са ви правили добро, а други – зло; и вие да поглед-
нете към тях, да погледнете към Бога и да бъдете готови да прос-
тите. Така ще се изпита вашата любов. Първо Бог ще ви постави 
пред ония, които не са ви обичали и които само са ви пакостили. 
И ако можете да простите, ще минете третото посвещение.  

След това Бог ще ви постави пред ония, които са ви обичали и 
които са ви правили добрини. Ако можете да им благодарите как-
то трябва, ще минете през четвъртото посвещение. Тази е зада-
чата, върху която окултните ученици трябва да работят.” (282) 
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4.6 Опасността пред неразбиращия 

Закона за Прераждането 

 
Учителя: „Страшно е положението на ученик, изпъден от Бо-

жественото училище. Нека не се чуди, ако в следното прераждане 
той се роди физически сакат или умствено недоразвит.” (283) 

 

„Ще кажете, че ще се поправите в друго прераждане. Това не 
може да ви спаси. Ако не използвате сегашния живот, бъдещото 
прераждане не може да ви спаси. Който не използва сегашното си 
прераждане, ще остане назад. Ако не използвате условията на 
този живот, в бъдещия живот ще се намерите в Сахара.” (284) 

 

„В Стария завет се казва: „Бог на горделивите се противи, а на 
смирените дава благодат.” – Под „Бог“ подразбирам Майката, жи-
вата Природа. Как изразява Майката своето противене? Живата 
Природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с 
трите си пръста, вдигне ги нагоре, после ги хвърля и казва: „Вие 
познавате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гне-
вите ли? Аз мога от един човек да направя най-малко едно мик-
роскопично животно.” (285) 

 

„Казвате: ,Да оставим възпитанието за в бъдеще, когато пак се 
преродим.” – Ти сега си прероден и нищо не си научил – каква е 
вероятността, като се преродиш втори път, да бъдеш по-добре? А 
ако в бъдеще се родиш при по-лоши условия? Днешният ден е 
най-добър, той носи най-добрите условия за живота.” (286) 

 

Има хора, които мислят, че ако сложат край на живота си, ще 
отидат на Небето по прекия път. Те се лъжат – пряк път дотам 
няма. Нито пък лесен. Лесното е за бебетата и паразитите, но не и 
за Синовете и Дъщерите Божи. И докато човешките души не обик-
нат Живота като проява на Твореца, и не се научат да го използват 
разумно, никога няма да стигнат до Бога. 

Колкото до тези, които съзнателно или несъзнателно си отне-
мат живота (например чрез доказано вредни навици) – няма ни-
каква гаранции, че в следващия си живот ще имат по-добри усло-
вия. Всъщност дори има гаранции, че страданията ще стават все 
повече, докато не започнем да ценим този най-скъп Божи Дар - 
Животът. 
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4.7. Безсмъртна ли е душата? 
 

„И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не мо-
гат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и ду-
шата и тялото да погуби в геената.”(Матей 10:28) 

 

„А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и 
магьосници, на идолослужители и на лъжци делът им е в езе-
рото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.” (Откр. 21:8) 
 

Учителя: „Посоката на човешкия дух, както и на всеки дух във 
Вселената, е точно определена и той трябва да върви в тази по-
сока, защото тук са дадени възможностите и условията за него-
вото развитие. Ако някой се противи на този ред на нещата, той 
трябва да се върне назад и да се погълне от общия център.” (287) 

 

„Христос казва: мъжът, т.е. Духът, може да напусне жената (ду-
шата) само тогава, когато тя се опорочи и отдалечи от Бога. Само 
при това положение връзката между човешката душа и Бога се 
прекъсва и настава това, което се нарича втора смърт. Да се отда-
лечиш от Бога и да отидеш в света да се удоволстваш, да водиш 
порочен живот – това е грях, който не се прощава. Защо? Защото 
връзката е прекъсната. Затова е казано в Писанието: „Не огорча-
вайте Духа, с Когото сте свързани.” 

Ако жената има низши наклонности, а мъжът е духовен, но се 
увлече по желанията на жена си, той поробва душата си; ако же-
ната е благородна, с духовни стремежи, и се увлече по низшите 
желания на мъжа си, тя поробва душата си. Христос казва на уче-
ниците си: за този грях Духът напуска душата. За да не изпаднат в 
грях, на всички се препоръчва чист и свят живот.” (288) 

 

„Аз ви посочвам път, който води в Царството Божие. Ако ис-
кате да влезете в Царството Божие, ще следвате този път. Ако не 
искате, свободни сте да мислите, да чувствате и постъпвате както 
искате. Помнете: Който не иска да изпълни Божията Воля, ще 
бъде вън от Царството Божие. Законът е строг и безпощаден. Той 
още не е приложен, но един ден ще се приложи.”(289) 

  

„Милиарди години е струвало на природата, докато създаде 
настоящите условия на живота, благодарение на които е било въз-
можно да се образува и устрои човешкият организъм – жилището 
на душата, в което тя работи за постигане на една по-висока цел, 
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отколкото първата – създаването на материалния свят и произ-
веждането на елементарния органически живот. Милиони го-
дини е трябвало да минат, докато се създадат и оформят първона-
чалните клетки. Стотици и хиляди години са били потребни, до-
като те преминат през всички стадии на развитие, за да могат по 
този начин напълно да се приспособят за специална служба, за 
специалната работа, която днес извършват. 

Хиляди години са изминали, докато Великият Дух на живота 
възпита човека и пробуди неговото съзнание; докато пробуди ра-
зумния живот у него и предизвика в душата му любов към духов-
ния свят, която да го отправи по пътя на онзи велик и всемирен 
стремеж, който ние наричаме духовно повдигане. Всичко това чо-
век е придобил с постоянни усилия и жертви, за да се научи да 
цени доброто, което не му се е давало случайно, без труд и без жер-
тви, за да го прахосва както си ще. 

От своя вековен опит той е научил, че всичко му се дава с цел 
да извърши нещо полезно. Както клетките вътре в него работят за 
общото добро на организма, така и той, като една разумна клетка 
от онзи по-високо устроен организъм на духовното тяло, в което 
функционира висшият живот, е длъжен в името на своето нравст-
вено естество да изпълни своите длъжности като разумно същес-
тво, като духовно-нравствена личност, като син на човечеството. 
Да се отрече от своята длъжност, от своето призвание в живота, 
значи да извърши престъпление против самия Дух на живота.  

В такъв случай на последния не остава нищо друго, освен да 
изхвърли подобно същество вън от своето жилище, като непот-
ребна и дори вредна вещ. Това става впрочем и в нашия органи-
зъм, в нашето тяло. Онези клетки и членове от органическата об-
щност, които престават да изпълняват своята длъжност и стават 
вредни и опасни за здравето на другите клетки и членове, биват 
изхвърлени от тялото заради общото добро.” (290) 

 

Елена Блаватска: „Духове – елементарии: Това са развъплъ-
тени души, които в някакъв момент, още преди настъпването на 
физическата смърт, са се отделили от своя божествен дух и с това 
са загубили шанса си за безсмъртие... Разделили се със своите 
тела, тези души (наричани също „Астрални тела”) на хора с тясно 
материалистичен манталитет, неизбежно се притеглят към Зе-
мята, където водят своето временно съществуване сред елемен-
тите, родствени на тяхната груба натура. Понеже те никога по 
време на своя земен живот не са култивирали духовност, а са я 
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подчинили на материалното и грубо начало, те са станали неспо-
собни за възвишената дейност на чистите развъплътени същества, 
за които земната атмосфера е задушлива и зловонна. След повече 
или по-малко продължителен период от време тези материалис-
тични души започват да се разлагат и накрая се разтварят като об-
лак – атом след атом – в заобикалящата среда.” 

 

Влад Пашов: „Онези души, които са приели импулса на Христа 
и са започнали да работят за своето развитие и одухотворяване, 
ще се издигат все по-нагоре в сферите на Духа и ще бъдат в обще-
ние с Христа. А онези, които не са приели този импулс, които са 
живели един живот, свързан само с материята, които са се зани-
мавали само с материални работи и са имали само материални 
интереси и инстинкти, те влизат в пътя на израждането, който е 
път, който води към Бездната. Така че всеки сам определя съдбата 
си, всеки сам определя посоката, в която да върви. Ако Христос не 
беше слязъл на Земята и не беше преминал през Голгота, с което 
вля нови сили в земното и в човешкото развитие, цялото човечес-
тво би слязло към Бездната… 

Поуката, която трябва да извлечем от това дълбоко разбиране 
на Апокалипсиса (Откровението на Йоан) е, че разбирайки хода 
на човешката еволюция, ние виждаме, че онази Сила, която из-
дига човека към Божественото, е Любовта Христова, Христовият 
импулс. А всички онези, които отхвърлят този импулс, ги очаква 
една печална съдба. Те остават в корените на Живота, в Бездната, 
в огненото езеро. Те изпадат под влиянието на животинската при-
рода, която ги смъква в Бездната, където преживяват втората 
смърт. Затова усилията на Бялото Братство в настоящата епоха са 
колкото се може повече души да приемат Христовия импулс, да се 
пробуди в тях чувството на братство и Любов, да се роди Разум-
ното Сърце, което ще ни издигне към Духа.  

И понеже стремежът на Христа сега е да обедини всички рели-
гии, Братства и Школи, за да съдействаме на този стремеж, не 
трябва да критикуваме никоя от тях, защото това са различни кла-
сове, в които се провежда великият Христов импулс.  

Там, където може, ще дадем подкрепа и светлина, без да кри-
тикуваме и осъждаме. По този въпрос Учителя казва буквално 
следното: „В днешната епоха всички Ученици на Окултните Брат-
ства от целия свят – от Индия, Англия, Америка, Германия – се 
обединяват. Това обединение става вече в духовния свят и посте-
пенно ще се извърши и на Земята.” (291) 
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В съчинението „Поимандър” от Хермес Трисмегист е преда-
дено „видението на Хермес”, в което преди много хиляди години 
е изнесена доктрината и учението за Словото и мировата еволю-
ция. В това видение на Хермес се разкриват много от тайните на 
Битието и Живота. В него той има среща с Озирис, Божествения 
Разум, и там се казва: 

– Душите могат ли да умират? - попита Хермес. 
– Да - отговори гласът на Озирис. Много от тях загиват при фа-

талното си слизане. Душата е дъщеря на Небето и нейното пъте-
шествие е едно изпитание. Ако при необузданото си и безразсъдно 
обикване на материята тя забрави произхода си, Божествената ис-
кра, която се намира в нея и която би могла да стане по-бляскава 
от звезда, се завръща в етерните области като атом без живот, а 
душата се обхваща от вихрушката на другите елементи. 

 

Щайнер в още по-голяма дълбочина засяга въпроса за важ-
ността на житейския избор и последствията:  

„Безкрайно мъдро е, че провидението се е погрижило тази 
ужасна съдба да стои пред определен брой хора като една възмож-
ност; защото ако не би съществувала възможност човекът да се на-
сочи към бездната и да попадне в нея, тогава също така не би съ-
ществувала възможност той да постигне това, което от една страна 
наричаме Любов и от друга страна наричаме Свобода; защото за 
окултиста Свободата е неразривно свързана с понятието на Лю-
бовта.  

За човека би била невъзможна Свободата, невъзможна би била 
Любовта, ако не би съществувала възможност за това потъване в 
бездната. Човек, който не би имал възможност да избира по сво-
бодно решение доброто или също и злото, такъв човек би бил едно 
същество, което би могло да бъде водено до едно постижимо по 
необходимост добро, без свободен избор; такова едно същество не 
би могло да избира, изхождайки от една пречистена в себе си 
воля, от една извираща от свободата любов. 

За човек, за който не би било възможно той да тръгне подир 
звяра с двата рога, за него би било също така невъзможно той да 
следва Бога от собствена Любов. Намерението на мъдрото Прови-
дение е да даде на развиващото се през нашата планетарна сис-
тема човечество възможността да развие Свободата, а тази въз-
можност за Свободата не можеше да бъде дадена при никакви 
други условия, освен чрез това, че човекът сам трябва да намери 
избора, свободния избор между доброто и злото.“ (293) 
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5. Законът за Кармата 
 

Учителя: „Докато е в кривия път, човек винаги ще мисли, че 
може да живее както си иска и както разбира. Не, човек не може 
да живее както си иска. Впрочем човек може да живее както си 
иска, но той неизбежно носи последствията от своя живот.” (295) 

 

„Ако във времето на Христа казваха, че денят Господен е близо, 
ние можем да кажем, че ние сме на този Божествен праг, на този 
Божествен ден. И сега всяка една минута е толкова важна. Във вре-
мето на Христа имаше много време, днес време няма. Сега няма 
време вече! Много малко време остана.  

После друго: това, което във времето на Христа е изисквало сто 
години да се поправи, сега само десет години взема. Съкратява се 
времето… Процесът е бърз. Щом направиш една погрешка, вед-
нага присъдата ще дойде. Карма ще се приложи.” (294) 

 

„В Божествената Икономика няма какво да се предвижда. Бог 
е предвидил всичко добро за тези, които вършат добро; а тези, ко-
ито не действат добре, ги чака зло. И едните, и другите ще носят 
последствията на Великия Закон и то не защото Бог иска да ги на-
казва, а защото следствията са плод на нашите действия и затова 
ние не можем да ги избегнем.” (296) 

 

„Никой не може да посегне върху човека, ако за това не му е 
дадена власт отгоре. Ако Бог не му е позволил, и да си тегли кур-
шума, няма да постигне целта си – ръката му ще се вцепени или 
револверът ще засече.” (297) 

 

„Ще кажете, че съдбата ви е определена и човек колкото и да 
работи, не може да я измени. Има една съдба определена, наре-
чена първична съдба, но има една съдба, която човек всеки ден 
пише – както живее, така пише. Той сам пише съдбата си. От чо-
века зависи да си напише добра или лоша съдба. Затова на човека 
е даден ум да мисли, да не се хвърля безогледно в една или друга 
посока. Като мисли, той пак няма да бъде щастлив, но поне ще се 
освободи от ненужните страдания.” (298) 

 

„Бремето на човешкото съзнание индусите наричат карма. Ос-
вобождаването от това бреме те наричат благодат. Само Божията 
Любов е в сила да освободи човека от това бреме.” (311) 
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5.1. Основни характеристики на Кармата 

 

„Стрелата, която си изстрелял към друг, ще обиколи целия 
свят и ще те прониже в гърба.” 

Източна мъдрост 
 

Учителя: „Ако дойде някой проповедник, ще каже, че Бог се 
гневи на грешниците и ги наказва. Не приписвайте на Бога качес-
тва, каквито Той не притежава. Не слагайте в устата на Бога думи, 
които Той никога не е казал!” (300) 

 

„Защо идат страданията в живота? – За изправяне на погреш-
ките. Малките страдания изправят малките погрешки, а големите 
страдания – големите погрешки. Като се изправят погрешките, 
страданието изчезва. Казвате, че кармата на човека е тежка, за-
това страда. Какво нещо е кармата, кога се създава тя? – Когато 
хората не живеят в съгласие с Божествените закони… 

Който е доволен от условията на своя живот, върви по пътя, 
който разумните Същества му определят. Недоволният постоянно 
се отклонява, но вместо придобивки, свършва с големи загуби. Ус-
ловията на всеки човек крият възможности за неговото развитие. 
Ако използва възможностите, които са му дадени, той върви нап-
ред и постига своята цел... Едно трябва да се знае – човек може да 
подобри живота си, т.е. да измени лошите аспекти на своята 
съдба, когато служи на една възвишена идея.” (299) 

 

„Ако в света съществува дисхармония, тя не се дължи на Бога. 
Ако ядеш нездравословна храна и заболееш, трябва ли да отдадеш 
причината на Бога? Прав ли си да мислиш, че такава е волята на 
Бога? Не, волята на Бога не е в боледуването на човека.” (301) 

 

Рудолф Щайнер: „Законите на духовния живот са неумолими, 
когато не се следват, независимо по какви причини.“ (302) 

 

Все повече хора осъзнават, че както най-голямото страдание, 
така и най-малката неприятност, са причинени от самия човек. Те 
не идват като наказание, нито като израз на гняв на една отмъс-
тителна сила, но като естествено следствие на собствените ни дела 
– на упоритото ни нежелание да научим уроците на живота, както 
и на стремежа да задоволяваме своите егоистични и плътски же-
лания, вместо да се посветим на развитието на душата. По тази 
причина добронамерените към нас Висши Същества са създали 
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закона на Кармата, който постоянно да ни учи, че всичко (добро 
или лошо), което получаваме днес, вече сме го изработили в ми-
налото, а това, което изработваме днес, един ден ще се превърне в 
наша съдба. Ние живеем живота си такъв, какъвто самите сме си 
го сътворили. Законът гласи: „Бог ще направи за теб това, ко-
ето ти направиш за другите.” 

Известна част от кармата, която човек създава с текущия си 
живот, се погасява в същия живот. Останалата част се отлага за 
времето, когато ще бъдат създадени подходящи условия. 

Има 3 вида карма: 
Зрялата карма е готова вече за жътва и затова е неизбежна, не-

отменима. Възможността да я отменим е била безвъзвратно под-
мината в миналото. Изборът е извършен, а в настоящето остава 
само да се изплати – нищо повече. Тази карма обуславя ражда-
нето в една или друга среда, в едно или друго време, здравословно 
състояние и т.н. Тя се изразява и в много други събития от целия 
ни живот, които се случват в определен (не случаен) момент. 

 

Вторият вид е натрупаната карма – тя по различни причини 
досега не е могла да бъде изживяна или ликвидирана – тя може 
винаги да се променя. Тази карма е породена от нашите мисли, 
желания и постъпки, чиито следствия понякога са така противо-
речиви, че не могат да се осъществят едновременно. Например 
има случаи, в които определена карма може да бъде изживяна 
чрез отношенията родител-дете или съпруг-съпруга. Но ако 
имаме подобни задължения към няколко души едновременно, те 
невинаги могат да се съчетаят и затова се разпределят в различни 
наши животи. Тази карма може да се пренася от едно въплъщение 
в друго и дълго остава в спящо състояние до момента, в който дой-
дат необходимите условия или бъде разчистен този дълг. 

 

Последният вид е зараждащата се карма. Нея я създаваме с 
постъпките, мислите и желанията си в настоящето – те са като по-
сев за бъдещето и показват, че нашата съдба директно се изгражда 
чрез нашите действия. Често нашите лоши постъпки се уравнове-
сяват от добрите и само остатъка се съхранява в летописите на 
Кармата и остава като дълг, който трябва да платим в бъдещето. 

 

Рудолф Щайнер: „Напредъкът не е възможен без Кармата. 
Кармата е благословение, което ни е дадено, тъй като тя ни задъл-
жава да изтрием всяка грешка, която сме направили по пътя си 
досега, за да можем да продължим по пътя си напред.” (303) 
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5.2. Законът за Кармата според Библията 

 
„Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, 

той трябва с меч да бъде убит.” (Откровение 13:10) 
  
„Не съдете и няма да бъдете съдени; не осъждайте и няма да 

бъдете осъдени; прощавайте и простени ще бъдете; давайте и ще 
ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще из-
сипят в пазвата ви; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви 
се отмери.” (Лука 6:37,38) 

 
„Тогава Исус му казва: Върни ножа си на мястото му; защото 

всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат.” (Мат. 26:52) 
 
„Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък 

нагоре, върху него ще се върне.” (Притчи Соломонови 26:27) 
 
„Онези, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и жънат.” 

 (Книга на Йов 4:8) 
 
„Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една 

жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, ре-
коха Му: „Учителю, тая жена беше хваната в самото прелюбодейс-
тво; а Моисей ни е заповядал в Закона такива с камъни да уби-
ваме; Ти, прочее, какво казваш?“ 

Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го об-
виняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без 
да обръща на тях внимание. А като настояваха да Го запитват, Той 
се поизправи и им рече: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли 
камък върху нея.“  

И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха 
това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след 
друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Исус 
сам и жената, която стоеше насред.  

Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Исус ѝ рече: 
„Жено, къде са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?“  

Тя отговори: „Никой, Господи!“ 
Исус ѝ рече: „И Аз те не осъждам. Иди си и недей греши по-

вече.” (Йоан 8:3-11) 
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5.3. Кармични връзки между душите 

 
Рудолф Щайнер: „Разгледаме ли задълбочено отделния чо-

вешки живот, ние виждаме, че когато двама души се срещнат в 
живота, техните пътища наистина са направлявани по един забе-
лежителен начин. Двама души, да речем, единият на двадесет и 
пет години, другият на двадесет, се срещат.  

Разгледат ли какво са преживели досега, ще им стане напълно 
ясно как при двадесетгодишния от единия край на света, така са 
протекли събитията в неговия живот, че са го довели точно там, 
където да срещне другия човек, идващ от съвсем друг край на 
света, който също може да погледне своите изминали двадесет и 
пет години и да види как е бил насочван, за да достигне до тази 
среща.  

А какво ли в изграждането на нашата съдба не зависи от това, 
че хора, които тръгват от две различни точки на света, се срещат 
заедно като ръководени от една наистина желязна необходимост, 
която непрекъснато сочи този момент, в който те се срещат... 

Човешкият живот изглежда беден, когато не се разглежда така 
и той става безкрайно богат, когато се разглежда така. Човек би 
трябвало да разбере как относно даден човек, който привидно 
съвсем случайно е срещнал, когато разгледа начина, по който той 
се отнася към него, би трябвало да си каже, че го е търсил - търсил 
го е, откакто се намира в този земен живот.  

Би могло да се каже – и преди това, но сега не искам да разг-
леждам този въпрос. Човек може само да предположи какво би 
станало, ако той не би се срещнал с този човек, ако през измина-
лия си земен живот би направил само една крачка встрани и не би 
стигнал дотам, където се намира сега. 

Както казах, тези разглеждания не се правят; но човек проя-
вява невероятно високомерие, когато вярва, че това, което той не 
наблюдава, също и не съществува. То наистина съществува! За-
почне ли да се наблюдава, то се разкрива.  

И има значителна разлика между всичко това, което се е слу-
чило, докато двама души се срещнат. Докато те се намерят в зем-
ния си живот, те са си въздействали един на друг, но без да са зна-
ели нищо един за друг. И след като вече са се срещнали, те пак си 
въздействат един на друг, но сега вече се познават. Но тук отново 
започва нещо извънредно значимо.” (306) 
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„Чрез това, че често сме се прераждали в света, ние постепенно 
сме стигнали до такива отношения, че по правило не срещаме чо-
век, с когото да не сме били заедно в някое от предишните ни пре-
раждания. Изглежда ни случайно, че срещаме един или друг чо-
век. В действителност всичко това се дължи на предишните пре-
раждания, където сме се срещнали, където са изградени силите, 
водещи до сегашната ни среща.” (304) 

 

„В живота се запознаваме с някой човек и изживяването е 
съдба за нас. Срещаме го в определена възраст, изживяваме нещо 
с него, което се отразява на целия ни живот. Ако непредубедено 
разгледаме жизнения си път до този момент, когато срещаме този 
друг човек, откриваме – ако виждаме духовно нещо, което не мо-
жем да видим чрез телесното ни виждане – че всъщност целият 
ни дотогавашен земен живот е бил търсене на този човек. Затова 
такива хора при ретроспективното разглеждане на земния си жи-
вот винаги казват: „Изглежда напълно планувано това, което из-
живяваме в този земен живот. Като че ли още от малки деца пое-
маме посоката, в която да срещнем определен човек.“  

Когато човек разгледа духовно своя жизнен път, трябва да 
каже, че е насочвал всяка крачка в посоката да може да се изпълни 
едно такова изживяване. И когато това преживяване все повече се 
задълбочава, се стига до убеждението, че всичко, което човек 
прави, което стои под влиянието на физическите земни сили, се 
насочва от нещо друго. И ние достигаме до признанието, че нас-
тоящият живот е зависим от предишни земни животи, между ко-
ито по времето между смърт и ново раждане е имало и други та-
кива в духовния свят.” (305) 

 

Хорас Джексън Браун: „Хората на нашата планета не са подре-
дени е редица. Вгледай се внимателно. Всъщност всеки е част от 
някаква верига и е хванал някого за ръка така, че се образува зат-
ворен кръг. Каквото и да дадеш на човека до теб, то рано или 
късно ще се върне при теб.” 

 

Законът за Кармата изисква пълно разчистване на дълговете. 
Смъртта не ги урежда, както заминаването ни в друг град не 
урежда един паричен дълг. Неизбежно идва време, когато кар-
мично свързаните души отново ще се срещнат. Стара вражда или 
несправедливост често ги събира в едно семейство, понеже целта 
на Бога е всички да се обичат. Единственото решение е омразата 
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да бъде превърната в любов и един ден да престанат да враждуват, 
да научат своя урок и да станат приятели и благодетели един за 
друг. При такива случаи душата, още от свръхсетивните светове, 
преди да дойде в ново въплъщение, изпитва силно желание да се 
примири с всеки свой брат, с когото имат неразчистени сметки, и 
с помощта на ангелите, които ръководят реализирането на Кар-
мата, урежда условията за нужната среща.  

А щом вече сме на Земята, животът неизбежно ще ни сблъска 
с всеки, с когото е необходимо да се срещнем, в името на нашето и 
общото най-висше благо. И всичко, което не искаме, но е необхо-
димо за нашето израстване, ще ни се случи, за да ни побутне нап-
ред. 

Друг аспект на Кармата е, че ако един човек бъде убит, убиецът 
е задължен да му върне отнетото - т.е. в този или следващ живот 
да му предостави условия да се въплъти отново. Такъв пример ни 
е даден и в Библията:  

„Когато Моисей порасна, случи се, че излезе при братята си 
(синовете Израилеви) и видя тежките им работи; видя още, че 
един египтянин бие едного евреина от братята му. И като се ог-
леда насам-нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и 
го скри в пясъка... И научи се фараонът за това нещо и искаше да 
погуби Моисея; но Моисей побягна от фараона и се спря в Мади-
амската земя и седна при един кладенец. Мадиамският свещеник 
имаше 7 дъщери... На Моисея се понрави да живее у тоя човек; и 
тоя даде на Моисея за жена дъщеря си Сепфора. Тя роди син...” 
(Изход гл. 2) 

Това е библейската легенда, която е дълбоко символична. Тя 
ни показва, че за да изкупи своята грешка и да може да извърши 
мисията си сред еврейския народ, Мойсей е трябвало да се ожени, 
за да може да роди и отгледа убития, с което да ликвидира своето 
задължение към него. А седемте дъщери на свещеника са седемте 
добродетели. Мойсей се оженил за Сепфора - справедливостта, 
което символизира, че той е искал да възстанови нарушената 
справедливост с убийството на египтянина. 

По сходен закон и когато хората от един народ във време на 
война убият много чужденци, този народ по-късно трябва да даде 
условия за тези души да се преродят там. Затова Учителя казва: 
„Германците, убити на руския фронт, ще идат да се родят в Русия 
и обратно – същото ще се случи и на западния фронт. По този на-
чин ще стане сближаване между народите.” (307) 
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5.4. Колективна Карма 
 

Учителя: „Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да 
стане това, трябва ние да бъдем готови, защото едно време Хрис-
тос дойде между евреите, но като не бяха готови, създадоха си 
карма и виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде 
между кавказката раса, европейските народи и ако не Го приемат, 
ще ги завладее жълтата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги спо-
лети най-голямото нещастие, което може да бъде.” (309) 

 

Понякога кармата трябва да се осъществява сред определен 
народ или определено обществено положение, защото някога е 
била поставена основа за подобен род карма. Мнозина, които не 
познават дълбоко кармичния Закон, виждат несправедливост в 
колективната карма, понеже са принудени да плащат за грешките 
на своите предци. Те обаче пропускат нещо важно: твърде веро-
ятно е техните предци да са били именно самите те и ако един чо-
век се роди в определено семейство или народ, това изобщо не е 
случайно, а е признак, че именно кармичните задължения са го 
привлекли към определените за него място и съдба. 

 
 
 

5.5. Как да ликвидираме кармични задължения 

 

Учителя: „Едно трябва да знаят всички хора: Бог определя съд-
бата на хората – никой друг. При това съдбата на хората не е нещо 
фатално. Тя се определя според техните мисли, чувства и пос-
тъпки. Следователно никой не е в състояние да избави човека от 
собствената му съдба. Ако има някой, който може да му помогне, 
това е самият той. Как? Като измени направлението на своите 
мисли, чувства и постъпки... Човек обаче иска нещата да станат 
според неговите желания, без той да направи някаква жертва от 
себе си. Не, ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки в 
прав смисъл, и Бог ще измени решенията си към него.  

В Стария завет е казано: Според вашите мисли, чувства и пос-
тъпки вечно ще ви отхвърля от Лицето Си. След това евреите съз-
нали своите грешки и се разкаяли. Бог им казал: „Щом се разкай-
вате, обърнете се към Мене и Аз ще залича греховете ви.” – И 
обърнаха се те и Бог стана милостив към тях.” (314) 
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„Който върши волята Божия, той ще бъде здрав, умът му ще 
бъде на място, хората ще го обичат. Не върши ли волята Божия, 
ще дойдат за него кармически, икономически лоши условия и т.н. 
Като не знаят причината за всичко това, хората се оправдават с 
лошите условия на живот, с лошо наследство и т.н. Всичко лошо 
може да се измени при условие човек да върши волята на Отца си 
и да Го слуша. Ако слушате Отца си, Който вижда в тайно и въз-
дава наяве, всичко ще се превърне на добро.” (310) 

 

„“Какви методи има за освобождение от лоша карма?” – Да си 
платиш борча! Този въпрос евангелистите го решават така: „По-
вярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и домът ти.” 
… Този стих за повярването има отношение към спасението само 
в този смисъл, че Христос само те връща от една посока в друга, 
но не ти изплаща кармата.  

Паднал си долу – хваща те и те избавя, изважда те от потъване, 
но с това изваждане ти не си станал изведнъж благороден, а си ос-
таваш същият човек.  

За да станеш благороден, трябва да работиш върху себе си. 
Само чрез работа и страдания може да изплатиш кармата си. Най-
добри и най-бързи методи за ликвидиране с кармата са безкорис-
тието и самопожертването; по-бързи от тях няма.” (313) 

 

 „Новораждането се предшества от голяма скръб, голямо стра-
дание. Това се нарича ускорена ликвидация на кармата и са ро-
дилните мъки на новия човек. Защото всеки човек, който иска да 
работи за едно велико дело, за Бога, трябва да е свободен от карма, 
а това се постига чрез ускорена ликвидация на кармата – чрез 
страдания. Това, което трябва да плати, останало от многото пре-
раждания, в този случай се плаща в много по-скоро време, за да 
стане и по-скоро свободен гражданин на Новия живот. Ето защо, 
когато един ученик на Божествената школа минава през големи 
страдания, той трябва да знае, че е пред новораждане.” (315) 

 

Кришнамурти: „Помни, че Учителят ще има малка полза от 
тебе, докато лошата ти карма не е изразходена и ти не станеш сво-
боден. Като му предлагаш себе си и своята помощ, ти искаш да се 
ускори осъществяването на твоята карма и в един или в два жи-
вота ти реализираш това, което иначе би продължило в много съ-
ществувания. Но за да я унищожиш най-бързо, трябва да я пона-
сяш бодро и жизнерадостно.” 
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5.6. Положителна и отрицателна карма 
 

Учителя: „Бог е предвидил всичко добро за тези, които вършат 
добро; а тези, които не действат добре, ги чака зло. И едните, и 
другите ще носят последствията на Великия Закон и то не защото 
Бог иска да ги наказва, а защото следствията са плод на нашите 
действия и затова ние не можем да ги избегнем.” (316) 

 

„Хиляди години могат да минат, но онзи, с когото сте свързани 
кармически, непременно ще ви намери и ще ви застави да му пла-
тите. При ликвидиране на кармата има обратни положения. Това 
са добрите случаи във вашия живот, когато вие сте правили добро 
на хората, а те не са могли навремето си да ви благодарят.” (312) 
 

„Веднъж направено добро, никога не се забравя. То е написано 
на Божествената книга, понеже е любовен акт и като такъв той се 
помни в Божествения свят за вечни времена.” (317) 

 

Кармата не е непременно нещо лошо – тя е просто закон, га-
рантиращ, че всяка причина има своето последствие. Ако сеем 
добро – и добро ще жънем. Дори най-малкото добро, което сме 
извършили, в скръбен ден ще ни се притече на помощ и ще ни 
спаси. По същия закон много светии и добри хора носят на гърба 
си чуждите страдания и грешки, биват гонени и хулени – често без 
да са го заслужили. В този случай техните изпитания не са следс-
твие от миналото, а са причини за бъдещето, в което ще бъдат 
овъзмездени чрез радости и нови дарби. Няма по-голяма глупост 
от поговорката, която мнозина разбират буквално – че нямало не-
наказано добро. Законът за Кармата обаче гласи тъкмо обратното: 

 

Няма ненаказано зло и няма невъзнаградено добро. 
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5.7. Опасността пред неразбиращия  

Закона за Кармата 
 

 

Учителя: „Вашите отношения към другите трябва да се изяс-
нят. Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: 
„Кармата му е такава.” – Да, може кармата му да е такава, но вие 
трябва да му помогнете, за да се освободи от тази карма.” (318) 

 

Когато кажем „Кармата му е такава”, вместо да окажем помощ 
на човек в нужда, ние грешим по 3 причини: 

 

1. Кармата е закон за причина и следствие – и както може една 
болест да бъде следствие за един грях, така може и тя да е нещо 
съвсем ново в битието на дадения човек и тя да се явява само като 
причина за едно бъдещо събитие, например духовно пробуждане. 

 

2. Сам Христос и Неговите светии ни дадоха пример, че човек 
може да понесе на гърба си чуждо страдание в един велик акт на 
саможертва без каквато и да било вина, така че да съдим за не-
щата, без да знаем причините, е признак на невежество. 

 

3. Дори и наистина страданието да е напълно заслужено, това 
по никакъв начин не ни оправдава да подминаваме чуждите 
мъки. Ако имаме възможност да помогнем на страдащия да пре-
мине по-лесно през тях и да извлече поука, сме длъжни да го сто-
рим. Поне ако страдащият желае да се вслуша в думите ни. В про-
тивен случай Бог ще го учи както Той си знае. 

 

По законите на кармата, ако помагаме на другите, и на нас ще 
ни се помага, когато сме в нужда. Важно е обаче да знаем, че кар-
мата не се заражда само когато правим лошо, а понякога и когато 
пропуснем да направим добро. По хубав начин това е илюстри-
рано от Джон Стайнбек:  

„Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сло-
жил капан за мишки. Тя разказала за това на кокошката, овцата и 
кравата. Но те всичките й отговаряли: „Капанът за мишки е твой 
проблем, а не наш!” – Малко по-късно в капана се хванала змия и 
ухапала жената на фермера. Опитвайки се да я излекуват, сварили 
на жената супа от кокошката. После заколили овцата, за да нахра-
нят всички, пристигнали да навестят болната. И, накрая, зако-
лили кравата, за да нахранят гостите, дошли на погребението. И 
през цялото време мишката наблюдавала от дупката си и мислела 
за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой.” (319) 
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6. Нашият временен дом - Земята 
 

„Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате, как ще повяр-
вате, ако бих ви говорил за небесни?” (Йоан 3:12) 

 

Учителя: „Когато изучаваме живата природа, трябва да я разг-
леждаме като една книга, оставена пред нас за проучване. Всички 
животни, всички растения, всички звезди са Божествените азбука, 
срички и изречения на невидимия свят. Зад този свят, който ние 
виждаме, съществува един невидим, много по-съвършен, по-об-
ширен от видимия. Следователно, туй видимото е азбука, чрез ко-
ято можем да се домогнем до невидимия свят.” (320) 

 

„Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато Слънцето изгрява 
и да възприемеш неговите лъчи. Блажен е онзи, който може да 
разбере съчетанието, което Бог е вложил в цялата Природа - 
между минералите, растенията и животните. Ще кажете, че мине-
ралите и растенията са безгласни - Природата е жива и разумна, 
нищо не е безгласно в нея. Който има уши, той може да слуша го-
вора на Природата и да я разбира. Всички мистици схващат При-
родата като музика, говор и песен - така тя проповядва и поучава 
хората. Няма проповедник в света, който може да се сравни с При-
родата.” (321) 

 

Едгар Кейси: „Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да 
научи от Природата.” 

 

 
 

6.1. Минералното царство 
 

Учителя: „Защо човек избра златото за постоянна монета, при 
това международна, а не желязото и медта? Златото има красив 
цвят, не се окислява. За тези си свойства то се цени много. Златото 
причинява радост на човека. То може да лекува, главно нервни 
хора, неврастеници. Сложете една златна монета в чиста вода, да 
стои няколко часа. Микроскопически частици от златото ще се 
разтворят във водата и тя ще стане лековита. Ако нервен, раздраз-
нен или гневен човек пие от златната вода, ще се успокои. Златото 
регулира нервната система. Достатъчно е да погледнеш една 
златна монета, за да се успокоиш. Ето защо носенето на златни 
украшения не е без значение.” (324) 
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„Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой 
камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време 
и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно, всяко 
растение и всеки минерал носят нещо ценно в себе си.”(322) 

 

„Аз бих ви препоръчал да носите скъпоценни камъни. Не само 
скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот, за-
това бих ви препоръчал да носите и благородни метали. Ако но-
сите един златен пръстен или друг някой златен предмет, и той е 
проводник на живота, затова хората обичат златото. Богатите оби-
чат златото, но не знаят как да го използват. Те го държат затво-
рено в касите си и му стават роби.“ (323) 

 
Езотеричното християнство ни учи, че четирите земни царства 

са различни степени в развитието на Живота. Един ден същест-
вата, които днес са затворени в минералите, ще преминат в степен 
на развитие, съответстваща на днешните растения20, растенията - 
в животинска степен, животните в човешка, а хората - в ангелска. 
Това ще се случи само с тези, които се развият успешно съобразно 
мировата еволюция. На изоставащите пък ще им бъде даден шанс 
и в бъдеще да наваксат пропуснатото, но проспят ли и него, ги 
очаква много незавидна и трагична участ. 

 

 
 

6.2. Растителното царство 
 

Учителя: „Посадете плодни дървета и зеленчуци в градината 
си, за да ги изучавате и да се ползвате от силите, които се крият в 
тях. Влезте в съприкосновение и със слънчевите лъчи. Ако търсите 
Христа, ще Го намерите във всичко, което Бог е създал.” (333) 

  

„Като дойдете при едно дърво – здраво, хубаво – облегнете се 
на него, постарайте се да влезете във връзка с Живота в него. То-
гава ще почерпите енергии и ще се почувствате обновени.” (331) 

  

„Ябълката иска само едно: семките ѝ да посадите. Обаче, ако 
ядете неузряла ябълка, вие вършите престъпление.” (329) 

                                                      
20 Те няма да преминат в същите растения, тъй като в Природата нищо 
никога не се повтаря и всеки космичен цикъл се проявява чрез различни 
форми, макар и със сходно съдържание и смисъл. 
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„Дърветата са деца на ангелите. Сега ви говоря на окултен 
език. А животните – деца на архангелите. Та техните деца – рас-
тенията и животните – служат на хората. Ангелите и архангелите 
им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!” – Не мис-
лете, че растенията имат прост произход, един ден те ще се върнат 
горе, при своите родители... Та затова ние трябва да бъдем много 
внимателни към тия растения. Когато ви говоря за тях, аз имам 
предвид, че те са деца на ангелите, затуй в ябълката, в крушата и 
пр. има такива хубави сокове... Не чувствате ли тяхната сила? То е 
цяло богатство! У тях Любовта е съвършено безкористна, те се 
жертват. Но някой път, когато престъпим законите и те произна-
сят присъда, често някой може да плати с живота си.” (325) 

 

„Там, дето хората садят и отглеждат плодни дървета, по-малко 
боледуват от онези, които не се занимават с това. И болен да си, 
ако обичаш цветята, по-скоро ще оздравееш. Цветята регулират 
нервната система. Добре е нервният човек да полива червени 
цветя и да ги мирише.” (326) 

 

„Едно цвете, за пример, като го откъснеш, то ни най-малко не 
се чувства като човека. Понеже е с любов, казва: Идната година 
ще цъфна, няма нищо да взема. Никога не се сърди цветето. По-
неже цветята са изложение на ангелите, в дадения случай не раз-
валяйте изложбата на ангелите. Затуй не късайте цветя. Когато се 
свърши тяхната изложба, ще късате. Като минеш, имай почита-
ние, разумни същества са турили изложбата, ти минеш, късаш. То 
никакво възпитание няма е нас. Казваш, че зад това цвете седи ра-
зумно същество. Туй ухание, което чувстваш, не е негово. Туй уха-
ние е на онова същество. Цветята са връзка между хората и анге-
лите. Растенията са връзка между ангелите и хората. Млекопита-
ещите, които ни орат, овците, белите говеда, черните биволи, те са 
връзка на архангелите и хората..” (327) 

 

„Ако искате да бъдете здрави, с добро разположение на ума и 
на сърцето, трябва да се занимавате с плодни дървета, с посажда-
нето и отглеждането им. Ако обичате някой плод, посаждайте се-
мето или костилката му.” (328) 

 

„Ако ти си разумен човек, като минаваш покрай някое расте-
ние, ще го погледнеш, ще отправиш погледа си нагоре и ще се от-
несеш с уважение към живота, който се проявява в това растение. 
То е една малка форма, която е образ на Божията мисъл.” (330) 
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„Ние трябва да бъдем много внимателни спрямо растенията. 
Не можете да бъдете здрави, ако нямате правилни отношения към 
растенията и към дърветата. Аз съжалявам, че българите нямат 
правилни отношения към растителното царство. Наблюдавал съм 
някои българи как с брадва тук клъцат, там клъцат някое дърво, 
за да изсъхне и после лесно да го отсекат. Казвам: Добре е най-
първо да се заемем със запазване на горите. После трябва да се 
учат да ги посаждат.  

Във всеки двор трябва да има плодни дървета, към които хо-
рата трябва да имат особено разположение, ако искат да бъдат 
здрави. Казвам: Като дойде новото, реалното в света, те трябва да 
се научат как да живеят. Ако не се научим да имаме добро отно-
шение към растенията, хората сами ще се изпоядат. Благодарение 
на растенията, благодарение на житото, което е дошло да спаси 
света, животът е в добри условия.” (332) 

 

„Който иска да бъде здрав, да не страда, нека отглежда цветя. 
Те лекуват, съживяват и подмладяват човека.” (334) 

 

„Като метод за правилно развитие хората трябва да отглеждат 
цветя, плодове и зеленчуци.” (335) 

 

„Сегашните хора изразяват любовта си с откъснати цветя. Ко-
гато искат да покажат, че обичат някого, че са доволни от него и 
му благодарят за нещо, те му носят откъснати цветя. Значи, сегаш-
ната любов е любов на откъснатите цветя. Тази любов е безп-
лодна, нищо не ражда. Ако момъкът занесе на момата букет от от-
къснати цветя, тя има право да върне този подарък като лош сим-
вол и да му каже да го замести с една саксийка с живо цвете, което 
има условие да расте и да се развива.” (336) 

 

„Днес срещам млади моми и момци, деца и възрастни, които 
късат цветята безмилостно и после ги хвърлят като непотребни. 
Това не се позволява. За човек, който къса цветята и ги хвърля, 
имаме лошо мнение. Както къса главичките на цветята, така може 
да откъсне главата и на човека. Някой къса цветята и ги подарява 
на близките си. И това не се позволява... Новото възпитание изис-
ква почитание към цветята и дърветата, както към хората.  

Аз поставям нов закон: „Обичай всяко дърво, всяко цвете, 
всяко животно като себе си“. Ще кажете: Кой си ти, с какво право 
поставяш нов закон? - Аз превеждам старите закони на нов език, 
за да бъдат разбрани и изпълнени от всички.” (337) 
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6.3. Животинското царство 
 

„Съдбата на синовете човешки и на животните е една: както 
умират едните, тъй умират и другите, и едно е диханието у всички, 
и човек няма предимство пред добитъка.” (Еклесиаст 3:19) 
 

Учителя: „Трябва да знаете двата закона: насилието ражда на-
силие, Любовта ражда Любов. Истинската Божествена Култура 
изключва всяко насилие. Днес цялата Земя е пълна с насилие - и 
между животните, и между хората. Само между неразумните хора 
съществува насилие. Всяко насилие, спрямо когото и да е, е наси-
лие спрямо Бога, спрямо Божествения Дух. Казват: „Не убивай!” 
Но ако не се прилага този морал към всички Същества, това не е 
морал. 

Питате на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от 
съществените причини е безразборното изтребление на бозайни-
ците. И безразборното убиване и екзекутиране на хората. Когато 
душите на убитите отидат в астралния свят, създават условия за 
нервни болести и разстройства у хората. Ти мислиш, че като зако-
лиш едно агне, не носиш отговорност. То се ръководи от Напред-
налите Същества. Ръководителят на агнетата ще иска отчет за не-
говия живот. Днес тези Същества може да премълчат, но един ден 
ще отговаряте за всичките си постъпки.  

Голямо е страданието на бозайниците – тяхното изтребление. 
Годишно се изтребват повече от сто милиона същества. Там има 
голямо робство. Никакъв закон не ги пази. Нервните болести на 
сегашната бяла раса се дължат на избиването на животните. У бо-
зайниците, когато ги избиват, се развива страх и отвращение. 
Вследствие на това в астралния свят се образуват неблагоприятни 
условия за човешкото развитие.  

Ще дойде ден, когато всички животни ще се освободят. Ти за-
колваш един вол. Това ли ще бъде благодарността ти към вола, 
който ти работи 20-30 години? Остави го да си пасе в своите ста-
рини. Те са били благословение на твоя дом. А ти унищожаваш 
това благословение сам. Пропъждаш онези невидими Същества, 
които са се грижили за тях... Това, което Бог е създал, нямаме 
право да го унищожаваме.” (338) 

 

„Ние се оплакваме от котките, но котките носят любовта. Ако 
имате един болен и една котка дойде в дома ви, непременно бол-
ният ще оздравее.” (339) 
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„Знаете ли какво става след безразборното изтичане на тази 
животинска кръв? — От изпаренията се образуват разни серуми и 
култури за вредоносните бацили, от които идват всичките злини 
в органичния свят.” (340) 

 

„Насилието, което се упражнява над животните, определени за 
клане, ги смущава, внася различни отрови, страх в техния органи-
зъм, които минават и в човешкия организъм. Един ден химиците 
ще изследват тези отрови и ще се убедят в истинността на тия 
твърдения. Много култури и цивилизации са изчезнали благода-
рение на отровите, които се съдържат в месната храна – атлантс-
ката раса например. Съвременната култура е осъдена да загине по 
същата причина. Не само зъбите ще са развалени и косите ще опа-
дат от много ядене на месо. Една от причините за болестите на 
съвременното човечество са именно тези страшни отрови.” (341) 

 

„Всички домашни животни са доброволни ученици и пома-
гачи на хората. Когато човешкият дух е минал през тяхното царс-
тво, тогава те доброволно са слезли да му помагат. Само че човек 
им е обещал едно, а сега върши друго с тях, но той ще се върне и 
ще поправи поведението си... Те са по-малки наши братя. Волът е 
един по-малък наш брат в еволюцията си, но не е паднала чо-
вешка душа. 

(Въпрос: Не е ли преродена човешка душа?) 
Не е. Аз ги наричам малките братя в света. 
(Въпрос: Не е ли възможна такава дегенерация?) 
Дегенерация от човек на вол е недопустима. Дегенериралите 

не живеят сред хората.“ (342) 
 

„Животните считат, че всички неща, които виждат, са от този 
свят. Има животни, които виждат умрели хора и се плашат от тях. 
Кучето вижда умрелите. Седи в някой ъгъл, гледа някое видение 
и лае. Човек казва: „Това куче лае въздуха.” – То вижда човека и 
го гони. Кучето не може да предположи, че има свят на духове, за 
кучето това видение е разбойник, неканен гост и лае.” (343) 

С последната мисъл Учителя изказва един окултен факт – че 
животните имат способност да виждат духовните същества около 
нас – буквално като част от нашия свят. Затова има много случаи, 
в които домашни любимци внезапно реагират без нищо доловимо 
от нашите сетива да се е случило, а също и понякога правят опити 
да се отъркват в невидими тела, смятащи ги за материални. По 
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въпроса как ни виждат животните, Щайнер казва: 
„Нелепо е да се вярва, че животното, също и висшите животни, 

виждат света така, както го вижда човекът. Но напълно неразби-
раемо по тази точка е онова, което важи за съвременния човек. 
Той вярва, когато стои срещу кон, че конят го вижда също така, 
както и той - коня. Какво по-естествено за съвременния човек от 
това да вярва, че, понеже конят мълчи, той го вижда по съвсем съ-
щия начин. Ала все пак, това е пълна нелепост. – Колкото малко 
човек, ненадарен с ясновидство, вижда ангела, също толкова 
малко един ненадарен с ясновидство кон вижда човека, защото за 
коня човекът битува не просто като физична същност, а само като 
духовна същност и понеже конят все пак е надарен с известно яс-
новидство, той възприема човека, от своя гледна точка, като анге-
лоподобна същност.  

Това, което конят вижда в човека, е съвсем различно от онова, 
което ние виждаме в коня. Когато обикаляме наоколо, ние, дори 
за висшите животни, сме направо призрачни същества. Ако ня-
кога животните биха могли да говорят техния собствен език, не 
така, както днес карат животните да „говорят”, а вътре в техния 
собствен език, там човекът би видял, че на животното изобщо не 
му хрумва да разглежда хората като равностойни същества, а като 
висшестоящи такива, като призракоподобни същества. Ако биха 
разглеждали своето собствено тяло като от плът и кръв, те опре-
делено не биха разглеждали човешкото тяло като съставено от 
плът и кръв. Когато днес изричаме това, то, от само себе си се раз-
бира, че звучи за мозъците на съвремието като чиста нелепица - 
толкова отдалечено е съвремието от Истината.” (344) 

 

А ето и един случай, описан от Влад Пашов: „В Казанлък Учи-
теля бил на гости у д-р Дуков. Домакинът предложил да отидат с 
файтон от града до Рилския манастир. Учителя се съгласил. Пъту-
вали дълго, но спокойно. Когато наближили манастира, на ня-
какво много опасно място конете изведнъж спрели и се надигнали 
на задните си крака. Направили го няколко пъти и не искали да 
тръгнат. Доктор Дуков и жена му се изплашили, слезли от фай-
тона и избягали настрани. Учителя обаче останал на седалката. 
Всички му викали да бяга, но той не слязъл. След малко конете се 
успокоили, пътниците се качили на файтона, потеглили и започ-
нали да разпитват Учителя какво се е случило. Той им обяснил: 
„Свети Иван Рилски дойде да ме посрещне и конете, като го ви-
дяха, от радост започнаха да скачат“.” 
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6.4. Човешкото царство 
 

Учителя: „Едно помнете: онази естествена сила в човека, която 
може да го направи мощен, е силата на неговите добродетели. 
Добродетелите са един велик капитал, около който започват да 
циркулират Великите сили на Живата Природа. Ето защо под ду-
мата „човек” се разбира сбор от всички добродетели. Който не 
представя такъв сбор от добродетели, не може да се нарече истин-
ски човек. Днешният човек не е дошъл още до положението на ис-
тински човек. В него има по-голямо или по-малко надмощие на 
животинското естество.  

Истинският човек отсега нататък ще се прояви. Сегашният чо-
век не може още да се обуздава. У него има още много животински 
прояви. Всички престъпления, които човек днес върши, се дължат 
на животинското у него. И той трябва да прави много усилия, за 
да се освободи от животинското, да го превъзмогне. Човекът обаче 
е съчетание на добродетели, а не на престъпления. Човек, сам по 
себе си, по своя произход, по своето естество, е нещо велико. Бог, 
като се е ограничил сам в Себе Си, е създал човека. Ала със създа-
ването на човека са се явили и страданията в Космоса. Защото там, 
където има ограничение, има и страдания. 

Велико нещо е човекът! Ако вие разбирахте човека, ако вяр-
вахте в него, ала не в това, което се вижда отвън, което отвън се 
проявява, щяхте да видите колко велик е той. Защото това, което 
отвън се вижда, е израз само на известни мисли, чувства и дейст-
вия. Човекът не е онова, което днес се мисли за него. Той не е само 
едно материално същество, което изчезва със смъртта. Това, което 
умира, не е човекът. Ако човек изчезваше със смъртта, тогава няма 
защо толкова да се философства за него. В такъв случай той е една 
вещ, един предмет, един автомат, който утре ще се разсипе в прах. 

Това, че човекът ще умре и ще изчезне, е първата лъжа, която 
е внесена в света. Има нещо у човека, което не умира – и в този, и 
в онзи свят. Това, което не умира, това, което не се разлага, това, 
което не изчезва – то е човекът… 

Човешкият дух е слязъл на Земята от около 250 милиарда го-
дини. Той не е бил в това състояние, в което днес се намира. През 
тези 250 милиарда години той е минал през много форми и много 
фази на развитие. И целият, почти безкраен ред от органични 
форми, които Природата е създала, представляват все стадии, 
през които човешкият дух е минал. Те са едно велико училище, в 



 
188 

което той се е учил. Всички знания на човека, придобити в тече-
ние на тези 250 милиарда години, са написани в неговата малка 
глава, в неговия мозък. От гледище на по-напредналите същества 
обаче, от гледище на ангелите например, човек все още е едно 
малко дете. Тези 250 милиарда години за тях са като две и поло-
вина години. От тяхно гледище човек е едно дете на две и поло-
вина години. Много още има да учи човек! Затова той е минал и 
ще мине през безброй форми и степени на живот. 

Хората, които имат жалка представа за живота, мислят, че вед-
нъж като се роди човек и всичко е свършено. Не, раждането е един 
вечен, непрекъснат процес. Безброй пъти човек се ражда, като ми-
нава от една фаза на развитие в друга. Имайте предвид едно: Въп-
росът за раждане и прераждане е въпрос за просветения човешки 
дух, за просветената човешка душа, за просветения човешки ум – 
това не е въпрос за обикновени умове. 

Човек се учи едновременно в 3 училища. На Земята се учи тя-
лото. Всички клетки в организма вършат известна служба, ала ед-
новременно с това те се учат. В Духовния свят се учи душата. В Бо-
жествения свят се учи духът. Ето защо идеалът на човека е да раз-
бере себе си, да разбере ангелите, които се проявяват у него като 
светла и чиста мисъл, да разбере най-после Бога, т.е. Любовта. 

Понеже човек е свързан с ангелите, които са създали мисълта, 
затова го наричат същество на мисълта – „манас”. Разумът е дар 
на човека от ангелите. И това, което го отличава от животните, ко-
ето го е изправило на два крака – то е неговият разум. Но аз ви 
казвам, че човек е нещо повече от това, което мисли. Великото в 
света не може да се определи напълно.  

Едно помнете: първото качество на истинския човек е Лю-
бовта. Любовта е Божественото в човека. Без Любов, човек се 
превръща в животно. Без Любов, той е изложен само на грехове и 
престъпления. Впрочем, когато се говори за човека като образ и 
подобие Божие, подразбира се човекът в неговата първична про-
ява, така нареченият Космичен Човек. Всеки човек, всяка чо-
вешка душа е един първичен елемент от великия Космичен Човек. 
Като такъв, той заема точно определено място в Живата Природа 
и играе определена роля. Без него Вселената не може да се прояви 
в пълнотата на своята хармония. Ето защо и всеки човек тук на 
Земята си има своя определена роля. Без него животът не може. 
Явяването на толкова милиони души в света не е нещо случайно. 
И затова дръж постоянно в ума си мисълта: Човек е най-великото 
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създание на Земята… Не забравяй, че като дух, като душа, като ум 
и като сърце ти си важен елемент във Вселената – без теб тя не 
може да се прояви в своята хармония… 

В човека се крият сили, които са в спящо състояние и той 
трябва да работи за тяхното пробуждане и правилно използване. 
Когато човек се свърже с Бога, у него се пробуждат всички спящи 
сили и способности. По какво се познава човекът, който е свързан 
с Бога? – По това, че той е готов всичко да жертва за Него. 

Човек, който иска с достойнство да носи това име, трябва да 
бъде абсолютно честен, абсолютно добър, абсолютно интелиген-
тен и разумен, абсолютно благороден. Честен, благороден човек е 
само онзи, който се радва на чуждото благо като на свое… 

По какво се различава разумният човек? – Той никога не се за-
нимава с миналото, нито пък с бъдещето. Той работи с настояще-
то. Под настояще аз разбирам вечно Божественото. Разумният чо-
век не мисли каквото му хрумне, а каквото е право. Само глупа-
вият мисли каквото му дойде наум. У разумния човек има едно 
особено душевно разположение – той не мисли зло никому. Той 
мисли добро на всички хора и никога не си отмъщава. Защото 
знае, че човек не може да бъде абсолютно разумен ако няма един 
абсолютен морал. Той знае, че моралът е устой, че той е онази 
опорна точка, от която разумът се проектира в света.  

Разумният човек винаги уповава на своя разум. Той го цени 
като велик дар, който му е даден от ангелите в подкрепа на жи-
вота. И знае, че само истински разумният може да бъде свободен. 
Разумността, в дълбок смисъл на думата, е качество на светията, 
на гениалния човек. И затова помнете: Умен човек може да бъде 
само добродетелният човек. 

А всички хора на добродетелта са смирени хора – в онзи сми-
съл, в който Христос разбира тази дума. И тези хора са най-вели-
ките, най-силните. Според мен най-великото качество, което чо-
век може да притежава, е смирението. То не е слабост. Смиреният 
човек е най-пластичният човек в света. Той може всичко да из-
държа – и болести, и сиромашия, дори и смърт. Всъщност за сми-
рения човек всичко това не съществува – каквото и да дойде, той 
е тих и спокоен. Той казва: „Бог, който живее в мен, не умира. Бог, 
който живее в мен, сиромах не става.”  

Слабият, малодушният човек не е смирен. Само добродетел-
ният човек е смирен. И той е истински силният човек. Смиреният 
човек, в истински смисъл на думата, е човек с мощен дух… 
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И помнете, че велико е предназначението на човека. Човек е 
роден да управлява всички същества, да регулира всички еле-
менти, да уреди Земята. Той трябва да стане един добър господар. 
А може да стане такъв само когато разбере онова, което Бог е вло-
жил в него. Той трябва да знае какви са неговите тела, неговите 
облекла… Той трябва да владее всички елементи. Да владее зе-
мята, въздуха, водата, топлината, светлината. Той трябва да конт-
ролира всички „лоши духове”. А може да ги контролира само то-
гава, когато превъзмогне техните слабости. И Христос иска сега да 
Му помагат такива човеци, които знаят да градят по всички пра-
вила на Божествената наука. Човеци, в умовете на които благото 
на „Царството Божие” седи на първи план. 

Великият живот има нужда от човеци, които са „родени из-
ново”, които са видели „Царството Божие”. А не забравяйте, че 
който иска да види Царството Божие, очите му трябва да бъдат 
чисти. Чистите очи подразбират чисто сърце. Чистото сърце под-
разбира светъл ум. Светлият ум подразбира благородна душа. А 
благородната душа подразбира един любящ дух, който е излязъл 
от Бога на Вечността. „Роденият изново” е свързан с всички по-
висши светове, с всички същества от по-висши йерархии. Той е ис-
тинолюбив като самата Истина, умен като самата Мъдрост, лю-
бящ като самата Любов. За този човек, за „родения от Бога”, е ка-
зано в Писането, че „грях не прави”. И наистина, роденият от Бога 
има такава Любов в душата си, в нея блика такъв велик извор на 
Любовта, че никакви противоречия за него не съществуват.  

Били ли сте при такъв човек, да видите какъв мир, каква ти-
шина, каква радост царуват в него? Сърцето, умът, душата и духът 
на такъв човек са в пълна хармония с Бога.” (346) 

 

„В Животинското царство всички са наредени по силата си, за-
щото този, който има сила, има право. В Човешкото царство този, 
който има по-силен ум, негово е правото. А в Духовния свят този, 
който има по-добро сърце, негово е правото. В Небето власт се 
дава на съвършените, които имат Любов, Мъдрост и Справедли-
вост, а на онзи, който не е съвършен, му се дава малка власт.“ (345) 

 

Рудолф Щайнер: „Чувства, усещания и волеви импулси имат и 
животинските групови Азове. Мисията на човека е да развие Лю-
бовта тук на Земята; това липсва при животните. Основният еле-
мент на груповите Азове на животните е Мъдростта, както основ-
ният елемент на човешките Азове е Любовта.” (347) 
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И докато сме на темата за отделните царства, използвам слу-
чая да кажа няколко думи за популярната заблуда, че хората са 
произлезли от маймуните. Колкото и да звучи чудно, в действи-
телност истината е точно обратната: Не хората са възникнали от 
еволюиралите маймуни, а маймуните – от изостаналите човеци. 
Може да се каже, че маймуните са най-дегенериралите остатъци 
от онова, което някога е било в човешка форма. Причината за това 
е, че успоредно с еволюцията на съзнанието се осъществява и ево-
люция на телата на хората.  

Във всеки един етап най-напредналите души сред човечест-
вото развиват нови, по-съвършени тела, които в бъдеще ще станат 
достояние за все повече хора, дорасли за тази стъпка напред. А 
най-изостаналите души последни напускат телата, устроени по 
стария начин.  

Под влиянието на тези изоставащи души въпросните форми 
все повече дегенерират, докато се превърнат в нещо, което повече 
не може да продължи да съществува и отпаднат тотално от еволю-
цията. По такъв начин са се създали расите, като черната е пос-
ледният остатък от лемурийската епоха, чиито представители мо-
гат да бъдат открити сред аборигените, а жълтата и червената – от 
атлантското човечество. 

Това изобщо не означава, че тогава хората са изглеждали така, 
а само, че след ред преобразувания – както в цялата Природа, така 
и в човека – са достигнали до настоящия етап на развитие. И както 
сега бялата раса е най-високо развита и в нея се въплъщават най-
напредналите човешки души, в бъдеще тя също ще бъде измес-
тена от новата, наричана още от Учителя „Синовете Божи” или 
„Светещата раса”, в която постепенно през следващите няколко 
хиляди години ще преминат душите, които са готови.  

Затова и Учителя казва: „Маймуните са произлезли, след като 
човек е съгрешил. Окултистите казват, че маймуните са изоста-
нали, паднали души. След грехопадението на хората някои ста-
наха маймуни. Окултистите поддържат, че маймуните са души, 
задържани в своята еволюция.” (348) 

 

Ванга: „На Земята са съществували много по-стари цивилиза-
ции от нашата, а в Космоса съществува паралелно с нашия и 
много по-развит разум. Човешката цивилизация е на равнището 
на „детската възраст” на разума.” 
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6.5. Слънцето, Луната и планетите 

 
Учителя: „Съвременните хора не подозират, че всичко е опре-

делено на човека – кога ще се роди, от какви родители, с какви 
дарби и способности ще разполага, при какви учители ще се учи, 
как ще завърши живота си и т.н. Опитният астролог може да пред-
скаже всичко това с най-големи подробности.” (349) 

 

„Има същества на Слънцето, които специално се интересуват 
от България. Те предвиждат за нея специален бюджет — колко 
жито, колко плодове да изпратят. Те определят точно колко деца 
трябва да се раждат всяка година, колко хора да се оженят и колко 
да умрат. Същевременно те се интересуват и от начина, по който 
се използват получените от тях блага. Ще кажете, че Слънцето е 
огнено тяло и нищо повече. Освен огнено тяло, Слънцето предс-
тавлява и съвкупност от светли, разумни същества.” (350) 

 

„Светлината се образува от разумните същества на слънчевата 
система. Колкото светлината им е по-голяма, толкова и тези съ-
щества са по-разумни. Светлината, която се образува на Марс, е 
малко червеникава; тя означава по-ниска култура. На Венера кул-
турата е малко по-висока от тази на Земята.” (351) 

 

Дейността на Слънцето и Луната, на всички планети и звезди, 
както и на всички небесни тела, упражнява грамадно влияние 
върху душевния живот на човека, независимо от това дали той го 
съзнава или не.” (352) 

 

„Онези, които се намират под влиянието на Земята, знаете ли 
как ще се отрази то върху тях? Ще ги направи алчни за имане. Ко-
гато констатирате известна алчност у човека, това показва, че Зе-
мята има влияние над него… Когато вашето сърце започне да 
обича, вие сте под влиянието на Венера. Когато Марс влияе върху 
вас, у вас ще се породи желание да се борите, да се покажете, че 
сте силен и мощен. Когато Юпитер има влияние върху вас, ще за-
почнете да се въздържате, ще станете малко по-умерен, мълчалив 
и ще се стремите към свобода и братство… А пък когато Нептун 
започне своето влияние, у вас ще се засили виждането, ще станете 
ясновидец. Всички тези планети от слънчевата система със своите 
влияния предизвикват у хората различни прояви. Когато еднов-
ременно действат всички планети, тогава сме в хармония.“ (353) 
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„Изваждаш навсякъде ножа и казваш: „Знаеш ли кой съм аз?“ 
– Един астролог ще ти каже, че си под влиянието на Марс. Имате 
насреща си човек с достойнство, който държи на своята чест, 
обича славата, ходи изправен. Той е под влиянието на Юпитер. 
Има някои пък, които обичат жените – те са под влиянието на Ве-
нера. Някой е търговец – той е под влиянието на Меркурий.  

Има някои, които фантазират, мечтаят, по характер са кап-
ризни и променчиви – те са под влиянието на Луната. Някой ходи 
весел, свеж и бодър – той е под влиянието на Слънцето… Ако сте 
човек, който разбира законите, тогава Юпитер ще даде у вас под-
тик към благородство, у вас няма да има честолюбие, няма да се 
дразните и ядосвате...  Сатурн пък винаги е критично настроен. 
Който се съмнява, който е подозрителен и песимист е под влияни-
ето на Сатурн. Работата, дипломацията, задълбочаването също са 
качества на Сатурн. Еднообразието в света винаги произвежда из-
вестно разрушение. Не бъдете страхливци – да служите на Лу-
ната! Не бъдете критици като Сатурн, който вижда само лошото в 
света. Всички най-добри състояния се дължат на Слънцето.” (354) 

 

„Дванадесетте престола подразбират всички заложби, внесени 
в човешката душа. Когато изучавате астрологията, виждате, че за 
да придобие известна дарба, човек трябва да се роди в съответната 
на нея зодия. Голямото разнообразие в хората се дължи именно 
на това, че всеки е роден при съвършено специфични за него пла-
нетни съчетания, различни от тези на другите. Всеки градус на зо-
диите съдържа в себе си известни дарби и възможности.” (355) 
 

„Луната има свойството да изтегля, да изсмуква лошите, не-
чистите влияния, но като изсмуква лошите, с тях изсмуква и доб-
рите. Затова човек трябва да бъде буден. Който е неразположен 
духом, добре е да се разхожда вечер, на лунно осветление, но 
трябва да пази съзнанието си будно.” (356) 

 

Сведенборг: „Човекът, надарен с разум, може да знае, че има 
много Земи, обитавани от хора, понеже може рационално да зак-
лючи, че такива грамади като планетите, някои от които превъз-
хождат по размери нашата Земя, не са празни и не са сътворени 
само, за да обикалят около Слънцето и да пръскат бледата си свет-
лина за едната Земя, а трябва да имат много по-висша служба.” 

 

Елена Блаватска: „Всяка звезда или планета диша, живее, чув-
ства, страда и се радва на живота по свой собствен начин.” 
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Рудолф Щайнер: „Съществата, които стоят толкова високо, че 
да могат да излъчват Любовта, са направили Слънцето свое жи-
лище. В началото на земното развитие там е детският човек, който 
е следвало да приеме Любовта и е бил готов за приемане на Аза, и 
от друга страна е било Слънцето, което се отцепва и се издига до 
по-висше съществуване. На Слънцето са могли да се развиват 7 
главни светли духове, които същевременно са даряващи духове на 
Любовта. Само 6 от тях са останали на Слънцето и това, което фи-
зически се излъчва към нас в светлината на Слънцето, съдържа 
духовните сили на Любовта на тези 6 светли духове или шестте 
елохима, както ги нарича Библията. Седмият се отцепва и за доб-
рото на хората поема друг път. Той избира Луната за своя престой 
и е този, когото Старият завет нарича Яхве, Йехова. Този, който 
избира Луната, е същият, който изпраща зрялата мъдрост от Лу-
ната към Земята и чрез това подготвя Любовта.” (359) 

 

Окултен факт е, че всяка звезда или планета във Всемира си 
има обитатели, тъй като Бог не твори нищо напразно, което да не 
бъде от полза за общото развитие. Всяка планета или звезда има 
своите своеобразни прераждания – огромни цикли от време, през 
които се разиграва един „епизод” от Всемирното развитие. През 
един такъв космически период всяка душа, която е изпълнила 
своите задачи, се изкачва с едно стъпало нагоре. Така в следва-
щото „прераждане” на Земята, когато условията ще бъдат коренно 
различни, ние ще бъдем подобни на днешните ангели и ще пома-
гаме на душите, които сега са животни, да преминат успешно сво-
ята човешка степен на развитие. Но до тогава има милиони го-
дини, освен ако не се вдъхновим да „завършим училище” по-бързо 
и да се присъединим по-скоро към редиците на ангелите. Именно 
такава възможност предоставя „Пътят на Ученика”, който е по-
стръмен, но и по-пряк и наситен с интензивни изживявания. 

Колкото до Астрологията – нека бъде ясно, че когато Учителя 
говори за нея, той ни най-малко не визира нейната вестникарска 
пародия, широко разпространена в наши дни. Днешната попу-
лярна астрология не се основава на духовните знания, които са 
били достояние на предишни култури и на Посветените през 
всички векове. Вместо това, болшинството съвременни астролози 
и книги по темата се основават на предположения и наблюдения, 
без да разбират, че действителните взаимовръзки в Космоса са 
толкова дълбоки и преплетени, че по никакъв начин не могат да 
бъдат обхванати по подобен повърхностен начин, търсещ чрез 
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сензации да привлече любопитни читатели и клиенти. 
Факт е, че от астрологията наистина може да се научи много, 

но в съвременната и популярна форма тя е изгубила огромна част 
от това, което е съдържала в древността. За да докажа това, ще дам 
един красноречив пример. Живеем в свят, в който почти всеки 
гледа как да използва своите знания, за да изкара пари. Затова и 
астролозите си рекламират услугите под път и над път, пишат 
нови и нови книги (често с цел печалби) и т.н. Ако наистина тях-
ната предсказателна астрология е толкова точна, защо не вземат 
да си решат проблемите като разберат кога даден спортист е в 
крайно неблагоприятен период заради космичните въздействия, 
а друг – в процъфтяващ, и да сринат целия букмейкърски бизнес? 
Може би защото законите на Вселената далеч не са толкова 
прости, колкото на някои печалбари им се иска, а дълбокото поз-
нание се дава само на достойните. 

Има, разбира се, и изключения, които черпят знанията си от 
много по-сигурни източници и работят в полза на човечеството. 
За тях очевидно горният пример не се отнася. 

Също така, важно е да се знае, че планетните съчетания не са 
пряката причина за това, което ни се случва в живота, а точно об-
ратното: нашият хороскоп е следствие от начина, по който сме из-
живели предишния си живот и от задачите, които имаме да раз-
решим в настоящия. Така че е глупаво да твърдим, че „хороскопът 
ни е лош” и затова страдаме. Планетните конфигурации са един-
ствено средството, чрез което до нас достигат определени духовни 
влияния, напътстващи нашата съдба. От нас зависи как ще ги при-
емем и в каква посока те ще тласнат живота ни. 

Езотеричното християнство ни учи, че нашият астрологичен 
профил за настоящия живот се определя докато душата е в духов-
ните светове – съобразно нейното ниво на развитие. Затова Учи-
теля казва: „Когато една душа напусне Земята, тя прекарва около 
45 години в невидимия свят, където ѝ се правят подробни изчис-
ления, т.е. определят нейния хороскоп. Когато решат тази задача, 
те я пращат на Земята да реализира своя хороскоп.” (360) 

 

Затова, ако в настоящия си живот човек е под влиянието на 
егоизма, на материалистичното мислене и на светските наслади, 
в следващия ще се роди при неблагоприятни условия, за да се на-
учи да оценява истински важните неща в живота. А този, който 
днес води духовен живот в полза на човечеството, в бъдещото си 
въплъщение ще разполага с почти пробудено съзнание и от най-
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малката криза ще си припомни много от своите минали стремежи 
и задачи на Земята. Tой ще дойде с такъв хороскоп, който ще му 
позволи да разгърне своите способности в най-благоприятна свет-
лина. Понякога за една напреднала душа дори най-тежкият хо-
роскоп може да се окаже желателен, защото човек, принуден да 
надмогва трудностите чрез вътрешната си сила, укрепва своята 
воля и безстрашие. А този, който вече е приел Христовия импулс, 
го носи в себе си и е много по-отворен към духовните влияния от 
непробудените хора. 

Някои псевдоучители казват, че нямало значение колко е нап-
реднала душата, защото като слезе на Земята следващия път няма 
да помни нищо. Ако това беше вярно, и пробуждането се случваше 
единствено на случаен принцип, как така Исус Христос го изку-
шаваха могъщи тъмни духове в пустинята и Той не се поддаде, а 
други биха се издънили на мига? Всъщност това с изкушенията се 
е случвало (макар и в по-малък мащаб) с всеки друг Посветен в 
миналото. 

Но колкото по-напреднала е една душа, толкова по-лесно тя се 
пробужда, спомня си и продължава от там, докъдето е стигнала в 
миналия живот. Ако пък някой в миналия си живот е бил апостол 
Павел, а сега не може да прояви Христос в себе си, неговото ду-
ховно ниво е това, което е в момента – нищо повече. Учителя пот-
върждава това със следните две свои мисли: 

„Някои разправят, че Ледбитер, водител на теософите, в няко-
гашното си минало е бил пророк Амос. Ледбитер сам се чуди как 
е забравил всичко от миналото си знание. Днес той е лишен от 
пророчеството на Амос, който е бил прост говедар - малко нещо е 
знаел, но всичко това е знаел добре и го е прилагал. Амос предс-
казвал много неща, а Ледбитер едва запазил от миналото си раз-
положение към духовен живот. Следователно, ако човек не иска 
да регресира, а желае да запази знанието си, той трябва да живее 
абсолютно чист живот. Само при такъв живот човек може да за-
пази знанието си, да даде простор на духа си и да работи в съгла-
сие със законите на живата Природа.” (361) 

 

„Ако един духовно напреднал човек, какъвто беше ап. Павел, 
който имаше наука, опитност, преживявания, видения, можа да 
каже в края на живота си, че се страхува да не изгуби това, което е 
придобил, това показва, че има възможност човек да изгуби 
всичко. Кога може човек да изгуби придобитото? Когато не спазва 
великите закони на живота и на природата.” (362) 
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6.6. Влияние на планините 
 

„За да ти проговори планината, иди при нея с трепет на очак-
ване. Душата ти да се изпълни с благоговение. Каква тишина из-
пълва нейните долини и върхове! Тя е приготвила толкова неща 
за теб! Когато си отруден и обременен, иди на планината, за да 
добиеш отново крила, вяра в своя идеал. Когато душата ти е арена 
на борби, когато тя е раздирана от съмнения и противоречия, ко-
гато минаваш през тъмните завои на живота, иди на планината, 
за да превърнеш всичко това в чуден Мир. Там ще утихнат бурите 
и ще получиш прояснение и просветление. И ако слезеш отгоре 
озарен и преобразен, ти си чул гласа на планината... 

Защо отиваме в свещеното царство на планините? За да осво-
бодим душата си от всички грижи и ограничения, да се вслушаме 
в това, което ще ни каже планината. Личността със своите дребни 
и лични интереси замлъква, за да проговори Човекът. Човек се 
пробужда и чувства, че един лъх от Вечното докосва душата му; 
той чувства Вечното начало, което лежи в основата на неговото 
същество и слуша тихия глас в глъбините на своята душа.” (363) 

 

Учителя: „Изкачването по високи планински върхове подраз-
бира влизане в един висш свят. Следователно изкачването на 
върха Мусала не е нищо друго, освен отиване при Бога, т.е. изкач-
ване на някое духовно място. Човек може да намери красивото и 
великото в света само по високите места. В този смисъл човек 
всеки ден може да се изкачва по високи върхове, да се освежава, 
да повдига мислите и чувствата си. Животът по високите върхове 
е живот на истинска музика и поезия. Само оттам човек може да 
възприеме нещо възвишено и велико. Гениалните музиканти са 
приемали музиката от високите места и после я сваляли в низи-
ните, между хората. Колкото по-добри приематели били, толкова 
по-точно са я предавали. Човек може физически да се движи в до-
лината на живота, а умствено и духовно - по височините.” (365) 

 

„Ние сме дошли на планината, за да разберем Волята Божия и 
да я изпълним; да се облагородим и да се върнем обновени. Ние 
сме дошли на планината, за да образуваме връзка между физичес-
кия и духовния свят. Ако мислите, че никой няма на планината, 
много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи; където минавате, 
те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе 
си един друг свят.” (367) 
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„Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на чо-
века. На големи височини Черната ложа е безсилна.” (364) 

 

„В планината трябва да имаш чиста мисъл. Щом нямаш чиста 
мисъл, ще има бури, ветрове, гръмотевици, градушки, дъждове. 
Ще стане цяла реакция. Ще се промени времето. На Мусала дой-
доха една година туристи, които ядоха месо, пиха вино и дойдоха 
гръмотевици и дъжд. И те избягаха. Планината е единственото 
място, където човек може да научи какво нещо е чистотата.” (366) 

 

„Водя ви на планината, за да ви уча как да живеете. Сега е ме-
сец април. По това време в планината има много прана. Да си взе-
мете! Сега праната е по-изобилна, отколкото през другите сезони. 
През пролетта има прилив на прана и понеже растителността не 
е още събудена, тя приема по-малко и оставя свободна прана.  

Корените се събуждат по-рано от другите части на растението. 
Те поглъщат малко от праната, която минава покрай тях и излиза 
на повърхността. После вече, като се събуди растителността, тя 
поглъща по-голямо количество от праната.” (368) 

 

„Докато сте на планината, ходете боси по 2-3 часа на ден. Ко-
гато Слънцето грее, тревата е топла и камъните са напечени. Из-
ползвайте тези часове да се свържете с енергиите на Земята. При-
вилегия е за човека да ходи от време на време бос главно по ли-
вади, поляни и канари.” (369) 

 

Елена Блаватска: „Най-често в разредения въздух на плани-
ните, както виждаме това в Шотландия, дарът на предвиждането, 
на ясновидението и духовидението е присъщ почти на всеки пла-
нинец.” 

 

Лидия Ковачева: „Обикнем ли планината, тя винаги ще ни 
привлича със стройните си борове, със сенчестите си зелени по-
лянки, с уюта на шубраците си, с дъха на мащерка и на бор. Ще 
дойде момент, когато ще предпочетем да спим „под звездите”! 
Сутрин да ни събужда росата! Да посрещнем червения диск на из-
гряващото Слънце, надничащо между дърветата. Приобщеният 
към природата е щастлив човек. За него стойностите на живота са 
променени. Грижите, кариерата, материалните домогвания - 
всичко това избледнява. Само истински здрав човек си осигурява 
пълнокръвен живот, а това се постига само с приобщаването към 
природата. От аптеката здраве не можете да купите с пари.” 
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6.7. Законите на Природата 
 

„Изворите и разните планински върхове са в известно съотно-
шение с нас. Мусала има известно влияние върху нас. Витоша 
оказва друго влияние. Различните реки също упражняват раз-
лично влияние върху нас, при това тия, които текат към изток, 
имат едно влияние, а ония, които текат към запад, към север или 
към юг, имат съвсем друго влияние.” (371) 

 

„Боси трябва да ходите лятно време, особено в началото на ме-
сец май, за да може краката ви да са във връзка със Земята, да 
може да премине у вас електричество и земен магнетизъм. Онези 
от вас, които не са свикнали да ходят боси, трябва да ходят боси 
само 1-2 часа след като изгрее слънцето. Това е хубаво. Аз бих пре-
поръчал и на мъже, и на жени да излизат боси при изгрев слънце, 
но извън града, на някоя хубава местност.” (372) 

 

„Ако живееш на северния склон на планината, ще имаш един 
характер; ако живееш на южния и склон, ще имаш друг характер. 
Сянката на планината оказва известно влияние върху хората. За 
да имаш един подвижен характер, трябва ти повече светлина и по-
вече топлина.” (373) 

 

А ето и нещо интересно, което споделя Щайнер за нашето вли-
яние върху всичко, което се случва в Природата: 

„Настоящата епоха – разглеждаме я в широк смисъл като пе-
риода от великата атлантска катастрофа насам - беше предшест-
вана от самата Атлантска епоха, когато континентите Европа, Аф-
рика и Америка не съществуваха в днешната си форма. По онова 
време имаше един главен континент на Земята – Атлантида – 
който се простираше в областта, която сега се заема от Атланти-
ческия океан. Знаете също, че в определен период на тази атлан-
тска еволюция се развихри необуздана неморалност сред тога-
вашният цивилизован свят. Човешките същества имаха много по-
голяма власт над природните сили, като те си присвоиха и упот-
ребяваха тези сили за зли цели. И така, можем да видим назад във 
времето една епоха на широко разпространена безнравственост. А 
след това настъпи великата атлантска катастрофа…  

Една част от земята е потънала, а друга се е издигнала. Но на 
тези, които основават мисленето си върху принципите на модер-
ното природознание, не би им хрумнало да си кажат, че нравите и 
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заниманията на човешките същества са били сред причините за 
тези процеси. А те са такива! Самата истина е, че атлантската ка-
тастрофа беше резултат от делата на хората по Земята. 

Външните, минералните причини не са единствените за тези 
велики катастрофи, които настъпват в земната еволюция. Трябва 
да търсим причини, намиращи се в човешките действия и им-
пулси. Самото човечество също принадлежи към веригата от при-
чинни сили в земното съществуване. И това не важи само за та-
кива мощни и епохални събития, но и за всичко, което се случва 
по всяко време. 

И така, връзката между онова, което се дължи на човешките 
същества, и космическите събития, остава скрита. В този смисъл 
цялото наше природознание не е нищо повече от една голяма, все-
обхватна илюзия. Защото, ако искате да разберете всички истин-
ски причини, няма да ги откриете като изучавате само минерал-
ното, растителното и животинското царство... 

Според съвременните предубеждения, има нещо неумолимо в 
игрите на природата – всъщност това е удобна мисъл за учените 
материалисти. Те си представят, че земното развитие ще остане 
същото и ако не съществуваха хора; че независимо дали са добро-
детелни или не, това няма съществено значение или не променя 
нищо. Обаче това не е така! Най-важните причини за събитията 
на Земята не са извън човешките същества; те са в самото човечес-
тво. А ако земното съзнание се разшири до космическо съзнание, 
човечеството трябва да разбере, че Земята – не за кратко, а за про-
дължително време – се превръща в негов образ, в подобие на са-
мото човечество. Няма по-добър начин да приспиш хората от този 
– да им вмениш, че нямат никакво влияние върху хода на земното 
развитие. Това свежда отговорността до отделната личност.  

Истината е, че отговорността за хода на земното развитие през 
времето на космическите еони се намира в човечеството. Всеки 
трябва да чувства себе си като член на човечеството, а Земята – 
като тяло на това човечество.” (374) 

 

* * * 
 

Много суеверия се ширят и по въпроса за магиите, чудесата и 
необяснимите феномени. Разпространено е схващането, че „Чу-
дото е феномен, при който се нарушава даден природен Закон.” –
Това е тотална заблуда. А невежеството стига до там, че материа-
листите приемат необяснимите феномени за илюзии и фантазии, 
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а неразумните, които обаче се смятат за вярващи и знаещи, ги сла-
гат под общ знаменател: „дело на дявола”. 

Всичко това се дължи на факта, че съвременните хора си нямат 
ни най-малка идея за повечето от природните закони и затова са 
далеч от Истината. Думата „магьосник” произлиза от древната 
титла „Магициан”, използвана в миналото за прослава и отличие. 
Тя е производна от МАГ, МАХ (от хинди или на санскрит) и озна-
чава „велик”, т.е. човек, добре познаващ тайното, езотерично зна-
ние; свещенодействащ човек. Сега обаче тя е придобила съвсем 
изопачено значение, което не отговаря на истинския ѝ смисъл. В 
миналото тази дума била синоним на всичко, което се уважавало 
и почитало; символизирала е ученост и мъдрост. Според съвре-
менните духовници обаче тя е принизена до понятието „фокус-
ник”, „шарлатанин“ или човек „който е продал душата си на дя-
вола”, злоупотребявайки със своето знание и използвайки го за 
зли и опасни цели. Суеверните глупаци приемат мага за зъл ма-
гьосник. Дори православните християни явно забравят, че 
Мойсей също е извършвал действия, които според техните крите-
рии биха могли да бъдат наречени магия.  

За пророк Даниил пък е казано в прав текст следното: „Цар На-
вуходоносор го постави глава на тайноведците, магьосниците, 
халдейците и гледачите, - сам баща ти, царят - защото в него, в 
Даниила, комуто царят промени името на Валтасар, се намери ви-
сок дух, знание и разум, способен да разкрива сънища, да тълкува 
загадъчното и да развързва възли.” (Даниил 5:11,12)  

Нещо, което може да бъде наречено магия според съвремен-
ните религиозни разбирания, е описано и в книгата на Исус На-
вин, гл. 6, когато се говори за събарянето на крепостните стени на 
Йерихон: „И да идете около града всички ратници мъже, да оби-
колите града веднъж. Така да правите 6 дну. И 7 свещеници да но-
сят пред ковчега възклицателни тръби. И на седмия ден обико-
лете града 7 пъти и свещениците да тръбят с тръбите. И когато зат-
ръбят с възклицателен рог продължително, като чуете гласа на 
тръбите, всички люде да извикат силно. И ще паднат градските 
стени на мястото си и хората ще влязат.” 

Питам: И как в наши дни църковните служители, без дара на 
ясновидството, преценяват кой говори от Бога, и кой от себе си? 

В действителност магиите и „чудесата“ не представляват нару-
шение на физичните закони, а точно обратното – тяхното дълбоко 
познаване и използване за различни цели – добри или зли. 
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Никой (дори Исус Христос) никога не е нарушавал тези Божес-
твени закони, понеже на тях се основава цялото Битие. 

Как тогава се обясняват феномени като левитация, материали-
зиране на предмети, влияние върху обекти без никакво съприкос-
новение? Дори и днешната наука вече доказа, че всичко около нас 
е енергия, вибрации, вълни. Затова един адепт, който години на-
ред е работил над своите тела и ги е превърнал в съвършени инс-
трументи за своя дух, може до такава степен да концентрира ми-
сълта си, че да я сгъсти (материализира) в определена форма. Има 
множество документирани случаи, в които факири чрез силата на 
волята си са сътворявали най-различни неща – например храни, 
които след това били консумирани от свидетелите, описващи съ-
битията, досущ като истински. Елена Блаватска разказва за доста 
подобни случаи от пътуванията си в Индия.  

А ето и думите на Учителя: „Страданията в живота имат за цел 
да изпитат силата и правотата на човешката вяра. Например пос-
тавят различните вярвания на едно и също изпитание и гледат кое 
от тях ще устои без да се разколебае. Щом едно верую не се разко-
лебава и от най-големите изпитания, то е право и истинско. Ако 
няколко души вярващи се заблудят в една гора и прекарат в нея 
няколко дни без хляб, този, който не се разколебае във вярата си 
и се надява, че хлябът ще дойде отнякъде, е истински вярващ. Не-
говата вяра е най-силна. Той вярва, че и от небето може да падне 
хляб, когато другите знаят само един начин за получаване на 
хляба… 

Един англичанин разправя една своя опитност за чудния на-
чин, по който получили хляб. Той прекарал няколко дни с една 
група индуси в една гъста, мъчнопроходима гора. В това време 
хлябът им свършил. Един от индусите ги запитал: „Какъв хляб ис-
кате – европейски или нашенски?” – Англичанинът казал, че ис-
кат европейски хляб. – „Добре, след един час ще имате топъл ев-
ропейски хляб.” – Наистина, след един час пред тях стоял топъл, 
бял европейски хляб. Как и откъде е дошъл този хляб, англичани-
нът не разбрал. Без фурна, без брашно и работници, хлябът стоял 
пред тях. Те яли и благодарили на Бога за чудото, което видели. 
На запитванията откъде дойде хлябът, индусът мълчал… 

Чудеса съществуват за безверниците, за невежите; обаче за ис-
тински вярващите не съществуват чудеса. Те знаят, че всичко, ко-
ето става в Природата и в живота, се подчинява на разумни за-
кони.” (375) 
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„От времето на Христа досега не зная друг да е нахранил с 5 
хляба 4-5 хиляди души. Говорят, че някъде в Индия имало хора, 
които можели да нахранят с малко хляб много хора. Ако съвре-
менните хора се стремят да превърнат желязото в злато или прос-
тите метали в благородни, възможно е. И човек по същия начин 
може да увеличи петте ечемични хляба, но трябва да разбира съ-
ответния закон на Природата за превръщане на материята.” (376) 

 

„Какво прави адептът на Земята? Той разполага с тялото си и 
може да си служи както иска: и като автомобил, и като самолет. 
Това се отнася до адепта, до човека, който има знания.” (377) 

 

„Мислите ли, че ако обичате Бога, ще ви оберат разбойници? 
Разбойници няма да ви оберат – Бог е, Който живее във вас. Има 
индуси и англичани, които изучават това изкуство. В най-опас-
ните места ще избере някой индус един камък, ще седне на него. 
Минават тигри, лъвове, змии – той седи и мисли; вярва, че всичко 
в света е добро. Минават тези зверове и нищо не му правят.” (378) 

 

По същия начин чрез концентрирани мисли, насочени към оп-
ределен човек, той може да бъде излекуван. 

 

Друг пример за интересно явление дава Елена Блаватска:  
„Земята фактически е магнитно тяло (както са установили уче-

ните) – Парацелз още преди 300 години е твърдял, че тя предс-
тавлява един огромен магнит. Земята е наситена с особен вид 
електричество (ще го наречем положително), което тя изработва 
непрекъснато чрез действие в себе си като център на движението. 
Човешкото тяло, както и другите материални форми, са заредени 
с противоположен вид електричество – отрицателно.  

Органичните и неорганичните тела, ако се оставят сами на 
себе си, постоянно развиват в себе си и се зареждат с електричес-
тво, противоположно на земното. Всъщност за какво става дума? 
Просто за земното притегляне... Как тогава можем да се избавим 
от това притегляне? – Съгласно гореизложения закон на електри-
чеството, съществува притегляне между нашата планета и орга-
низмите на нея, което ги задържа на повърхността на Земята. За-
конът за притеглянето обаче е много случаи е бил нарушаван от 
левитацията на хора и неодушевени предмети. Как да обясним 
това? Състоянието на нашите физически системи – казват фило-
софите-теурзи - в значителна степен зависи от въздействието на 
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нашата воля. Добре управляваната воля може да направи „чу-
деса”; всъщност тя може да извърши смяната на електрическата 
полярност от отрицателна в положителна и тогава човек ще пре-
мине по отношение на земята в състояние на отблъскване и „при-
теглянето” за него ще престане да съществува.  

Съвсем естествено е, че при това положение той ще се понесе 
нагоре и ще се издига, докато отблъскващата сила не се изчерпи. 
Височината на неговата левитация ще се измерва с по-голямата 
или по-малката му способност да зарежда своето тяло с положи-
телно електричество. След като човек веднъж овладее тази власт 
над физическите сили, после преходът от земното привличане 
към левитацията може да стане не по-труден от дишането.” 

Оттук разбираме, че всичко се подчинява на строго дефини-
рани закони, които обаче са достояние само на достойните уче-
ници, които са готови да ги използват единствено за общото 
благо, без да търсят каквато и да било изгода.  

Учителя пък казва по темата: „Вие искате да се концентрирате, 
искате някой път да прилагате източните методи. Най-първо 
трябва да се научите на закона да се освобождавате от влиянието 
на Земята. Мисълта ви да бъде толкова силна, че като мислите за 
Небето, за духовния свят, както седиш в стаята си, поне на четири 
пръста да се повдигнеш от земята, че краката ти да не опират на 
пода. Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентраци-
ята ти е обикновена.” (379) 

 

„Има учени, които не вярват в магията. Какво всъщност е ма-
гията? – Мъдрост. Магът е мъдрец, който със силата на своята ми-
съл може да носи слабите хора. Възможно ли е това? – Възможно 
е, разбира се. Както силният носи слабия на гърба си, така и мъд-
рецът влияе на обикновените хора с мисълта си... Всеки човек, на 
когото мисълта е силна, влияе на слабите.” (380) 

 

Евангелието ни показва, че зад природните явления (напри-
мер зад вятъра) също стоят духовни същества: „И като се събуди, 
смъмри вятъра и каза на морето: „Млъкни, престани!“ – И вятърът 
утихна, и настана голяма тишина.” (Марко 4:39) 

От това разбираме, че вятърът и морските вълни се произвеж-
дат от живи същества, за да може да им заповядва. Защото на един 
чисто механичен процес не може да се заповядва. Христос се об-
ръща не към механичния вятър, но към тези, които го произвеж-
дат – природните духове на въздуха и водата. 
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7. Здрав дух в здраво тяло 

 

Учителя: „Здравето почива върху почвата, на която живеем, и 
върху храната, която приемаме. Щом човек не възприеме онази 
естествена храна, която е необходима за тялото му, непременно 
идват неестествените болезнени състояния.” (383) 

 

„Спазвайте следните правила: яжте чиста храна, пийте чиста 
вода, дишайте чист въздух, живейте в здравословна къща.” (382) 

 

Рудолф Щайнер: „Във всички времена и разпръснати по целия 
свят от незапомнени времена е имало мистерийни школи, чиито 
членове се стремяха, със строга самодисциплина, със старателно 
изучаване, с медитация, да достигнат до скритото в света зад во-
ала на преходното. В Гърция именно Питагор, един от великите 
Посветени, работеше по този начин. Той беше събрал ученици, 
които водеше в Мистериите посредством предварителни строги 
изпитания. В същото време обаче бяха поставяни строги дие-
тични правила. Напълно бяха забранени опияняващи напитки. 
Така също и приемането на месо и бобови растения беше строго 
забранено. Също и в по-късните времена и във всички мисте-
рийни школи бяха давани правила, които да определят начина на 
живот на учениците... Хората трябва да знаят, че силите на опре-
делени духовни същества се намират в храната, която ядат. И ако 
хората искат да станат господари на своя организъм, те трябва 
съзнателно да избират своето хранене.“ (385) 

 

„Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее 
във вас?“ (Първо послание на ап. Павел до Коринтяни 3:16) 

 

Тази глава ще бъде посветена на съвети за един по-чист, разу-
мен и здравословен живот, тъй като той е първата стъпка към ду-
ховно израстване. Повече по темата можете да откриете в книгата 
„7 стъпки към Здравето“, която е налична във Виртуалната библи-
отека на ISTINA.BG. В едно нечисто и болно тяло е невъзможно да 
се прояви в пълнота един светъл, възвишен дух. Всеки музикант 
знае, че от качеството на инструментите му до голяма степен за-
виси дали ще може да прояви своя талант или ще се провали. И 
както ако дадем една дъска с четири струни на най-големия вир-
туоз, той не би могъл да покаже своите умения, така и нездравото  
тяло трудно може да бъде добър проводник за Духа. 
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7.1. Храненето като свещенодействие 

 
Учителя: „Първо трябва да се започне с пречистване на тялото. 

Това е една от вашите задачи.” (384) 
 
„Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт.” (386) 
 
„Обикни храната и яж с любов, за да използваш разумно енер-

гията й. Храната се състои от живи частички, носители на енер-
гия, която приета с любов, обновява организма. Обаче, ако хра-
ната се приема без разположение, в организма се образуват раз-
лични течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на 
енергията.” (387) 

 
„Природата е строго разпределила кой с какво трябва да се 

храни. На човека е определила да се храни с прясна, чиста храна... 
Кухнята на съвременните хора е неестествена. Тя се е отклонила 
от кухнята на Природата, вследствие на което хората са изложени 
на различни заболявания и страдания.” (388) 

 
„Храните са материализирани мисли на същества, които стоят 

по-високо от нас и тези мисли се трансформират у нас, когато 
ядем плодове и зеленчуци.” (389) 

 
„Попаднете ли на един плод, вие се свързвате с всички плодове 

от същия вид. За пример, ако ядете круша, вие се свързвате с 
всички круши от същия вид. И ако ядете крушата правилно, с бла-
годарност, всички круши са доволни от вас.” (390) 

 
„Растенията, плодовете, животните се жертват за хората, които 

трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползват. 
Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хо-
рата трябва да изкупват тези жертви. Как се изкупва жертвата на 
растенията и животните? - Чрез работа. Затова е казано: Който не 
работи, няма право да яде...  

Като възнаграждение на работата иде яденето. Щом свърши 
някаква работа на физическия, в духовния или е умствения свят, 
като заплата за това му се дава да яде. Ако нищо не е свършил, той 
пак яде, но взима заплатата си предварително, назаем.” (391) 
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7.2. Вегетарианството 
 

Интересни същества сме ние, хората. Първо пишем приказки 
и създаваме анимационни филмчета за децата, където животните 
пеят, смеят се, шегуват се, закачат се, обичат се. После един ден 
сипваме в чинийката на Иванчо парче месо и му казваме: „Яж 
това прасенце, пиленце, агънце за сила и здраве.” – И Иванчо 
силно се обърква: В приказките и анимациите животните имат 
чувства и са приятели на човека, а после изведнъж тези приятели 
ти ги слагат тържествено обезглавени. И малко по малко Иванчо 
се научава да не мисли и да не задава въпроси, чиито отговори са 
жестоки... 

Месото е оказвало дълго време огромно влияние в живота на 
човечеството. От една страна то ни е изхранвало до известна сте-
пен, защото е относително леснодостъпен и концентриран източ-
ник на хранителни вещества, но от друга страна енергията, която 
то внедрява в нас, е една от причините съвременните хора да дос-
тигнат до сегашното си състояние на безверие и егоизъм. 

При животните има изградена нервна система и те също из-
питват чувства като нас. И също като при хората, и при животните 
всичко, което изживяват в своя живот, се кодира на клетъчно ниво 
вътре в самите тях и всяка една клетка от тялото им има памет. 
Особено по време на смърт животните излъчват огромен заряд не-
гативна енергия, предизвикан от болката, страха и ужаса от убийс-
твото. Всички духовни течения (като започнем с Йога и минем 
през школите на Заратустра, Хермес, Питагор, Есеите, Манихе-
ите, Богомилите, Розенкройцерите и т.н.) са били единодушни, че 
месоядството е вредно за здравето на тялото и развитието на ду-
шата, стремяща се към Бога. То в огромна степен обезсмисля 
всички останали наши усилия, като ни привързва към Земята и 
ни отдалечава от Небето. 

Мнозина оправдават нарушаването на Божията заповед „Не 
убивай!” с това, че Исус е хранил хората с риби, но забравят, че 
всеки стих в Библията е символ на един духовен факт. И спомена-
ването точно на риби неведнъж в Евангелието е ясен знак, че да-
дените събития са свързани с космическата епоха под знака Риби, 
която пък предшества епохата на Водолея, тъй като в космичен 
план епохите под даден зодиакален знак се сменят в „обратен ред“ 
– епохата под влиянието на Овена е била последвана от Риби, а 
според Учителя от 1914г. ние вече плавно навлизаме в епохата на 
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Водолея. Всеки от тези дълги периоди продължава по 2160 години 
и се дължи на преместването на пролетната равноденствена точка 
от един астрологичен знак в друг. 

Един от другите популярни митове е този, че в месото имало 
незаменими протеини и други вещества, които ги няма в расти-
телната и млечната храна. Това не само не е вярно, ами и вегета-
рианските източници са много по-лесно смилаеми и съответно 
по-добре усвоими. 

Други философи пък твърдят, че растенията страдат по същия 
начин, по който животните, когато ги убиваме. Ако обаче се за-
мислим, ще осъзнаем, че „смисълът на живота“ на един плод е 
именно да порасне, да узрее и стане вкусен, за да може животните 
или хората да го изядат и да посадят семената му. Това иска При-
родата от нас. Едно животно обаче идва със свой житейски път. То 
няма за цел в живота си да умре преждевременно, за да задоволи 
нечии апетит за наслаждения. Да не говорим, че е още по-глупаво 
да сравняваме нервната система (свързана с животинското аст-
рално тяло) със спящото съзнание на растенията. 

Трето заблуждение е да твърдим, че „като си купуваме месо, 
ние не участваме в убиването и сме невинни”. Дори по светските 
закони, ако платим на някого за дадено убийство (независимо 
дали преди или след извършването му), ние сме най-малкото съу-
частници. А в духовен аспект, когато чрез нашите пари изкуша-
ваме един човек да убива, за да изкарва собствената си прехрана, 
грехът е още по-голям, а оттам и кармата, която си навличаме 
чрез тези убийства. И Христос ни учеше: „Не е възможно да не 
дойдат съблазни, ала горко на онзи, чрез когото дохождат: за него 
е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвър-
лят е морето.” (Лука 17:1,2) 

Примери за това, че месната храна не е необходимост, а едно 
жестоко удоволствие, са и милионите индийци, които от хилядо-
летия живеят без да консумират месо и това по никакъв начин не 
ги е направило по-малко здрави от останалите съвременни „циви-
лизовани и културни” народи. А ние, „християните”, навръх Ве-
ликден, когато би трябвало да честваме Великата Саможертва на 
Христос и възкресението Му ... празнично колим милиони агнета, 
за да почетем кроткия и смирен Божи Агнец. 

 

Учителя много е говорил по въпроса за вегетарианството: 
„Човек може да си вземе малко медец от пчелата, вълна от ов-

цата, мляко от кравата, но не и да ги коли, за да ги яде.” (392) 
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„Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да 
се излекува, препоръчват вегетарианска храна. Следователно ве-
гетарианството не е нищо друго освен метод за лекуване.” (393) 

 

„Първата причина за аномалиите в живота се дължи на онази 
неестествена храна, която слагате в стомаха си. Бог е направил чо-
века да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е 
внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представ-
лява сбор от нечистотии. Ако бяхте имали обоняние непокварено, 
вие бихте бягали далеч един от друг - такъв смрад се носи от ония, 
които ядат месо. Ако някой боледува, то първото условие, за да се 
промени, е да промени храната си. Плодната храна, както и мес-
ната, съдържат в себе си различни елементи, които предизвикват 
две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия жи-
вот ще произведат два различни резултата.” (394) 

 

„Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява човек, 
толкова по-велико бъдеще си приготвя той. За да се очисти хра-
ната от отровите, които идат от земята, от една страна и от самите 
животни - от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв хи-
мически начин или физически не е в състояние да пречисти хра-
ната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на чо-
века. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. 
Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги ко-
лят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, 
хората ги възприемат и се разстройват.” (395) 

 

„Ако обърнете погледа си към природата, ще видите, че храни-
телните елементи, които се съдържат в месото на бозайниииците, 
се срещат в зеленчуците и плодовете даже в по-голямо количес-
тво, в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва 
енергията на природата, да я приема от нейния първичен източ-
ник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната 
енергия от природата, а хората от тях. Друго щеше да бъде здра-
вословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзна-
телен начин сам би използвал енергията на природата.” (396) 

 

„Колкото кокошки и агнета е изял човек в живота си, на тол-
кова ще служи. Такъв е законът в природата. Нарушеното равно-
весие трябва да се възстанови. Следователно, вие сте свободни да 
ядете каквато храна искате, но ще знаете, че за всичко това ще 
плащате със слугуване.” (399) 
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„Ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъп-
ление. Природата има един строг, неизменен морал, който се при-
лага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш кое е морално или 
не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за ко-
жата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма 
да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взи-
маш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдъл-
бочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, 
или не. Ако са от крадена кожа и без пари да ти ги дават, не ги 
взимай.” (400) 

 

„Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпле-
ния се дължат само на нея. Тази е причината, за да не се яде месо. 
Месото носи всички престъпления в себе си. Който яде месо, неп-
ременно ще пострада. С докосването си до месото, ти вече възпри-
емаш лошото в него.” (401) 

 

 

 

7.3. Цитати относно вегетарианство 
 

Често изтъкван довод в полза на месоядството е, че отказът от 
консумиране на месо води до физическа слабост, недостиг на хра-
нителни вещества и липса на енергия, а също и че науката „кате-
горично е доказала”, че месото е необходимо за всеки човек. Как 
тогава да си обясним, че много от най-великите гении, учени, фи-
лософи, лекари и дори преуспели спортисти21 са вегетарианци 
или вегани? Ето какво те самите казват по въпроса: 
                                                      
21 Ето само няколко от десетките примери: 
 Боди Милер – вегетарианец от раждането си, 5-кратен медалист от 

зимни олимпийски игри 
 Едвин Моузес - вегетарианец и двукратен олимпийски златен 

медалист на 400м бягане с препятствия. Печели 107 последователни 
финали и поставя световен рекорд 4 пъти. 
 Карл Люис – веган, лекоатлет с 9 златни олимпийски медала. 
 Крис Кембъл - вегетарианец, св. шампион и олимпийски медалист по 

борба 
 Мъри Роуз - веган и плувец с 15 световни рекорда и 6 олимпийски 

медала, 4 от които златни. През 1958 г.. той заявява в радиопредаването 
“You Bet Your Life“, че златните му медали от 1956 г. могат да бъдат 
приписани именно на веганството. 
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Алберт Айнщайн: „Нищо няма да допринесе за човешкото 
здраве и да повиши шансовете за оцеляване живота на Земята 
толкова, колкото еволюцията на вегетарианското хранене.” 

 

Емануел Кант: „Ако човек не иска да потъпче своите хуманни 
чувства, той трябва да проявява доброта към животните, понеже 
този, който е жесток към тях, става такъв и в отношенията си с хо-
рата. Ние може да съдим за сърцето на човека според отношени-
ето му към животните.” 
 

Конфуций: „Следвайте неотменно вегетарианството и се па-
зете да не отнемате живот.” 

 

Кришнамурти: „Суеверието е другото голямо зло, което е при-
чинило ужасяващи жестокости. Онзи, който е роб на суеверието, 
презира по-мъдрите и се опитва да ги принуди да вършат същото, 
което и той. Помисли за страшните кръвопролития, които са из-
вършени заради суеверието, че трябва да се принасят в жертва 
животни и заради едно още по-жестоко суеверие - че човекът бил 
имал нужда да се храни с месо.” 

 

Леонардо да Винчи: „Аз се отказах от употребата на месо от 
ранна възраст и ще дойде време, когато хората ще считат убийст-
вото на животни също толкова престъпно и отвратително, както 
сега гледат на убийството на хора.” 

 

Макс Хайндел: „Не бива да налагаме собствените си представи 
на другите, нито да опитваме да убеждаваме хората, които още не 
са готови за промяна, да приемат нашия начин на живот. Промя-
ната трябва да е първо вътрешна. И не би трябвало да е продикту-
вана от съображението, че растителната храна е по-здравословна 
или че отказът от месо обещава много по-лесен контакт с невиди-
мите светове. Главният мотив трябва да е състраданието към бед-
ните жертви, убити, за да можем ние да задоволим апетита си... 
Ако успеем да събудим у другите духа на състраданието, скоро апе-
титът им към месото ще бъде превъзмогнат от духа на Любовта.” 

 

Алберт Швайцер: „Разумният човек трябва да застане срещу 
всички жестоки обичаи, независимо колко дълбоко вкоренени в 
традицията и доколко заобиколени от ореол са те. Когато имаме 
избор, трябва да избягваме да причиняваме страдания и болка в 
живота на друго, дори и най-низше същество. Ако не правим това, 
си навличаме вина, която нищо не оправдава.” 
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Махатма Ганди: „Аз не приемам месната храна като необхо-
дима за нас на никакъв етап и в никакъв климат, в който е въз-
можно за човека по принцип да живее. Аз смятам месото за не-
подходящо за нашия вид. Ние грешим като се държим като по-
низшия животински свят, ако сме по-висши от него.” 

 

Д-р Натан Приткин: „Вегетарианците често се безпокоят дали 
приемат достатъчно протеини, но аз не познавам нито един екс-
перт по хранене, който може да даде диета от природни храни, ко-
ято да даде в резултат недостиг на витамини, стига да няма недос-
тиг в калориите. Вие се нуждаете само от 5 или 6% калории от про-
теини общо... и то е практически невъзможно да се получат под 
9% в обикновените диети.” 

 

Питагор: „Хора, стига сте се сквернили с храна непозволена. 
Ние имаме златокласи ниви, сочни плодове, които превиват кло-
ните с тежестта си, лози, зеленчуци - крехки и вкусни. Чистата 
млечна каша и благоуханният мед също са ви предоставени. 
Обилно, щедро всички блага ви дава земята - без жестокости, без 
убийства и без кръв. Само дивите зверове утоляват глада си с живо 
месо и то не всички. Много от дивите животни се хранят с расте-
ния. Само свирепите хищници - лютите тигри, жестоките лъвове, 
алчните вълци обичат да проливат кръв. Какъв престъпен обичай!  
Как можем с месо и кръв на твари и нам подобни алчното си тяло 
да гоим и с убийство на други живи създания да подкрепяме жи-
вота си? 

Не е ли срам за нас, окръжените щедро с даровете на благодат-
ната земя страстно, с жестоки зъби да късаме раздрани трупове 
като люти диви зверове?... Човек, който, слушайки жалкия пред-
смъртен рев, коли невинно теле, който убива агнето, ревящо като 
дете, който птицата небесна бие за забава или за да яде, той не 
трудно ще се реши и човек да погуби. На този жесток обичай само 
човекоядството прилича. О, свестете се, не убивайте, недейте, 
братя!. Смъртни - смъртните щадете! Хранете се с това, което е 
позволено и достойно за любящата и чиста душа на човека.“ 

 

Д-р Нийл Бърнард: „Месодобивната индустрия е довела до по-
вече смъртни случаи на американци, отколкото всички войни на 
този век, всички природни бедствия и всички автомобилни катас-
трофи, събрани заедно. Ако месото е твоята идея за „храна за ис-
тински хора”, по-добре е да живееш наистина близо до много 
добра болница.” 
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Лев Толстой: „Ако някой истински и сериозно иска да направи 
живота си по-добър, първото нещо, от което той би се отказал, ще 
бъде употребата на плътта на животните за храна, понеже това е 
неморално и включва извършването на действие — убийство, ко-
ето е несъвместимо с моралното чувство.” 

 

Петър Димков: „Предпочитайте вегетарианската храна пред 
месната, защото тя е по-лесно усвоима от организма и съдържа 
всичко, което е необходимо. Предпочитайте да не ангажирате сто-
маха си с храненето постоянно - това е здравословно и пряко об-
лекчава работата на мисълта, тъй като не задържа голямо коли-
чество кръв в корема (както е при хранене с месо). Не допускайте 
из стомаха и червата ви цяла нощ да се въргаля мършата на ме-
сото, облекчавайте храносмилането си.” 

 

Плутарх: „Кръвта и месото на убитото животно могат да нахра-
нят ястреба, вълка и змията, но за хората те са излишни храни.” 

 

Ралф Емерсън: „Току-що сте се нахранили, но колкото и стара-
телно кланицата да е скрита на благовидно далечно разстояние от 
много мили, съучастие все пак има.” 

 

Сенека: „Категорично реших да не ям плът на умряло животно 
и накрая на първата година въздържанието ми се превърна не 
само в навик, а и в приятно занимание.” 

 

Рудолф Щайнер: „Месото, което ние ядем, е пронизано от аст-
ралното тяло на животното. Затова в неговото смилане трябва да 
участва нашето астрално тяло, което отнема от него много сили и 
тогава то не може да решава своите проблеми: да твори образи. 
Към това се добавя затруднението, поради което то не може през 
нощта правилно да напуска етерното тяло, оказвайки се ужасно 
силно приковано към него. Така астралното тяло започва да 
пречи на етерното тяло да решава своята нощна задача: да възс-
тановява жизнените сили.” (404) 

 

Учителя: „Чуете ли някой да казва, че може да яде каквото на-
мери, знайте, че той е отворил вратата на организма си за всички 
болести.” (451) 

 

„Каквато и да е храна не яж, избирай хубава храна. Ако не е 
хубава храната, откажи се от нея. Гладът е за предпочитане пред 
лошата храна. Добрата храна внася благодарност.” (464) 
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7.4. Влиянието на различните храни 
 

Учителя: „Не е все едно, дали ще употребяваш жито, царевица 
или овес. Енергиите на житото се коренно различават от енерги-
ите на останалите зърнени храни... Който иска да стане идеалист, 
да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш мус-
кули, сила, яж жито.” (406) 

 

„Единственото растение, което напълно и съзнателно се жер-
тва, е житото. Също ечемикът и царевицата се жертват, но не така 
както житото. Крушите, ябълките и другите плодове наполовина 
се жертват. Може да ядете месо, сирене, яйца, но те не могат да 
създадат у вас чисто тяло, нито благороден ум. Но основният, 
главният закон за яденето е любовта. Да ядете само когато ви се 
яде, да ядете с любов и благодарност.” (407) 

 

„Житото е по-полезно от всички други храни и плодове. То 
прави най-голямата услуга на човечеството.” (412) 

 

„Хлябът съдържа в себе си всички хранителни материали. В 
него ще намерите всичко, каквото пожелаете... Засега най-доб-
рата храна, най-доброто ядене е хлябът. Днес хлябът има право на 
гражданство навсякъде. Човек може да живее само с хляб.“ (413) 

 

„Добре е да ви обичат хората, но още със ставането си от сън да 
опечете хляба си и след това да го ядете заедно с близките около 
вас. Не оставяйте хляба за другия ден... Ще кажете, че сухият хляб 
е по-хранителен. Аз не вярвам в това.” (414) 

 

„В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, 
нечестен човек не може да бъде фурнаджия. Само добрият, чест-
ният, здравият може да стане фурнаджия. Като меси хляба, той 
трябва да пее, да мисли добро за всички. Ако домакинята не е раз-
положена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като про-
казата. Не внасяйте тази проказа в хляба.” (416) 

 

„Всеки плод служи за проява на една или друга добродетел е 
човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от употре-
бата на различни растения и плодове за храна.” (419) 

 

„Всеки Божествен плод има своето велико предназначение. 
Следователно, ако се храниш с ябълки, ще придобиеш едно качес-
тво, ако се храниш със сливи, ще придобиеш друго качество.” (421) 
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„Колкото по-прясна е ябълката, толкова повече живот съдър-
жа... Яжте всякога пресни плодове. Дъвчете ги добре, бавно, за да 
изсмуквате жизнените сокове от тях. Така приети в организма ви, 
те ще предизвикат у вас силна реакция към нов живот.“ (425) 

 

„Едни храни събуждат физическата енергия, други - чувствата, 
а трети – умствената енергия... Бобът действа лечебно, пречиства 
и е хранителен. Когато си мрачно настроен и изпитваш песими-
зъм, яж боб. Но ако се яде много, заболява се от болестта подагра. 
Да се яде всеки ден боб не е полезно, един път в седмицата е дос-
татъчно. Човек, който е стиснат, не бива да яде боб, защото ще 
стане още по-стиснат. 

Грахът е добро козметично средство; трябва да се вари без 
масло и с малко сол. Леската огражда, в нея има магическа сила. 
Орехите карат човека да мисли. Черешите са отлични за симпа-
тичната нервна система и помагат на онзи, който има затягане, 
запичане на червата. На стиснатия дай череши, плодове. 

Крушата е интелектуален тип, тя спада към умствено-жизне-
ния темперамент. Ако искаме интелигентност, трябва да ядем 
круши. Динята чисти стомаха и червата... Действа ободрително и 
слабително. Ако искаш да знаеш как да работиш с хората, яж 
дини… Изобщо всеки плод служи за проява на една или друга доб-
родетел е човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от 
употребата на различни растения и плодове за храна. Има расте-
ния, които правят човека благоразумен. И човек трябва да развие 
усет от какви плодове се нуждае, за да трансформира енергия от 
тях…  

Плодовете трябва да се измиват хубаво, вредна е нечистотията 
по тях. Искат ли хората да ядат хубави и чисти плодове, трябва да 
насаждат растенията на чисти места и на чиста почва. 

Яжте колкото се може по-бавно. Храната изобщо трябва да се 
дъвче по-дълго време. Ако сдъвчеш хляба добре, ще го разбереш 
по един начин, а ако ли не, ще го разбереш по съвсем друг начин. 
Когато люспите на гроздето се дъвчат дълго време, тогава те дейс-
тват лечебно. Същото важи и за кожицата на кайсиите. След като 
едно дете е яло плодове, не му давайте друга храна… 

Сладките и мазни храни дават мекота, солените – равновесие. 
Горчивите трябва да се употребяват в изключителни случаи, те то-
нират, а киселите активизират, дават енергия. След ядене кисе-
лите ябълки са полезни, помагат за храносмилането. Сладките 
храни не искат смесване с други, те са лесно смилаеми.” (425а) 
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7.5. Съвети от Учителя за храненето 
 

„Не се смущавайте какво трябва да ядете. Вглъбете се в себе си 
и ще видите за всеки даден случай каква храна трябва да употре-
бите. Ще ви се даде един метод как трябва да се храните. Има едно 
вътрешно чувство в човека, което всякога му прошепва с какво 
трябва да се храни. И като болен даже, той може сам да си опре-
дели храната. Попитайте се и това чувство ще ви пошепне и като 
болен, и като здрав, вие можете сами да си определите храната. 
Когато искате да четете някоя книга, пак може да ви се нашепне 
каква книга да четете. Вие сте заобиколени с много същества, ко-
ито по своята интелигентност седят много по-високо от вас. Те са 
готови всякога да ви помагат. Тези същества са видими и неви-
дими. Онези, които са невидими, ще ви внушат някоя мисъл и вие 
ще си кажете: Дойде ми на ум една хубава мисъл. Някое същество 
е минало покрай вас и ви е предало тази мисъл.  

Друг път имате нужда от някаква храна, това същество ще 
мине покрай вас и ще ви нашепне какво да си сготвите. И вие се 
чудите - докато по-рано сте мислили какво да си сготвите и сте се 
спрели на нещо, после изведнъж изменяте и ще си купите или 
грозде, или круши - ще минете този ден с някакъв плод. 

Много лекари са писали и пишат за храненето, но много общо. 
Всеки човек се нуждае от специфична храна. И когато приеме тази 
своя храна, той изпитва едно освежаване, едно ободряване, едно 
просветление на ума.” (446) 

 

„Никога не яж нещо, което не обичаш. Хубавото ядене е онова, 
което обичаш, не онова, което хората хвалят. ” (448) 

 

„Който употреби за храна нещо, което не е Божествено22, то 
ще внесе в него известна отрова... Задачата на човека е да осво-
боди организма си от тия чужди вещества. И тогава в организма 
му трябва да остане само Божественото. Щом Божественото ос-
тане в човека, а чуждото излезе вън, лицето му веднага просиява 
и волята му дохожда в нормално състояние.” (452) 

 

„Една храна, която се е развалила, дръжте я навън, изхвърлете 
я! Всеки ден - прясна храна!” (467) 
                                                      
22 Под „не е Божествено“ Учителя може би визира храни, създадени из-
куствено (ГМО, консерванти, подсладители…) и ги нарича „отрова“. 



 
217 

„Всеки човек трябва сам да намери своята храна, както това 
правят животните... Относно избора на храната, Природата е вло-
жила в човека вътрешен инстинкт или вътрешно чувство за раз-
познаване. И ако човек се върне към своето първично състояние 
на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е 
добра и определена специално за него.” (449) 

  

„Американците имат някои слабости. Например лятно време, 
в горещините, те пият студени сиропи, поради което страдат от 
разстройство на стомаха. Често след горещо кафе пият студени си-
ропи или ядат сладолед. Резките смени не са на място.” (453) 

 

„Щом вземете един плод, първо изяждате месестата му част. 
Дойдете ли до костилката, вие или я хвърляте, или счупвате и 
изяждате съдържанието й. Обаче, това не се позволява. Дойдете 
ли до костилките на плода, Природата не позволява да ги ядете. 
Тя съветва всеки човек да изяде месестата част на плода, а костил-
ката да посади в земята.” (458) 

 

„Аз съм даже и против консервиране на плодове. Консервира-
нето на храните говори за израждане на човечеството. Докато хра-
ните се консервират, всякога ще съществуват болести... Консерви-
раната храна пречи на правилното развитие на човека. Който се 
храни с консерви, не може да отиде при Бога.” (459) 

 

„Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природо-
съобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието 
си, толкова по-чиста храна трябва да употребява.” (460) 

 

„За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как 
се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви.” (461) 

 

„Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го 
обича. Който иска да придобива знание, да намери учител, който 
го обича. Същото се отнася и до шиенето на дрехи, на обуща и др. 
Обръщайте се за услуга само към онзи, който ви обича.” (465) 

 

„Човек трябва да знае каква храна приема. Жената казва на 
мъжа си: добър е фурнаджията, от който взех хляба. Фурнаджията 
е добър, но брашното не е добро. Или воденичарят е добър човек, 
но селянинът, който е сял и жънал житото, не е добър. Достатъчно 
е един от тия хора, през които е минал хлябът, да е внесъл нещо 
лошо от себе си, за да бъде и самият хляб опорочен.” (466) 
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7.6. Водата - носителка на Живота 
 

Учителя: „В студената вода има известни примеси и енергии, 
които са опасни. Тази вода може да бъде под влиянието на 
нощта… Ако не я сгорещите на Слънце или ако не я сложите на 
огъня да заври, може да ви навреди като я пиете.” (471) 

 

„Няма по-хубаво лекарство от топлата вода… Водата е първият 
елемент на живота и най-добрият негов проводник – еликсирът 
на живота. Лекарствата подпушват болестта, водата лекува.” (474) 

 

Външно приложение на водата: 
„Ще кажете, че косата не трябва да бъде мазна. Не, мазнината 

е нужна. Ако я измивате, косата става суха, електрична. Ако гла-
вата е измита добре, кожата ще диша добре, но ще се лишите от 
топлината и активността на мозъка. Мазнините имат отношение 
към магнетизма. С изгубването на магнетизма се намалява и 
мисловната способност на човека. Ако сами можете да си напра-
вите сапун специално за косата, да бъде от най-хубаво масло — то-
гава може по-често да си миете главата със сапун.” (481) 

 

„Често хората си навреждат от баните, понеже не знаят как да 
ги използват. Например някой направи една топла баня, а след 
това отиде на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са 
за обикновения човек, те са само за боговете. Който не е закален, 
той трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топли-
ната да действат върху неговия организъм.” (482) 

 

„Дъждът е символ на Божествения Живот – една капка дъжд 
от 22 март до 22 септември е равна на една английска лира. Всяка 
капка носи магнетизъм в голямо количество. В май, юни, юли 
простудяване не става. През тези месеци, като вали дъжд, обле-
чете си стари дрехи и излезте вън, на дъжда, за да ви окъпе.” (483) 

 

 

7.7. Методи за подмладяване от Учителя 
 

„Има един закон за подмладяване: дружи с младите, радвай се на 
младостта и ще се подмладиш… Повтаряш: „Остаряхме, остаряхме...” и 
така си остаряваш. Днес се остарява от грижи и от неестествени тревоги, 
които изваждат всекиго от нормалния път. 
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Една сестра каза: „Как да не се тревожим?” – Там е работата. Ня-
кой остарява, понеже се тревожи постоянно от някои материални работи 
– че няма да има хляб, топливо и пр. Всичко това влияе на неговия ум. 
Нека работи за премахване на лошите условия, да не бъде бездеен и да 
върви напред, без да се тревожи… 

Всеки се оплаква, че няма време, а всъщност време има. Някой, като 
ме слуша, си казва: „Учителю, защо не дойде на младите ми години?”, а 
някой друг, който е млад на години, като ме слуша, си казва: „Учителю, 
много рано си дошъл.” 

Една сестра пожела: „Учителю, моля, кажете ни някои методи за 

подмладяване.” – Да не преяждате и да прекарвате известно време в пъ-
лен пост. Пълният пост подмладява и ако гладуваш от време на време 
през годината, ще се подмладиш, защото се обновяват клетките. Досега 
съм ви давал пост за пречистване; още не съм ви дал пост за подмладя-
ване. При сегашните условия човек не може да се подмлади без пост. Ос-
вен това пейте, за да се подмладите; старият, като пее, ще се подмлади, а 
младият, като не пее, ще остарее.  

Ето един друг метод за подмладяване: правете услуги. Например, 
вървите си по пътя, паднало е едно дете; ще се спрете и ще го повдигнете. 
Някоя мушичка се дави; ще я избавите. Или ще полеете някое цвете. Или 
пък ще изчистите някой замърсен извор. 

Ето и съвсем друг метод за подмладяване: всяка година посаждайте 
царевични зърна, репички, малко магданоз и босилек. За да живее човек 
дълъг живот, трябва да е поставен при неблагоприятни условия и да 
мисли… Някой те погледне и щом ти каже, че вече си остарял, това е едно 
внушение. Сто души ще те срещнат и ще ти внушат, че си остарял, и това 
бръмчи в ума ти. Но ти направи обратното: когато срещнеш някого, 
кажи му: „С десет години си се подмладил!.” И на някой друг пак кажи 
така, но и на себе си, когато станеш сутрин, кажи: „С десет години си се 
подмладил!” Това не е комплимент. Комплимент е това, което не става и 
е само празни похвални думи, докато това, което става, не е комплимент. 

 

Най-сигурен метод за подмладяване е да се внесе Любовта в сърцето 
на човека. И който не може да внесе Любовта, той е стар. Достатъчно е 
човек да прояви Любовта и ще се подмлади и ако има бръчки, ще изчез-
нат. Под „подмладяване” разбирам освобождаване от ненужни работи… 
Друг метод за подмладяване е човек да учи; ученето винаги подмладява. 

Една сестра попита: „Кажете ни още някой метод за подмладя-

ване.” – Ето друг метод: работи за Господа, иди и раздай всичко. Казано 
е: „Иди и раздай всичко и ела, та Ме последвай.”  

Значи, като раздадеш всичко, няма да останеш в бездействие, но ще 
последваш Христа, ще работиш за Господа. Ние искаме от Бога все блага, 
а трябва да направим това, което ни казва Той. Когато гледаш напред, ти 
си млад; когато гледаш назад в миналото, ти си стар. Вие, млади, поум-
нявайте, а вие, стари, се подмладявайте!” (484) 
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Раздел II: Христос и Неговата Мисия 

 

„В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе 
Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не 
стана нищо от онова, което е станало.” (Йоан 1:1-3) 

  

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единоро-
ден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има жи-
вот вечен.” (Йоан 3:16) 
 

Учителя: „Със Своето слизане на Земята Христос откри нова 
епоха в развитието на човечеството. Той очерта Пътя, по който 
единствено могат да възлязат човешките души към Бога. Идва-
нето на Христос на Земята е най-важното събитие в историята на 
човечеството. То е едно изключително събитие както по съдържа-
ние, така и по смисъл. С него се свързва основната идея на човеш-
кия живот, за безсмъртието, за Вечния Живот.” (485) 

 

„Христос е това Същество, което дава на земния живот Смисъл 
и значение. Трябваше да се заличи от Земята името Човек, ако не 
беше Христовият импулс. Без Христа земното човечество не би 
могло да намери Пътя към Бога.“ (486) 

 

„Христос е Този, Който е движил, движи и ще движи истори-
ческия, мистичния и космичния живот на човека и човечеството. 
Затова без Христа няма история, без Христа няма космос, няма 
организиран свят, без Христа няма мистичен живот.” (515) 

 

Рудолф Щайнер: „Това, което наричаме Същност на Христа е, 
доколкото е въобще възможно в нашата съвременна епоха, едно 
човешко разбиране на тази Същност. Тя е толкова велика, толкова 
всеобхватна, толкова мощна, че едно разглеждане на тази Същ-
ност не може да изходи от едно едностранчиво положение и да 
каже Кой беше Христос и какво е значението на Неговото Същес-
тво за всеки отделен човешки дух и за всяка отделна душа.  

Би било липса на почит и благоговение по отношение на най-
великия миров проблем, който съществува, да се мисли, че може 
да бъде обгърнат и разбран изцяло.” (489) 

 

„Напредък има само когато човек си каже: Аз съм решил да 
разбера какво е Христос в действителност, как Той слезе. Аз съм 
решил да участвам чрез своя дух в Христовото Дело!” (488) 
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8. Светът преди идването на Христос 
 

Рудолф Щайнер: „За да бъде разбрано развитието на човечес-
твото, то трябва да бъде погледнато в неговата цялост. Само тогава 
можем да видим неговия висш идеал. Да вярваме, че за действи-
ето не е необходим идеал, е голяма грешка. Човек без идеали е чо-
век без сила. Ролята на идеала в живота е като на парата в двига-
теля. Парата включва огромен обем „сгъстено пространство” в 
малко място - затова и огромната и сила на разширяване. Магич-
ната сила на мисълта е от същото естество. Нека тогава се издиг-
нем до мисълта за идеала на човечеството като цяло, водено от 
нишката на неговата еволюция през времевите епохи.” 

 

Максим Горки: „Тези, които не познават миналото, не могат да 
разберат истинския смисъл на настоящето и целите на бъдещето.” 

 

Всички истински духовни водачи и Посветени от миналото са 
насочвали погледа на своите ученици към едно събитие, което е 
имало да се случи и да измени цялата посока на земното развитие 
– идването на Великия Слънчев дух на Земята. Те са били изпра-
тени от Христос, за да подготвят пътя за Него, така че хората да Го 
познаят и да Го разберат, доколкото са способни. 

Още Великите Учители на древна Индия са предали в учени-
ята си сведения за Христа, като са го наричали Вишвакарман. Но 
това знание не проникна в популярните източни учения, а още 
по-малко в настоящите сенки от тази величествена епоха. Там 
това знание е било включено в понятието за Брама – проявеният 
Бог. А проявеният Бог е именно Словото, което се прояви чрез 
Исус преди 2000 години. Индусите от по-късните времена имаха 
само смътни представи за това Същество и за Неговата роля в жи-
вота на човека и човечеството. Така че източното течение в него-
вата популярна форма няма особено разбиране за Христа и за Не-
говата мисия. Но това се отнася само за общодостъпните версии 
на тези учения, а Истинските Посветени в индийския клон на Бя-
лото Братство, както и по всички други места на Земята, имат пра-
вилни схващания по този тъй важен въпрос. 

Посветените в древните мистерии също са знаели за Христос. 
Те са проповядвали, че един ден това Същество, което те наблю-
дават в духовния свят, ще слезе на Земята и ще се свърже с едно 
земно тяло. Това знание е било добре известно в мистерийните 
школи на Индия, Персия, Египет. 
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За разлика от западните (публични) школи, източните разчи-
тат на древната мъдрост, без да считат за нужно тя да бъде обно-
вявана успоредно с развитието на човечеството. Затова можем да 
кажем, че те имат статичен характер и в тях е спрян импулса и ри-
тъма на творческия процес. В същото време западната традиция е 
динамична и върви с пулса и ритъма на живота. Тя не се основава 
на спомени от миналото, а преди всичко на тези откровения, ко-
ито творческият процес на живота сега дава на Посветените, 
имащи директна връзка с Христа. И докато източното предание е 
обърнато назад и апелира към миналото, западното е обърнато 
към бъдещето и изнася идеите, принципите и методите, които ще 
легнат в основата на живота на бъдещото човечество. 

Така че обект на християнския езотеризъм е животът на 
Христа от раждането до възкресението, защото това, което е опи-
сано като исторически събития, не само представя действителни 
исторически събития, но и всяко от тях отговаря на известни мис-
тични факти, изживявани в човешката душа, както и на известни 
космични факти, случващи се във Вселената. 

 

Учителя казва: „Христос е Вдъхновител на всички Откровения 
във всички времена и епохи.” – Онзи, Който е говорил в миналото 
чрез устата на всички Велики Учители и Пророци, преди 2000 го-
дини в Палестина се въплъти в тялото на Исус и чрез Своите Слово 
и Дела вля в човечеството нови и свежи струи на живот. Така 
Христос даде нов импулс, който откри пътя на човешките души 
към Бога и донесе не само учението за Любовта23, както мнозина 
преди и след Него са правили, но също вля в земното развитие си-
лата на Любовта, която да внесе новия живот и да оживотвори ця-
лата планета, да възкреси в човека всичко, което е умъртвено под 
влияние на тъмните сили по време на инволюционния период.  

Любовта, която Христос донесе на човечеството, има за мисия 
да обедини и сближи хората, за да разберат и почувстват, че са 
братя. Така Земята ще реализира своята мисия – проникването на 
Любовта като сила в цялата планета и във всички души, както и 
обединението на човечеството в едно велико Братство. 

Мнозина критици на християнството изтъкват, че християнс-
ките Писания отразяват Ученията на древните Окултни Школи, 

                                                      
23 До преди Христа, с изключение на най-напредналите души, Любовта 
(като подсъзнателен импулс, вместо като съзнателно себеотдаване) е 
била позната предимно като родова и полова – както при животните. 
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но това е съвсем логично с оглед на факта, че Истината е една. Раз-
ликата е там, че преди Христа тя е била предавана чрез „провод-
ници”, а в един момент за 3 години е слязъл сред нас и Самият 
Източник на всички откровения и вдъхновения. По същия начин, 
ако вземем вода от една река, а после - от нейния извор, ще се 
окаже, че с изключение на малко примеси водата е една и съща. 

Но ако беше само за даване на едно учение, един толкова нап-
реднал дух не би слязъл на Земята да върши това, което може и 
всеки друг Велик Посветен. Той дойде и изпълни много по-важна 
задача, а учението беше съвсем малка частичка от нея. Затова 
Йоан в своето евангелие казва: „Има и много други работи, ко-
ито извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини 
ми се, и цял свят не би побрал написаните книги.” (21:25) 

 

Всяко едно окултно движение, което идва в света, идва със спе-
циална мисия и има за задача да извърши нещо специфично в 
света. И това се изразява с обновяване на това, което е било про-
повядвано до този момент, съобразно етапа от развитието ни. В 
противен случай - ако ще донесе това, което е било донесено по-
рано - не би имало никакъв смисъл. Всяко едно окултно движение 
е един нов импулс на Духовния свят, един нов импулс на Божест-
вения Дух, един нов импулс на Бялото Братство, с който се цели 
да се внесе нещо ново в света, което дотогава не е съществувало. 

Учителя казва, че Законите на Бялото Братство от сто милиона 
години не са претърпели никаква промяна. Тогава в какво се със-
тои новото, което всяко едно окултно учение внася в света? Новото 
е във формата, в която Истината се представя и методите, които се 
дават като най-подходящи за определен народ или епоха. Защото 
във всяка една епоха на човешкото развитие се развиват различни 
аспекти на човешката природа и затова са необходими различни 
методи. 

В далечното минало ръководителите на човечеството са ид-
вали от различни планети и сфери на нашата Слънчева система, а 
от Мистерията на Голгота самият Христов дух пое пряко ръковод-
ството на човечеството. И колкото по-възвишени Същества пое-
мат ръководството на човечеството, толкова по-мощни сили и 
енергии се вливат в нас. Христос е онзи наш по-голям брат, Който 
под различни имена е ръководил всички мирови религии и кул-
тури в миналото. Той е Онзи, който е говорил чрез устата на 
всички пророци и Учители. Той е, Който е вдъхновявал и вдъхно-
вява всички гении и ръководители на човечеството.  
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Учителя казва: „Онзи Бог, който говореше на Мойсея и водеше 
еврейския народ през пустинята, това беше Христос, Проявеният 
Бог. Един е Той, който се проявява във всички религии под раз-
лични Имена: Кришна, Йехова, Брама и прочие. Така че, всички 
религии в тяхната първоначална чистота са вдъхновени все от 
Христа.” (490) 

Всички Учители преди и след Христа също са били хора, в ко-
ито е живял Христос, но (за разлика от събитието преди 2000 го-
дини) в тях не е бил изцяло вселен, а частично, редом с Аза на са-
мия човек. 

В известен смисъл можем да кажем, че Буда е донесъл на Зе-
мята учението за състраданието и Любовта, а Христос е донесъл 
на Земята самата Любов като жива сила. Има голяма разлика 
между Мъдростта (знанието) и живата сила, която действа. Има 
разлика между това да знаем какво трябва да правим на теория 
или да оставим да се влее в нас живата сила на Любовта. Така че 
днес от нас се иска не просто да знаем учението за състраданието 
и Любовта, но под влиянието на Христа да развием тази сила в 
нас. Тази способност идва от Христос. Той вля самата Любов в чо-
веците и тя все повече ще расте и ще се развива в света. 

В тази глава, с помощта на цитати от Посветените, ще предс-
тавя накратко пътя, който човечеството е извървяло от началото 
на настоящия Земен цикъл на своето развитие. Този път е преми-
нал през 4 огромни епохи (наричани още Раси), известни в мис-
тицизма като Поларианска, Хиперборейска, Лемурийска и Атлан-
тска. Сега се намираме в петата, Арийската епоха, а след нея пред-
стоят още две. През всяка от тези епохи условията са много раз-
лични от останалите и това позволява на човешките души да пре-
минат през най-разнообразни опитности, които пробуждат раз-
лични добродетели и качества у нас.  

 

За първите две Раси се знае твърде малко, като е важно да спо-
мена само, че хората все още не са живели във физическия свят, а 
са обитавали надсетивните светове. Тези светове надминават 
всичко, което може да бъде описано на съвременен език и разб-
рано от съвременните хора, затова няма смисъл да се спираме на 
тях и ще започна краткото представяне на човешката история с 
Лемурийската Епоха. Изложените в тази глава идеи се основават 
основно на Розенкройцерската традиция, изнесена от Щайнер. 
Преди това, ще направя само още едно уточнение, което ще по-
могне за разбирането на темата, която реално би отнела цели 
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книги, но тук детайлното и разискване би ни отклонило от същес-
твените въпроси за нашите времена. 

До средата на Лемурийската епоха животът на човечеството 
все още е протичал в по-висшите светове, където хората са били 
двуполови. По това време Земята, Слънцето и Луната са били едно 
цяло и човечеството е живяло редом с висшите йерархии. От един 
момент нататък, поради различното темпо на развитие на хората 
и техните много по-напреднали братя, станало необходимо от Зе-
мята да се отдели първо Слънцето (от което в последствие се отде-
лили Венера и Меркурий), а после и Луната. 

За доброто на нашето човечество, в онези далечни времена то 
било ръководено стъпка по стъпка от Небесни пратеници. Срещу 
техния авторитет нямало никакъв бунт, понеже човек още не бил 
получил свободна воля. Тяхното ръководство трябвало да про-
дължи докато човек развие своя разсъдък и бъде в състояние да 
ръководи сам себе си по разумен и безопасен начин.  

В онези далечни времена хората знаели, че тези пратеници об-
щуват с Боговете и затова те били дълбоко почитани, а техните за-
поведи - изпълнявани без възражения. 

Когато човечеството, под настойничеството на тези Същества, 
достигнало до известна степен на развитие, най-напредналите му 
представители били поставени под ръководството на тези прате-
ници, които ги посветили в по-висшите Истини, с цел да ги нап-
равят водачи на народите. Те ръководели и давали напътствия на 
кралете за доброто на народа, а не за самовъзвеличаване и прис-
вояване на права за лична полза.  

В онова време тези Водачи давали свят обет да обучават и под-
помагат своя народ, да подкрепят справедливостта и да работят за 
благосъстоянието му. Водачите пък на свой ред били напътствани 
от Висшите Същества, които им давали мъдрост и ръководели 
съжденията им. Поради това, докато те управлявали, народите 
преуспявали и тогава наистина била Златна Епоха.  

По ред причини обаче това не е можело да продължи вечно, 
тъй като било нужно в един момент хората да се научат да се уп-
равляват сами и точно това е задачата, която е възложена на ро-
дените в настоящата епоха. Лесно е да управляваме другите, ала 
малцина могат във всеки момент да управляват разумно себе си. 

 

Учителя: „Стремежът на Христа е да проникне в дълбините на 
всяка душа, за да я направи безсмъртна.” (487) 
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8.1. Лемурийската епоха 

 

Въздушната атмосфера на Лемурия била все още твърде сгъс-
тена, като плътна и гъста мъгла, а за сметка на това Земята все още 
била мека и неуплътнена. Кората на Земята току-що била започ-
нала да се втвърдява на някои места, докато на други била още 
огнена и между втвърдените острови имало море от вряща, ки-
пяща вода. Вулканичните изригвания и катаклизми бележат вре-
мето, когато вътрешният огън ожесточено се борел срещу образу-
ването на твърдата физическа обвивка, която щяла да го затвори.  

За състоянието на Земята преди тези събития Щайнер казва: 
„Бихме си съставили една съвършено погрешна представа, ако 

бихме си я представили като нашата днешна Земя. Ядрото на то-
гавашната Земя беше една огнена, кипяща маса. Това ядро би из-
глеждало като едно огнено ядро, което обаче беше заобиколено от 
мощни водни, течни маси, не обаче като днешната вода, защото в 
тези течни маси се съдържаха също металите в течна форма. Във 
всичко това се намираше човекът, обаче в съвършено друга 
форма.” (491) 

След това, върху по-твърдите и сравнително по-студени места, 
човек живеел, заобиколен от гигантски папратови гори и гра-
мадни животни. Тогава формите и на човека, и на животното, 
били още съвсем пластични. Скелетът тепърва предстояло да бъде 
формиран и самият човек имал голяма сила за моделиране на соб-
ственото си тяло и на телата на заобикалящите го животни.  

За растителния и животинския свят през онази епоха Щайнер 
казва: „Въздухът тогава беше още по-гъст отколкото през Атлант-
ската епоха, а водата — още по-рядка. Също и това, което днес със-
тавлява твърдата земна кора, не беше още така втвърдено, както 
по-късно. Растителният и животинският свят едва бяха напред-
нали до формите на земноводните животни, на птичия свят и на 
низшите бозайници, а растенията до форми, които имат подобие 
с нашите палми и други подобни дървета. Но формите бяха раз-
лични от днешните. Това, което днес се явява само в малки форми, 
тогава беше гигантски развито. Нашите малки папрати бяха то-
гава дървета и образуваха мощни гори. Днешните висши млеко-
питаещи животни не съществуваха.” (492) 

Говорът на лемурийците се състоял от звуци, подобни на тези 
в Природата – въздишката на вятъра в гигантските гори, които 
растели в изобилие в онзи свръхтропичен климат, клокоченето на 
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реката, воят на бурята и т.н. За раждането на тялото си тогаваш-
ните хора не знаели нищо. Те все още нямали развито зрение и не 
можели нито да го видят, нито да го чувстват и възприемали съб-
ратята си по чисто духовен път. Това било обаче едно вътрешно 
възприемане, подобно на нашето при сънищата. Така в действи-
телност лемуриецът не съзнавал, че има тяло, както и ние не усе-
щаме, че имаме черен дроб, когато този орган е здрав и при нор-
мални условия съвсем не съзнаваме, нито контролираме неговите 
процеси. По подобен начин тялото на лемуриеца му служело от-
лично, макар той да не съзнавал неговото съществуване.  

Болката била единственото средство, чрез което можел да бъде 
накаран да чувства своето тяло и външния свят. Всичко, което се 
отнасяло до размножаването на Расата и раждането, се извърш-
вало под ръководството на Висшите Същества, чиито водач бил 
Йехова, действащ от Луната върху развитието на човечеството. 
Той се явява един от седемте Елохими, а останалите 6 ни изпра-
щат благотворни влияния от сферата на Слънцето. 

 

По онова време функцията на размножаването се извършвала 
в подходящото годишно време според астрологичните съзвездия 
и се управлявала от Ангелските йерархии. Така творческата сила 
не срещала никакво препятствие и раждането се извършвало без-
болезнено. Човек не съзнавал раждането, понеже тогава той бил 
така несъзнателен за Физическия Свят, както е сега по време на 
сън. Единствено при интимния контакт между половете душата 
чувствала плътта и мъжът „познавал” своята жена.  

Това е показано в такива пасажи от Библията, като Адам поз-
нал Ева и тя родила Сит.” А също и Марииният въпрос: „Как аз ще 
зачена, когато не познавам никой мъж?”. С това е свързано и зна-
чението на Дървото на Познанието”, чийто плод отворил очите на 
Адам и Ева, така че те станали способни да разпознават доброто и 
злото. Преди познавали само доброто. 

Започвайки да упражняват творческата си функция незави-
симо, те, както и техните наследници, били невежи по отношение 
на звездните влияния. Затова предполагаемото проклятие на Йе-
хова „ще умножа и преумножа скръбта ти, когато си бременна; с 
болки ще раждаш деца” (Битие 3:16) не било всъщност проклятие, 
а само изложение на резултата, който неминуемо трябва да пос-
ледва от оперирането с творческата сила, без да се вземат под вни-
мание звездните влияния. Така невежото опериране с творчес-
ката сила е главният виновник за болката, страданието и скръбта. 
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Лемуриецът не познавал никаква смърт, защото когато тялото му 
се износвало, той влизал в друго, без ни най-малко да съзнава про-
мяната. Съзнанието му не било фокусирано във физическия свят, 
поради което напускането на едно тяло и влизането в друго било 
като изсъхването и падането на лист от дърво и заместването му с 
нов. Езикът за лемурийците не бил мъртъв език като нашия – 
просто подреждане на звукове по определени правила.  

Всеки изречен от лемуриеца звук имал власт над неговите съб-
ратя, над животните и даже над заобикалящата го природа. По-
ради това, силата на речта била използвана с голяма почит като 
нещо най-свято, но в по-късни времена, когато се отклонили от 
Божията Воля, затънали жестоко в черната магия. 

Алегорично грехопадението е описано чрез живота на една 
двойка, която представлява човечеството. В самото начало съв-
куплението се извършвало несъзнателно за участващите, но по-
късно то произвеждало едно моментно физическо просветление. 
Тогава раждането и смъртта не нарушавали съзнанието и затова 
не съществували за Лемуриеца. Неговото съзнание било отпра-
вено към духовните светове. Но щом „техните очи били отворени” 
и съзнанието им било отправено навън, към фактите на физичес-
кия свят, условията се изменили. Тогава човешкото съзнание се 
фокусирало във физическия свят, макар че отделните физически 
обекти не се представяли в ясно определени очертания преди пос-
ледната част на Атлантската Епоха. 

 

Човечеството по онова време е било с изключително „притъ-
пено” съзнание за физическия свят, но за сметка на това хората 
възприемали като съвсем реален астралния свят. Тогава един клас 
изостанали и враждебни към напредъка ни същества, познати 
като Луциферични духове, се изявили на вътрешното човешко 
съзнание и казали на хората как могат да престанат да бъдат само 
служители на външни сили и да станат господари и подобни на 
боговете (ангелските йерархии). Този момент от развитието ни е 
изразен като изкушението в Рая, където „змията” първо изкушила 
Ева да яде от забранения плод, а после Ева убедила Адам.  

Тези тъмни духове се изявили първо на жените, понеже у тях 
въображението е по-развито, както и връзката с духовните све-
тове. Луциферичните духове влезли във връзка с жените чрез 
гръбначния стълб и мозъка и тъй като тогава все още съзнанието 
било насочено навътре, а не към заобикалящия свят, „Ева” полу-
чила образна представа и ги видяла като змии, защото се свързват 
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с нея чрез змиеобразния гръбначен стълб. Тези паднали ангели 
научили хората, че не е необходимо да скърбят, ако телата им уми-
рат, тъй като „могат да бъдат подобни на Бога” и сами да си създа-
ват колкото искат нови тела без посредничеството на Висшите 
Сили. Причината за това злодеяние е, че Луциферичните духове 
(падналите ангели) не били изпълнили Божията Воля, когато ми-
навали през човешката си степен на развитие и в резултат на това 
изостанали от своите събратя - ангелите. Нещо подобно ще се 
случи и с онези наши съвременници, които не си „вземат изпи-
тите” по време на Земното развитие. 

Тези паднали духове, след като били изостанали, временно ня-
мали условия за своето развитие, и единственият начин да си ги 
осигурят бил да отклонят посоката на човешкото развитие, за да 
използват хората за свои цели. По този начин чрез паразитиране 
те пожелали да спънат нашата еволюция, за да продължат своята. 

По-голямата част от Лемурийците били подобни на животни 
и обитаваните от тях тела дегенерирали до днешните аборигени, 
а само малцината пионери били годни да станат семе за четвър-
тата (Атлантска) Раса. 

Важно е да обърнем внимание, че само телата са дегенерирали. 
В Природата не може да има никакъв застой. Затова, когато опре-
делени форми (тела) достигнат своята върховна точка и изпълнят 
своята мисия, те отстъпват място на нещо ново, по-съвършено, а 
старите форми започват да се израждат, потъвайки все по-надолу 
и по-надолу, докато най-после станат съвсем ненужни за човеш-
ката еволюция, придобият стерилитет и расата изчезне.  

 

По сходен начин предстои пионерите на бялата раса да преми-
нат в една нова, Шеста Раса, за която ще стане дума по-нататък. 
Ако тези периодични обновления не биха се случвали, не би 
имало никакво развитие и хората още щяха да живеят в прими-
тивните и неподходящи за съвременните условия тела на своите 
предци. Защото новите расови тела предоставят на прераждащите 
се души по-големи възможности за усъвършенстване. 

Съвременната наука говори само за Еволюция на телата и про-
пуска да разгледа линиите на дегенерирането на определени 
форми, което е неизбежно, когато най-напредналите души преми-
нат в следващата, по-напреднала раса, а изоставащите души, ко-
ито са негодни, да се приспособят към една по-съвършена форма, 
спомагат за дегенерирането на „старата” раса. 

Влад Пашов описва първите три епохи от земното развитие:  
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„Човек е слязъл от духовните висини и постепенно е слязъл в 
гъстата материя. Най-първо във физическата област на Земята 
той е слязъл в етерния свят, след това във въздушното пространс-
тво, във въздуха, после във водата и най-после в твърдата материя. 
Заедно с уплътняването на човешкото тяло се уплътнява и Земята. 
Най-първо е в етерно състояние, след това във въздушно, водно и 
най-после се явява твърдата почва.  

Отначало материята е била мека, пластична и човешкото тяло, 
което също така е било меко, се е раждало от тази мека материя 
тъй, както днес растенията изникват от Земята. И това тяло е ос-
тавало свързано със Земята, от която е черпело жизнени сили. 
Като остатък от това състояние е свързването на детския органи-
зъм с организма на майката чрез пъпния кордон. Впоследствие 
това състояние се променя, като пъпния кордон се прерязва. Няма 
да описвам фазите на това развитие.  

 

Циркулацията на кръвта в тялото на човека е продължение на 
токовете, които тогава са преминавали през цялата Земя, когато 
тя се е намирала в първичното си състояние. Нервните влакна 
също така са се продължавали навън, бидейки свързани направо 
с Майката-Земя. Сега те са отделени от великата нервна система, 
която някога е обхващала цялата Земя. Същото се отнася и за ос-
таналите органи и системи от човешкото устройство. 

Тогава човек изцяло е произлизал от Майката-Земя. Всичко, 
което той понастоящем затваря в своята кожа, някога е изтеглял 
от Земята. Истинският смисъл на името Адам означава Син на Зе-
мята. Всички древни имена съдържат в себе си важни Мистерии. 
Земята е съдържала всички необходими сили, за да произведе фи-
зическия видим човек. Така че, Земята е родила човешката раса. 
Земята е живо същество и в онези далечни времена това се е чув-
ствало по-осезателно от човека. Това раждане на физическия чо-
век е станало в началото на Лемурийската епоха.  

Тогава Земята е съдържала в зародиш всичко онова, което по-
късно човек е материализирал в своя организъм. Тук е бил фор-
миран прототипа на сърцето, също така и на мозъка - няма нито 
едно нервно влакно, което да не е било приготвено в земния орга-
низъм. Така зародишите на нашето тяло са били излюпени в Зе-
мята. Сега ние носим също така един зародиш на нашето ново 
тяло - това, което сега ще се изгради, когато Земята стигне своята 
крайна еволюция. Ние ще носим този зародиш на бъдещата пла-
нета, на бъдещото въплъщение на Земята.” 
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А Учителя казва: „Африка е била континентът на черната раса 
- тя е част от един друг грамаден континент, който е потънал. Чер-
ната магия е културата на тази раса, която заради греховете си е 
потънала: това са лемурийците. На този континент е имало го-
леми територии. Атлантида е континентът на жълтата раса. Сега 
идва същото за бялата раса - нейният континент е Европа. Хората 
от черната раса са били безчувствени, не са имали страдания - ако 
удариш с желязо ръката му, болка не е чувствал. Представителите 
на атлантската раса са били хора на чувствата, а на бялата раса - 
хора на интелекта.” (493) 

С тези думи Учителя загатва за един окултен факт. През пър-
вата голяма епоха (Поларианската раса) човечеството е било още 
в стадий на минерал - само с зачатък на физическо тяло и в тран-
сово съзнание. През втората (Хиперборейска) към него е било до-
бавено етерно тяло и е добило съзнание, сходно на растенията - 
сън без сънища. Към края на третата (лемурийската), хората вече 
се сдобиват и с астрално тяло, което отговаря за всички чувства и 
емоции. Затова Учителя казва, че преди това не са изпитвали 
болка. Чак след това, през четвъртата епоха (Атлантската) хората 
са били способни на чувства, усещания, желания.  

А във втората половина на този период към човешката същ-
ност е бил вложен и зародишът на Аза, който постепенно сме раз-
вили и днес ни позволява да мислим – по-рано размишлението и 
логическото мислене са били съвсем непознати процеси и тога-
вашните хора са се справяли в живота благодарение на една неве-
роятна памет, която днес трудно можем да си представим.  

За всяка дейност те само първия път учили посредством проба 
и грешка кое е правилно, а след това, щом се изправят пред сходна 
ситуация, в съзнанието им изниквал образът на тяхната опитност 
и подхождали съобразно него. 

 

 

 

8.2. Атлантската епоха 
 

Вулканични катаклизми разрушили по-голямата част на 
Лемурийския континент и там, където днес е Атлантическият 
океан, се появила Атлантида. За разлика от глупостите, на които 
ни учат псевдо-мистици и сензационери като Ернст Мулдашев, тя 
и нейните обитатели са се различавали от нашия сегашен свят в 
много отношения. Най-вече в състава на атмосферата и водата на 
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тази Епоха. От южното полукълбо идвало огненото дихание на 
вулканите, които още били много активни, докато от север се 
свличали ледените мразове на полярната област. Континентът 
Атлантида бил мястото, където се срещали тези две течения, 
вследствие на което неговата атмосфера била винаги наситена с 
гъста и непрозрачна мъгла - не толкова гъста, колкото в Лемурия, 
но много по-гъста от всичко, което може да се види в наши дни. 

 

Тогава водата не била плътна както сега, а съдържала по-го-
лямо количество въздух. Голямо количество вода било отложено 
и в тежката, мъглива атлантска атмосфера. През тази атмосфера 
Слънцето никога не греело ясно. То било като заобиколено с аура 
от светла мъгла, подобно на уличните лампи, когато се наблюда-
ват през гъста мъгла. Тогава можело да се вижда само на няколко 
стъпки и очертанията на всички далечни предмети били неясни и 
неопределени. Човек бил ръководен повече чрез вътрешното въз-
приемане, тъй като през тези отминали епохи, чак до епохата на 
идването на Христа, хората са имали вродено ясновидство, макар 
и намаляващо пропорционално на потапянето в материалния 
свят. Не само Земята, но и човекът на тази Епоха бил много по-
различен от онова, което представляват съвременните хора. Тога-
вашният човек имал глава, но почти нямал чело; неговият мозък 
почти нямал челна част. Също така, в сравнение с нашето чове-
чество, атлантите били гиганти. 

С течение на времето атмосферата започнала бавно да се про-
яснява, а успоредно с това душите на атлантите все по-здраво се 
свързвали с телата им, за сметка на връзката с Духа. Така човекът 
постепенно загубил досег с духовните светове - те ставали все по-
неясни, докато в същото време все по-ясно се очертавал физичес-
кият свят. Но едва към последната третина от тази епоха човекът 
напълно се пробудил за физическия свят.  

В началото атлантът не възприемал ясно очертанията на пред-
метите и хората, но виждал душата им и моментално разбирал 
дали те са полезни или вредни за него. Това качество, на много 
по-високо ниво, ще бъде налице при следващите раси след нашата 
и вече никой няма да може да скрие постъпките си както в наши 
дни - всичко ще бъде като изписано на лицето му и външния вид 
ще отговаря напълно на душевността - т.е. злият и примитивен 
човек ще изглежда като такъв, а добрият ще носи благородни 
черти. И това няма да бъде свързано с генетични и наследствени 
фактори, а само с това, което всеки сам е изработил в себе си. 
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Но да се върнем на атлантите: по духовен път те получавали 
информация как да се отнасят с другите и как да избягват опас-
ността. Поради това, когато духовният свят постепенно избледнял 
в съзнанието на тогавашния човек, скръбта му от загубата била 
много голяма. 

За разлика от лемурийците, у атлантите се явили и зачатъци 
на реч и на памет. Последната била развита от тях в колосални 
размери, които днес не можем да си представим, за да компенсира 
липсата на аналитичен ум и чрез спомена за своите опитности да 
могат да се справят със своите задачи и проблеми. Те вече не си 
служели само със звукове, както правели лемурийците, а използ-
вали и думи. За тях речта била свята, тъй като била смятана за 
най-високата и пряка проява на Духа в материалния свят. С ней-
ната сила никога не се злоупотребявало, нито пък била принизя-
вана до бръщолевене и клюкарстване. 

Около средата на атлантската епоха се зародил обичаят да се 
почитат потомците на заслужилите велики хора, но за тях това 
било напълно основателно. Вследствие на особеното обучение 
през тази епоха бащата имал силата да предаде своите качества на 
сина по начин, невъзможен за днешното човечество. За сравнение 
- това, което днес познаваме като почитане на даден човек заради 
неговите предшественици е напълно безпочвена традиция.  

 

Към средната трета на Атлантската Епоха откриваме началото 
на отделните нации. Тогава хората се групирали на общности спо-
ред предпочитанията и интересите си, а водачите на човечеството 
посвещавали велики крале, които да управляват народа, над 
който им била дадена огромна власт. Масите ги почитали с всич-
ката почит, полагаща се на избраните наистина по Божие благо-
воление крале. Това обаче довело до пълен крах на цялата тога-
вашна цивилизация, понеже след време кралете се опиянили от 
властта си и забравили, че последната им била дадена по Божие 
благоволение. 

Те започнали да си служат със силата си безчестно и да прес-
ледват егоистични цели вместо общото благо, а постепенно този 
упадък се разпространил и сред цялото население, у което също 
процъфтяла черната магия и това наложило да бъде унищожено, 
за да се започне наново с петата раса. За този момент Учителя 
казва: „В Атлантида ние допуснахме една погрешка, че не мо-
жахме да открием плановете и намеренията на черните и затова 
те победиха, но сега няма да победят.” (494) 
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Иначе казано – тогава човечеството е било „надценено” – да-
дени са му знания и дарби, с които то е злоупотребило и се е отк-
лонило от правия път. Според мен това е една от причините в на-
шата епоха езотеричното познание да се пази толкова дълбоко и 
да се открива на достойните, само след като те напълно докажат, 
че са готови за него. Едва към средата на втората половина на ат-
лантската епоха атмосферата на Атлантида започнала да се про-
яснява, а заедно с това и душите се свързали още по-здраво с те-
лата, което значително намалило силата им да влияят над Приро-
дата. 

Така човекът започнал да вижда предметите ясно, с добре 
очертани контури, но и до голяма степен загубил способността си 
да възприема висшите светове.  

Ала за да се постигне какъвто и да било напредък, често е на-
ложително да бъде жертвана някоя дотогава притежавана способ-
ност, която по-късно отново ще се възвърне в по-висша форма. 
Това важи с пълна сила и за ясновидството, което ще бъде развито 
до много по-големи висоти в предстоящата шеста раса. 

 

Замяната на духовни сили за физически способности била не-
обходима, за да може човек да бъде в състояние да функционира 
без външно ръководство във физическия свят, който трябвало да 
завоюва. След време неговите духовни способности ще бъдат въз-
върнати, когато благодарение на опитностите, придобити с пре-
биваването му в по-плътния физически свят, той ще може да си 
служи с тях правилно. Когато разполагал с тях, той нямал знание 
за правилното им използване, а те били твърде ценни и много 
опасни, за да бъдат използвани като играчки и за експерименти-
ране. Преди големия потоп, под ръководството на едно велико Съ-
щество, познато като Мелхиседек или Ману, най-напредналите 
души, които не били покварени от всеобщото морално падение, 
били отведени на изток от Атлантида. Те преминали през Европа 
и се установили на територията, позната днес като пустинята Гоби 
(по онова време тя изобщо не е била пустиня).  

Там Ману подготвил готовите души да станат семето на новата 
раса през Арийската Епоха, като вложил в тях зародишите за ка-
чествата, които трябвало да бъдат развити от потомците им. 

А ето и още малко подробности относно Атлантида, дадени от 
Щайнер: „Нашите атлантски прадеди се различаваха от съвре-
менния човек повече отколкото си представя онзи, който се огра-
ничава със своите познания, като обхваща само света на сетивата. 
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Тази разлика засяга не само външността, но също и духовните 
способности. Техните познания и техните технически изкуства, 
цялата тяхна култура беше различна от това, което може да се наб-
людава днес. Ако се върнем е миналото, в първите времена на ат-
лантското човечество, ние ще намерим духовни способности, ко-
ито са напълно различни от нашите. Логическият ум, комбина-
тивното мислене, върху които почива всичко, което днес се съз-
дава, напълно липсваха на първите атланти. В замяна на това те 
имаха високо развита памет. Тази памет беше една от техните най-
изтъкнати духовни способности… 

Трябва да изясним, че винаги, когато в едно същество се раз-
вие една нова способност, една стара способност изгубва своята 
сила и яснота. В сравнение с атланта, съвременният човек прите-
жава логически ум и способността да комбинира, с които го пре-
възхожда. В замяна на това паметта му е отслабнала. Сега хората 
мислят в понятия. Атлантът мислеше в образи. 

Хората вършеха това, което са „виждали” по-рано. Те не измис-
ляха, а си спомняха. Авторитет беше не този, който беше учил 
много, а който беше преживял много и поради това можеше да си 
спомня за много неща. През време на Атлантската епоха би било 
невъзможно някой да може да разсъждава върху даден важен слу-
чай, преди да е стигнал до определена възраст. Хората имаха до-
верие само на онзи, който можеше да погледне назад върху един 
дълъг опит. Казаното тук не важи за посветените и техните школи. 
Защото по степента на тяхното развитие те изпреварват тяхната 
епоха. И за приемането в такива школи решава не възрастта, а об-
стоятелството дали този, който трябва да бъде приет, е добил в 
своите минали прераждания способностите, които му позволяват 
да приеме една по-висша мъдрост... 

 

Трябва да си представим, че с напредването на времето всички 
условия на нашата Земя са се изменили съществено. Гореспоме-
натите превозни средства на атлантите биха били напълно неиз-
ползуваеми в наше време. Тяхната използваемост почиваше на 
това, че в онова време въздушната обвивка, която обгръщаше Зе-
мята, беше много по-гъста отколкото днес. Дали според днешните 
научни понятия хората биха могли да си представят една такава 
гъстота на въздуха, това не трябва да ни занимава тук. Науката и 
логическото мислене, поради самата тяхна същност, никога няма 
да бъдат в състояние да решат правилно какво е възможно или не. 
Те имат за задача да обяснят само това, което се установява чрез 
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опита и наблюдението. А гореспоменатата гъстота на въздуха е за 
окултния опит така сигурно установена, както може да бъде си-
гурно установен един сетивно възприемаем факт… 

През време на Атлантската епоха водата по цялата повърхност 
на Земята беше много по-рядка, отколкото е днес. И благодарение 
на това, атлантите можеха да насочват чрез използваната от тях 
сила на семената по такъв начин водата, че тя да служи на техни-
чески цели, които днес са невъзможни. Чрез сгъстяването на во-
дата е станало невъзможно тя да бъде движена и направлявана по 
такъв изкусен начин, както това е било възможно през онези вре-
мена. От това би трябвало да е достатъчно ясно, че цивилизацията 
на Атлантската епоха е била коренно различна от нашата. 

И също така става разбираемо, че и физическата природа на 
един атлант е била съвършено различна от тази на съвременния 
човек. Атлантът пиеше една вода, която можеше да бъде обрабо-
тена от живеещата в неговото собствено тяло жизнена сила по съ-
вършено различен начин, отколкото това е възможно в днешното 
физическо тяло. Това беше така, защото атлантът можеше съзна-
телно да използва своите физически сили по съвсем различен на-
чин от днешния човек. Той разполагаше, така да се каже, със сред-
ства да увеличава физическите сили в самия себе си, когато се 
нуждаеше от тях за извършване на своите действия. Ние можем 
да си съставим правилна представа за атлантите само тогава, ко-
гато знаем, че те имаха съвършено други представи за умората и 
изразходването на силите в сравнение със съвременните хора. 

 

Едно атлантско селище - както трябва да е ясно от всичко опи-
сано - беше по своето естество съвършено различно от един съв-
ременен град. За разлика от него в едно тогавашно селище всичко 
беше още във връзка с природата. Ние получаваме само един слаб 
образ за това, когато казваме: в първите времена на Атлантида - 
до около средата на третата подраса - едно селище приличаше на 
градина, в която къщите бяха изградени от дървета, клоните на 
които бяха увити едни в други по изкусен начин. Това, което чо-
вешката ръка изработваше в онези времена, израстваше така да се 
каже от природата.  

И самият човек се чувстваше напълно сроден с природата. Ето 
защо и общественото чувство също беше съвършено различно от 
днешното. Все пак природата е обща за всички хора. И това, което 
атлантът изграждаше на основата на природата, той го считаше за 
обществена собственост.” (495) 
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8.3. Арийската Епоха 
 

Рудолф Щайнер: „Имаме всичко 7 коренни раси. Винаги ед-
ната предхожда от другата по начина, както бе посочено по-горе 
относно лемурийците, атлантите и арийците. И всяка коренна 
раса има физически и духовни качества, които са напълно раз-
лични от предхождащите. Но също и във всяка коренна раса 
трябва да бъдат преминати различни степени. А именно тези сте-
пени са винаги 7 на брой. В началото на периода, който принад-
лежи на една коренна раса, главните нейни качества се намират, 
така да се каже, в едно младенческо състояние; те постепенно сти-
гат до узряване и накрая също до упадък. Чрез това населението 
на една коренна раса се разделя на 7 подраси. Само че не трябва 
да си представяме това така, като че една подраса изчезва веднага, 
когато се развива нова. Всяка една от тях се запазва още може би 
дълго време, когато наред с нея се развиват други подраси.  

Така на Земята винаги живеят едни до други населения, които 
показват различни степени на развитието.” (496) 

За да не утежнявам изложението на предходните две теми, 
фактът за подрасите не беше споменат, но тук вече той придобива 
особена важност. 

Петата раса, в която днес се намираме, се състои от 7 периода, 
наричани още подраси или културни епохи, всяка от които трае 
по 2160 години, или иначе казано - точно колкото време отнема 
пролетната равноденствена точка на Слънцето да премине в нов 
зодиакален знак. Ако разгледаме развитието на човечеството през 
текущата епоха, можем да го представим чрез следните седем под 
епохи, описани от Щайнер по следния начин: 

 Древноиндийска културна епоха: 7227 - 5067 г. пр. Хр.; 

 Древноперсийска културна епоха: 5067 - 2907 г. пр. Хр.; 

 Египетско-халдейска културна епоха: 2907 - 747 г. пр. Хр.; 

 Гръко-римска културна епоха: 747 пр.Хр. - 1413 г. сл. Хр.; 

 Западноевропейска културна епоха 1413 - 3573 г. сл. Хр.; 

 Шеста (славянска) културна епоха 3573-5733 г. сл. Хр.; 

 Седма следатлантска културна епоха 5733 - 7893 г. сл. Хр. 

Закон е, че всяка нова раса се ражда от точно определена под-
раса на предходната раса. Така например 5-тата (Арийска) раса се 
е родила от 5-та подраса на 4-тата (Атлантската) раса. А светещата 
(6-та) раса ще се роди от 6-та (славянска) подраса на 5-та раса. 
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В тази закономерност се крие важната мисия, поставена от Бя-
лото Братство на източноевропейските народи и в особено голяма 
степен на българите. 

А сега нека продължим разказа от предходната тема. Атлантс-
ката цивилизация загива от Потопа, а от нейната Пета културна 
епоха се ражда нашата Пета коренна раса - Арийската. Голяма 
част от атлантското население не е било способно да се развива 
по-нататък - не е могло да се нагоди към новите условия, в които 
навлиза еволюцията. Само една малка група от хора, които са жи-
вели в областта на днешна Ирландия, са били връхната точка на 
развитието на атлантското човечество.  

Тази малка част от най-еволюирали племена, под водителст-
вото на Ману, е минала през Европа и е стигнала до Централна 
Азия, където е сега пустинята Гоби. Там в миналото се е намирало 
едно голямо езеро, около което се установяват тези племена и на-
роди, които в течение на хиляди години са възпитавани и подгот-
вяни от техния Велик Водач и неговите ученици. Оттам те после-
дователно колонизират различни страни – Индия, Персия, Еги-
пет, Халдея, Асирия и Вавилон, Гърция и Рим. И така нареченото 
„велико преселение на народите“ от Азия в Европа е последното 
разселение, станало след една голяма катастрофа, която е постиг-
нала страната им, превръщайки я в днешната пустиня Гоби. 

 

Тук може да се зададе въпроса: „Какво става с душите, които 
живеят в расите и народите, отпадащи от еволюцията?” 

Според Окултната наука трябва да правим разлика между раз-
витието на една раса и развитието на душата. Никоя душа не е 
осъдена да остане в известна раса. Една раса може да изостане на-
зад, един народ може да отпадне от развитието, да остане назад в 
развитието си, но душите са независими от расите и могат да нап-
редват, задминавайки расите. Щом телата на дадена раса не им 
дават условия, отговарящи на тяхната степен на развитие, те на-
пускат тази раса и минават в друга, по-напреднала, която им дава 
условие за развитие и прогрес. Но една душа, която е придобила 
само дефектите, отрицателните страни на расата си, и в която 
няма никакъв духовен прогрес, се задържа в тази раса по силата 
на собствената си тежест. Тя ще се преражда още много пъти в 
тази раса. Такива души упражняват върху тялото на расата едно 
влияние, което я води към деградация и унищожение. 

В бъдеще душите, отдадени само на материален живот, без ни-
какви духовни интереси, ще отпаднат от еволюцията и ще останат 
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в закъснелите с развитието си тела. Те ще бъдат зли и злото ще е 
изписано както на цялата им фигура, така и на техните изопачени 
лица. Техните образи ще бъдат израз на най-низките животински 
инстинкти и страсти. Така че в бъдеще няма да се виждат само жи-
вотни, чиито форми ни напомнят човешките страсти, но ще се 
виждат също така и хора, въплъщаващи в чертите си инстинктите 
на злото, които в наши дни могат да се прикриват. 

Преминавайки през тези културни епохи - индуската, персийс-
ката, египетско-халдейската и гръко-римската, в която именно се 
въплъти Христос - човечеството преминава едно развитие на съз-
нанието, което постепенно става все по-земно и насочено към фи-
зическия свят. През Атлантския период съзнанието на човечест-
вото, както и физическото му тяло, коренно се е различавало от 
това на съвременното човечество. 

В течение на следатлантските културни епохи човечеството, 
със своето съзнание, слиза все по-дълбоко във физическия свят и 
в четвъртата културна епоха – гръко-латинската – то е слязло най-
дълбоко в материята и постепенно изгубва връзката си с Духовния 
свят. Човек се превръща в земно, материално същество, което е 
забравило своя духовен произход. У човека вече постепенно се 
пробужда самосъзнанието и той се чувства като отделно същество 
със свои лични интереси и желания, докато по-рано той се е чувс-
твал като част от племето или народа. И така малко по малко чо-
векът се е превърнал в същество с лични интереси и желания, ко-
ето под влияние на тъмните сили развива своя егоизъм и иска да 
живее само за себе си. Постепенно човек изгубва идеята за Бога и 
сам се провъзгласява за божество. 

 

След като Ману извел пионерите на атлантската раса до средна 
Азия, най-после дошло времето човек да започне сам да ръководи 
по-нататъшното си развитие. Това е времето, за което е казано 
алегорично в първа глава на Битие, че Господ 6 дена работил, а на 
седмия се оттеглил да си почине. Тогава човек е трябвало да се на-
учи на независимост и отговорност за собствените си дела, без да 
е принуден да слуша заповедите на своя Водач. Човек трябвало да 
се научи да слуша и да почита заповедите на един невидим Бог, а 
не на Водачите на народите. Това означава, че трябва сам да взема 
решение във всеки момент от живота си. 

Тогава Ману събрал всички заедно и им произнесъл реч, която 
може да бъде предадена така: „Досега вие виждахте онези, които 
ви водеха, но има Водачи от други степени на величие, по-високо 
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от тях, които вие не виждахте и Които ръководеха всяка ваша не-
сигурна стъпка в еволюцията на съзнанието. Възвисен над всички 
тия Велики същества стои Невидимият Бог, Който е създал Небето 
и Земята, върху която вие живеете. Той е, Който е пожелал да ви 
даде власт над цялата тая Земя, за да се плодите и умножите. Вие 
трябва да почитате само Този невидим Бог, но да Го почитате в 
Дух и Истина и да не си правите идоли, нито да употребявате ня-
кои подобия, за да си Го представите, понеже Той навсякъде при-
съства и е над всяко сравнение и уподобяване. Ако вие следвате 
заповедите Му, Той ще ви благослови изобилно с всичкото добро. 
Ако се отклонявате от Неговите пътища, злото ще ви сполети. Из-
борът е ваш. Вие сте свободни, но трябва да понесете последстви-
ята на собствените си постъпи.” 

Ако погледнем цялата Земна епоха, обучението на човека пре-
минава през четири големи етапа. Първо, върху него било дейст-
вано отвън, без той да съзнава. След това бил поставен под управ-
лението на Божествени Пратеници и Крале, които виждал и чиито 
заповеди трябвало да изпълнява. После бил учен да изпълнява за-
поведите на един Бог, Когото не можел да види. Накрая той ще се 
научи да се издига над заповедите, да стане закон сам за себе си и, 
побеждавайки себе си, по своя собствена воля да живее в хармо-
ния с Реда на Природата, който е Законът на Бога.  

 

Четири са също и стъпалата, по които човек се изкачва до Бога. 
Първо чрез страха той почита Бога, Когото започнал да чувства, 
принасяйки Му жертви, за да Го умилостиви, както правят идоло-
поклонниците. След това той се научава да гледа на Бога като на 
Дарител на всички неща и да се надява да получи от Него матери-
ални облаги тук и сега. Той жертва егоистично, като очаква Бог да 
му въздаде стократно или за да се избави от надвиснало наказа-
ние: мор, война и т.н. 

После се учи да почита Бога чрез молитви и добър живот, да 
култивира вяра в едно Небе, където ще бъде възнаграден в бъдеще 
и да се въздържа от зло, за да избегне едно бъдещо наказание в 
ада. Най-после той идва до точката, в която може да постъпва 
справедливо, без ни най-малка мисъл за награда или наказание, а 
просто защото трябва да се постъпва справедливо. Той обича 
справедливостта заради самата нея и се стреми да се ръководи в 
постъпките си от нея, независимо от сегашните облаги или вреди, 
нито пък за да избегне някои бъдещи страдания. 

Ако погледнем исторически, първото стъпало обхваща цялото 
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развитие до втората половина на Атлантида, а второто стъпало е 
от тогава до идването на Христа. Популярното Християнство 
представя третото стъпало. Последното стъпало е въпрос на бъде-
щето, като за момента са единици хората (пионерите на човечест-
вото), които са стъпили здраво на него и ще бъдат основа за новата 
шеста раса. Те следват езотеричното Християнство и са учениците 
на Християнските мистични школи.  

Във връзка с това Учителя казва: „Когато говорим за боговете 
ние не разбираме същества, създадени от човешката фантазия, но 
ония светли и възвишени души, дошли на Земята между хората 
да ги научат на неща, които те не знаят. След грехопадението бо-
говете напуснали Земята и оставили царете вместо тях. Днес ца-
рете управляват хората. Ще дойде ден, когато царете ще се оттег-
лят и отново ще дойдат боговете. Това значи, че се е завъртяло ко-
лелото на живота. Казано е в Писанието, че когато земната тръба 
започне да тръби, всичките земни царства ще станат царства на 
Господ Бог. Това е епохата, която предстои да дойде. Тогава 
всички хора ще влязат в съприкосновение с Божествения свят. 
Това значи да дойдат благоприятни условия за човечеството. 

Условията, при които Христос дойде на Земята, бяха неблагоп-
риятни, защото Сатурн царуваше тогава. Сатурн не можа да за-
пази Христа, не благоприятстваше и за учението Му. Обаче от вре-
мето на Христа досега условията са изменени вече. Сега настава 
нова епоха на Земята - най-красивата епоха...  

Желая ви сега Христос да се роди във вас. Това наричам Рож-
дество Христово. Вие живеете в много важна епоха. Надали ня-
кога сте живели в по-важна епоха от сегашната. От две хиляди го-
дини насам вие не сте имали по-благоприятни условия от сегаш-
ните. Сегашната епоха носи благоприятни условия за постижения 
и за придобиване на блага... 

Докато дойде новата епоха вие ще живеете на земята, дето уп-
равлява архангел Михаил със своя огнен меч. Дълго време още 
мечът на архангел Михаил ще играе важна роля на земята. Дето 
се докосне този меч все ще чисти. В личния, в семейния, в общес-
твения, в народния живот става голям преврат, какъвто никога не 
е ставал, но всичко ще бъде за добро.“ (497) 

 

Гъстата мъгла над Атлантида постепенно преминала в гра-
мадни количества вода и наводнила този континент, като унищо-
жила по-голямата част от населението му и постиженията на ат-
лантската цивилизация. Мнозина били спасени от осъдения на 
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загиване континент и се скитали из Европа. Монголоидните раси 
са потомци на онези Атлантски бежанци; а негрите и аборигените 
с къдрави коси са последните остатъци от Лемурийците. 

Първата културна епоха от Арийската Раса е била древноин-
дийската, като от нея не са останали никакви писмени документи. 
Тя е била изключително насочена към духовните светове, тъй като 
тогава са страдали по изгубеното си ясновидство и са търсили на-
чин да си го възстановят.  

Приемали са физическия свят за илюзия, майа, и не са имали 
никакъв стремеж да го опознават, завладяват или изучават. Во-
лята Божия, обаче, е била именно хората да опознаят заобикаля-
щия свят и да видят в него откровение на Бога. Този процес е за-
почнал по същество през втората културна епоха - древноперсийс-
ката, под ръководството на един Велик Посветен от атлантската 
епоха - Заратустра (Зороастър). През четвъртата Раса той е бил по-
мощник на Великия Мелхиседек в Атлантида. Пак там негови уче-
ници са били тези две напреднали индивидуалности, които по-
късно се явиха като Мойсей и Хермес. 

 

За първата културна епоха е характерно, че един истински йо-
гин следвало да убие в себе си всички чувства и желания и да по-
гаси мислите си, загубвайки всякакво усещане за себе си като от-
делна личност. Но нашият път вече не е този. Това някога е било 
полезно, ала днес ние следва да имаме благородни чувства, доб-
родетелни желания и Христов Аз. Поставени сме в нова ситуация 
и колкото по-бързо се отърсим от старите модели и прекрачим в 
новите предизвикателства, толкова по-добре. Предстоят ни нови 
и нови предизвикателства, нови трансформации и метаморфози 
докато някой ден, след десетки хиляди години, станем светли Съ-
щества като нашите по-големи братя - ангелите. 

По-късно, преди 7-8 хилядолетия, Заратустра е предал едно ве-
лико учение, в което той говори за великите духовни закони на 
Вселената и за възвишените духовни Същества. Той е говорил за 
Духа на Слънцето (Ахура Мазда, т.е. Слънчевата Аура) и за вели-
ките духовни Същества, които работят под Негово ръководство. 
Именно този Дух на Слънцето живя 3 години в тялото на Исус от 
Назарет и Неговата жертва позволи на човечеството да продължи 
своето развитие нагоре към Бога. 

Заратустра е говорил още за духовните Същества, които са съз-
дали както Космоса, така и човеците. Но когато говори за духов-
ните Същества, той ги разделя на две категории - същества на 
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Светлината, под предводителството на Ахура Мазда - бог на Доб-
рото и Любовта; и духове на мрака, водени от Ариман - бог на тъм-
нината и злото. Тук, разбира се, под „бог” или „богове“ не се ви-
зира Абсолютът (Творецът на Цялото Битие), а Същества, които са 
преминали през човешката си степен на развитие преди милиони 
години и са достигнали една много по-висша фаза на развитие. 

Тези две категории работят в цялата Вселена едни срещу 
други, а човекът е вплетен между тях и от неговата свободна воля 
зависи коя от двете групи ще победи. Битието на човека е изгра-
дено от космичната дейност на тези два вида същества. Ахура 
Мазда и Ариман работят един срещу друг и тяхната дейност се от-
разява и в човешката душа. Понеже тези сили се борят помежду 
си, затова и в човешката душа има борба - тя е отражение на кос-
мичния живот. Когато се говори за добро и за зло в това Учение, с 
това се подразбират от една страна превъзходните полезни дейст-
вия, а от друга страна - вредните действия, които стоят едни срещу 
други в космоса, проявяващи се също и в човека.  

И за разлика от древните индийци, последователите на Зара-
тустра, наричани още маздеисти (от Ахура Мазда), вече не виж-
дали в заобикалящата ги среда илюзия, а свят, който трябва да 
бъде завладян и изпълнен със силата на Доброто. Те, както и 
всички следващи езотерични школи на Бялото Братство, считали 
като своя мисия да превърнат злото в Добро и по този начин да 
допринесат за Всемирното благо. Влад Пашов пише: 

„Зороастър е онзи, който е бил във връзка с Духа на Слънцето. 
Под негово ръководство са излезли онези преселници от Атлан-
тида, които са минали през северните брегове на Европа. Той за-
едно със своя Велик Учител, когото ние познаваме като Мелхисе-
дек, ги завежда в Централна Азия и той става Учител и Ръководи-
тел на културите на Петата раса в Африка, Азия и Европа. Него-
вият Велик Учител, Великият Слънчев Посветен, се изтегля в по-
тайни центрове във вътрешността на Азия. Той е посветил седемте 
велики Риши на Индия. Той посветил и Зороастър още в Атлан-
тида по особен начин. Той говори и посвети и Авраам по съвсем 
особен начин. Той водеше едно вечно съществуване в своята ин-
дивидуалност, за което, за да се посочи вечният характер на тази 
индивидуалност, е казано, че той нямаше нито име, нито възраст, 
нито баща, нито майка. 

Срещата на Авраам с този Велик Посветен, описана в Стария 
завет като среща на Авраам с царя на Салим, със Свещеника на 
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Всевишния Бог, е една среща, която има най-голямо и универ-
сално значение за Авраам. При тази среща на Мелхиседек с Ав-
раам, той му предаде нещо много велико, което послужи като из-
ходна база за развитието на еврейския народ. Той му предаде им-
пулса на Слънчевия Дух, предаде му учението и Мъдростта на 
Слънчевия Дух. Това е показано в Библията с това, че той пос-
рещна Авраам с хляб и вино. А хлябът и виното са символ на Бо-
жественото учение. Същият символ имаме употребен при Христа 
при тайната вечеря, когато даде на учениците Си хляб и вино и им 
каза: Яжте, това е Моята плът и Моята кръв, т.е. Моето учение и 
Моята Любов. 

Когато Великият Слънчев Дух трябваше да слезе на Земята да 
спре инволюционния процес и да даде импулса на възхода, 
Зороастър се преражда в Палестина като Исус от Назарет, за да 
подготви тялото, което да послужи като проводник на Великото 
Космично Слово, което трябваше да слезе на Земята. Заедно с него 
се преражда и неговият любим ученик от Атлантида, Учителят на 
Египет, Хермес. След Голготската мистерия Исус възглавява онзи 
езотеричен център, от който изхождат всички импулси за разви-
ване на петата културна епоха на Бялата раса, която се развива в 
страните на Западна Европа, а Хермес е неговият пръв помощник. 

 

Зороастър, заедно със своите ученици, внася всичката Мъд-
рост, както в древния, така и в съвременния свят. А тази Мъдрост 
е Мъдростта на Великия Дух на Слънцето, на Космичното Слово, 
за което Йоан казва, че станало плът и се вселило между нас. От 
него са получавали Светлината си, импулсите и Мъдростта 
всички, които са се явявали като външни представители на онова 
велико Братство, за което Учителят казва, че е носител на всяка 
култура. И сега, когато западноевропейската култура е към своя 
край и на изток се зазорява новата културна епоха, шестата по 
реда си, която се заражда между славяните, Зороастър е пак въп-
лътен, за да послужи като посредник на Космичното Слово, на 
Слънчевия Дух, да се изяви и да даде импулс за развитието на но-
вата култура, от която ще се роди Шестата раса.” 

Начело на Третата културна епоха стои споменатият по-горе 
Велик Посветен Хермес Трисмегист (трижди велик). Наречен е 
така, защото е притежавал тайните на трите свята - физически, 
духовен и Божествен. Той е живял около 3000 години преди но-
вата ера в древен Египет и стои в основата на цялата западна езо-
терична традиция. 
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Светлината, която Хермес запали в Египет, озари целия древен 
свят. При него идваха да се учат от всички краища на света. И след 
като преминаваха през курса на учението, през изпитанията и 
Посвещението, те отнасяха Вечната Светлина в своите страни, къ-
дето основаваха храмове на мистериите, в които събираха уче-
ници и им предаваха Мъдростта в светлината, която бяха полу-
чили от Хермес. Там бяха учили Орфей, Питагор, Херодот, Платон 
и много от гръцките философи. Там е учил и Мойсей; от там по-
лучиха Мъдростта си и александрийците, даже и халдейците, ма-
кар че в Халдея (по-точно във Вавилон) беше прероден около 600-
550 г. преди Христа Заратустра като Учителя Заратус. По-късно от 
Египет Светлината премина в Гърция, оттам в Рим, откъдето про-
никна в Западна Европа. И където се занасяше тази Светлина, се 
зараждаше култура и се развиваше наука, философия и изкуство, 
защото всичко расте и се развива под влиянието на Светлината. 
Тази Светлина се носи от представителите на онова Братство, за 
което Учителя казва, че пътува в света и носи културата. 

 

Под влияние на този импулс се зароди и четвъртата културна 
епоха - гръко-римската, през която Истината беше изнесена под 
философска форма. Задачата на философията е била да изведе ду-
шата от страстите и чувствата, и да я потопи в света на чистата ми-
съл. Най-виден представител на това течение бе Платон. Учителя 
дори казва, че след него никой не е казал нищо ново във филосо-
фията. През тази епоха дойде и Божият Син и се зароди христи-
янството, което очерта облика на цялото бъдещо човечество. 

По времето на Хермес като част от импулса на Бялото Братство 
се явява и Кришна със задачата да обнови брахманизма, както е 
даден във Ведите - Свещените книги на индусите, дадени от се-
демте Велики Риши. 

Кришна, изявявайки себе си пред своя любим ученик, е дал 
Словото на Ведите, което Ману предал на Светите Риши. Кришна 
не тълкува Ведите, но дава ново учение, което разкрива вътреш-
ния смисъл на учението, дадено във Ведите.  

В своето учение той дава пътя, по който човек може да дос-
тигне съвършенство и да се слее с Бога. И затова за този, който 
върви в пътя на съвършенството, Ведите вече не са необходими. 
Затова във втория разговор Кришна казва: „Ведите са толкова 
полезни за просветения брахман, колкото една щерна посред 
място заляно с вода.” –Това не значи, че той отрича Ведите, той 
не ги отрича, но дава ново учение, което допълва Ведите. 
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В Бхагават Гита, което преведено значи Божествена песен, 
Кришна (в разговор със своя любим ученик Аржуна) изнася сво-
ето учение за пътищата, чрез които ученикът може да достигне 
съвършенство. Между другото той се представя пред Аржуна като 
въплътения Бог, като творческо Слово, като Логоса, Който е Съз-
дател на цялата Вселена с всички същества в нея и Който ръко-
води развитието на всички същества в пътя на тяхната еволюция. 
В разговорите той също така изнася учението за Абсолютния, 
Непроявения Бог, Когото нарича с името ТО. 

В действителност Кришна се явява един от пратениците на 
Христос и в него действително частично е бил въплътен Христо-
вия Дух, по същия начин и в Хермес, в Заратустра, в Мойсей и т.н., 
но не и в онази пълнота от преди 2000 години, която бе предви-
дена да се случи само веднъж в цялото Земно развитие и никога 
няма да се повтори. 

 

Приблизително тринадесет века преди Христа в Тракия се 
ражда и един друг Велик Посветен, за да даде духовен импулс на 
жителите на Балканския полуостров и оттам на цяла Европа. Поз-
нат е като Орфей, и заедно със Заратустра, Хермес, Мойсей и 
други Учители на човечеството, в предишни животи е бил служи-
тел в храма на Слънцето в древна Атлантида. На Балканския по-
луостров от незапомнени времена са съществували храмове на 
мистериите, които са имали центъра си в Рило-Родопския масив с 
център Мусала. 

И Орфей, раждайки се в Тракия, е бил заквасен с тази Мъдрост, 
която излизала от скритите светилища, разпръснати из Рило-Ро-
допския масив. Още от малък е бил привлечен от Мъдростта, ко-
ято е скрита в цялата природа - привличала го е тайната, която е 
скрита зад видимите неща. Той е бил поетична и музикална на-
тура, която изливала в музика и поезия мисълта си. Затова леген-
дите говорят, че и зверовете в планината се спирали да слушат не-
говата вълшебна музика. 

Орфей е роден в Тракия от царски род и се отличавал с чу-
десна, пленителна външност. Тогава той е носил друго име, което 
преданието не ни предава. Внезапно той изчезва от Тракия, като 
отива в Самотраки, оттам в 

Египет, воден от жаждата за придобиване на Мъдрост и зна-
ние. След като изучил тайните на египетските мистерии, след 20 
години той се връща в Тракия с името на Посветен в тайните, ко-
ето си извоювал след като преминал през всички изпитания и 
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Посвещения и което име му беше дадено от Учителите му като 
знак за мисията, която му предстоеше. Тогава той се нарича вече 
Орфей или Арфа - финикийска дума, съставена от сричките аур - 
светлина, и орофае - лекуване, което означава: онзи, който лекува 
със Светлина. Преди смъртта си той казва на своя любим ученик:  

„От Любов аз се облякох в ленена дреха, обричайки се на Ве-
ликото Посвещение и на аскетически живот. От Любов вникнах в 
тайните на магията и подирих Божествената наука. От Любов пре-
минах през пещерите на Самотраки, през кладенците на пирами-
дите и гробниците на Египет. Аз потърсих смъртта, за да намеря в 
нея живота и отвъд живота видях и прозрачните сфери, видях 
етера на боговете. Земята разтвори пред мен пропастта си, небето 
- блестящите си храмове. Аз изтръгнах скритата под мумиите на-
ука. Жреците на Изида и Озирис ми разкриха тайните си. Те 
имаха само тези богове. Аз имах за свой бог Любовта. Вдъхновен 
от него аз говорих, пях и победих. Благодарение на него аз усвоих 
Словото на Хермес и Словото на Заратустра.” (498) 

 

Последният от предхристиянските мистици, на които бих ис-
кал да се спра, е Буда. За него Щайнер казва: „Животът на Гаутама 
Буда на Земята означава нещо, ако той знае, че един човек трябва 
да е минал през множество прераждания, докато стане един Буда. 
Будистът знае, че след като Буда е достигнал степента Буда, той 
вече няма нужда да идва отново на Земята в тяло от плът…  

Тази душа има да решава една особена задача на планетата 
Марс. Буда е преминал на Земята предварителната степен, за да 
може да играе между Марсовите хора една роля, подобна на тази, 
която Христос игра на Земята. Не чрез един вид Мистерия на Гол-
гота, не преминавайки през смъртта, защото Марсовите човеци 
имат условия на живот, различни от тези на Земните хора. Следо-
вателно на окултиста му е ясно: Вярата на будистите, че Гаутама 
Буда вече няма нужда да се връща отново на Земята в тяло и плът, 
си има своето дълбоко основание...  

Буда беше един предшественик, принадлежащ към една по-
висша Йерархия, изпратен долу с Венерините човеци, така че с 
право може да се говори за една мисия на Буда като подготовка за 
Христос.” (499) 

Буда е част от един мощен импулс, който около 5-6 век пр. Хр. 
изпрати сред различни народи множество адепти на Бялото Брат-
ство: Данаил, Йеремия и Йезекиил в Юдея; Питагор и Платон в 
Гърция; Нума Помпилий в Рим и др. 
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8.4. Мисията на еврейския народ 
 

„И рече Господ на Аврам: излез от твоята земя, от твоя род и от 
дома на баща си, та иди в земята, която ще ти покажа; и Аз ще 
произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича 
името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя ония, ко-
ито те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят; и в 
тебе ще бъдат благословени всички земни племена.” (Битие 13) 

 

Историята на еврейския народ започва, когато Авраам се 
среща с Мелхиседек, който е един от безсмъртните предци на чо-
вечеството, без начало на дни, нито край на живот, без родосло-
вие. Това ще рече, че той не е свързан с никой от дългите родосло-
вия, като се почне от Адам и се свърши с по-далечните потомци. 

Авраам също не е бил един обикновен човек, а един Велик Пос-
ветен, който е минал през една съвсем нова форма на Посвещение 
и е бил способен по пътя на мисълта да познае Бога - както в при-
родата, така и в човешката душа. По този път на мисълта Авраам 
открива, че Бог, Който прониква във всичко и всички, живее и в 
неговия Аз. 

Легендата разказва, че Авраам е получил тази нова вътрешна 
организация по един особен начин. В една легенда от Талмуда се 
разказва, че Авраам, като малък, бил скрит от баща си в една пе-
щера, където бил отгледан. Това загатва за факта, че Авраам е пър-
вият, който насочва старите ясновидски сили навътре и развива в 
себе си онази организираща сила, която го довежда до вътреш-
ното съзнание за Бога.  

Това обръщане на целия сбор от душевни сили е показано в ле-
гендата, която разказва, че в течение на три години, през което 
време детето е било отглеждано в пещерата, то е бозаело мляко 
чрез Божията благодат от свой собствен пръст на дясната ръка. 
Така че Авраам е може би първият, в който под влияние на Божес-
твената Мъдрост се е събудила мисълта за Бога, проявен в целия 
околен свят. Той е преживял Бога вън от себе си.  

Това е било възможно за него, защото той е развил един пре-
възходен мозък като орган на мисленето. Затова неслучайно го 
считат за откривател на аритметиката, на науката на мисълта, ко-
ято се основава предимно на физическото мислене. Това, което 
може да бъде разкрито чрез ясновидството, аритметиката ни го 
разкрива чрез процеса на мисленето, чрез мозъка. 
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Тази способност, този мозък, който Авраам е развил, заедно с 
онова, което Мелхиседек е вложил в него при едно особено, по-
специално Посвещение, е трябвало да се развие по-нататък чрез 
наследствеността, предавайки се от поколение на поколение, за да 
завърши своето развитие 42 поколения по-късно в тялото на Исус. 
Това развитие на физическото поле естествено не е могло да бъде 
изолирано от развитието на етерното и астралното тяло, които за-
едно образуват истинското тяло на човека за земния живот. За-
това, по пътя на наследствеността, се усъвършенстват и трите об-
вивки на душата. Това, което е могло да бъде предадено на тези 
три обвивки на човешкото тяло, е трябвало да бъде предадено в 
ред последователни поколения. 

Както се е водило развитието на човечеството през следатлан-
тско време, трябвало е да се създаде една способност в човека да 
замести древното ясновидство, трябвало е да се развие логичното 
мислене, чрез което човек да открие и познае Бога, проявен както 
във външния свят, така и в човешката душа.  

Еврейският народ е бил определен да създаде едно такова 
тяло, което да бъде така организирано, за да може да дойде до поз-
нанието на света и на Бога без влиянието на ясновидството. Тази 
била мисията на еврейския народ. В лицето на родоначалника на 
еврейския народ (Авраам) фактически имаме една такава инди-
видуалност, чието тяло е било един подходящ инструмент за по-
саждане на зародиша на логическото мислене. 

По такъв начин Авраам сложи началото на едно познание, ко-
ето се основава не на ясновидството, а върху наблюденията във 
външния свят. По такъв начин е сложено началото на онази кул-
тура, плодовете на която имаме сега в западноевропейската кул-
тура. Авраам сложи началото на комбинативното мислене, на ма-
тематическата логика. 

Той се отличавал с такава преданост, която достигала до само-
жертва. Това е показано в Библията с факта на готовността на Ав-
раам да принесе в жертва единствения си син, чрез когото тряб-
ваше да осъществи обещанието на Бога пред Авраам, че от него 
ще се роди велик народ. С това той бил готов да пожертва целия 
еврейски народ и всичко, което бил той самият и което трябвало 
да се внесе в света чрез него. Но когато бил готов да принесе Исак 
в жертва, Бог го възпрял и той получил обратно сина си. Това е 
описано в Битие, гл. 22: „Бог рече: вземи едничкия си син Исаак, 
когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва 
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всесъжение на една от планините, която ще ти покажа. Авраам 
стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от сво-
ите слуги и сина си Исаака; нацепи дърва за всесъжението и стана, 
та отиде на мястото, за което Бог му говори... 

Тогава Исаак проговори на баща си Авраама и рече: „Тате!“ – 
Той отговори: „Ето ме, синко.“ – Той рече: „Ето огъня и дървата, а 
де е агнето за жертвоприношение?“ – Авраам рече: „Бог ще Си 
предвиди, синко, агне за жертвоприношение.“   

И вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за 
което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага 
дървата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника 
върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да за-
коли сина си. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: „Ав-
рааме, Аврааме!“ – Той отговори: „Ето ме!“ 

Ангелът рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му 
нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали еднич-
кия си син за Мене.“ … И Ангел Господен втори път викна Аврааму 
от небето и рече: „Кълна се, казва Господ, че, понеже ти направи 
туй нещо и не пожали (за Мене) едничкия си син, Аз ще благос-
ловя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, 
както небесните звезди и както пясъка по морския бряг.” 

 

Според езотеричната традиция под „ще размножа и преум-
ножа твоето семе както небесните звезди” се разбира, че Бог иска 
да направи да царуват в размножаването на евреите по Земята 
онези отношения на числата, които царуват и в звездите на не-
бето. В своето развитие еврейският народ е трябвало да бъде уст-
роен според хармонията и порядъка на звездите. И виждаме, че 
това става точно така. Исак имаше двама синове - Яков и Исав. 
Яков имаше дванадесет сина, което съответства на дванадесетте 
зодиакални знаци, през които минава Слънцето в своето движе-
ние по небето, и от които се разви целият еврейски народ. 

Но случило се едно нежелателно явление между синовете на 
Яков - един от тях, Йосиф, по атавизъм (проява, свойствена за от-
давна отминали поколения, и обикновено считана за нежелана) 
имал пророчески сънища, озарени от духовния свят. Тази негова 
способност на ясновидство била противна на основната тенден-
ция на еврейския народ, предадена от Авраам по наследство и 
това породило известна антипатия и враждебност на братята му 
към него. Това е предадено в Библията с разказа за продаването 
на Йосиф на египтянина. По този начин той е бил отхвърлен от 
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своите братя, защото в него отново се проявява едно наследство от 
старата ясновидска дарба. Затова той трябвало да отиде в Египет, 
защото той отпадал от мисията на еврейския народ. 

Както в живота на отделния човек, така и в живота на народите 
няма нищо случайно, а всичко, каквото става с тях, има за задача 
да им придаде нещо. Същото се случи и с евреите. Евреите неслу-
чайно са отишли в Египет, където се оформиха като народ. По-
късно те неслучайно попаднаха под вавилонско робство. И там те 
трябваше да научат нещо, от което имаха нужда, за да изпълнят 
възложената им мисия.  

Във Вавилон еврейският народ се е срещнал и с една друга 
страна от древната традиция. От една страна във Вавилон евреите 
влезли в контакт с халдейската Мъдрост, а от друга страна най-
добрите синове на еврейския народ влезли в контакт с Мъдростта 
на нововъплътения Зороастър, който работил по това време във 
Вавилон под името Назаратус или Заратус. И някои от най-доб-
рите пророци са се развили под негово влияние. Това се е случило 
в периода от 600 до 550 година преди Христа. 

Може би най-голяма роля за мисията на еврейския народ, е 
изиграл Мойсей - един от най-загадъчните Посветени в пътя на 
човешкото развитие. Неговите писания са така загадъчни и забу-
лени, че трудно може да се проникне в скрития им смисъл без 
Посвещение. В Библията за него е казано, че е роден от еврейско 
семейство и е хвърлен в една кошничка на брега на реката Нил, 
където го намира царската дъщеря. Учителя казва за него: 

„Мойсей се е учил при най-добрите учители в Египет. Учил е 
дълго време и е минал през известна школа. И наистина чудесата, 
които той е направил пред фараона, показват, че той е имал из-
вестни знания. Но заради една постъпка - убийството на египтя-
нина, абсолютно забранена за един ученик на Бялото братство, 
той трябваше да отиде на уединение цели четиридесет години в 
пустинята, за да изкупи своя грях. За едно убийство, той трябваше 
да учи и изкупва цели четиридесет години. Чак след това той по-
лучи ново посвещение. Като ви напомням голямата отговорност, 
която има един посветен за една направена грешка, искам да ви 
наведа на мисълта, колко голяма отговорност поемат онези самоз-
вани учители, които осакатяват човешките души.” (500) 

 

А Влад Пашов пише за него: „Мойсей е бил Посветен в египет-
ското Посвещение и е бил запознат с дълбоката Мъдрост на Еги-
пет. Той е бил посветен от майка си на храма, където е израснал. 
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Бил е сериозен, замислен и мълчалив. При говорене заеквал. Той 
сполучливо издържал всички изпити при Посвещение на тай-
ните. Той, който бил със стоманена душа и диамантена воля, счи-
тал изпитанията за играчка. Бил е надарен с математически и все-
обемащ ум, и проникнал в тайните на Свещените числа. Той се е 
стремял да проникне във всички тайни на египетското Посвеще-
ние. Чувствал, че някакво тайнствено провидение бди над него и 
му помагало да постигне целите си.” 

 

„Библейската легенда ни разказва, че той пасъл овцете на тъ-
ста си и ги закарал един път в задната страна на пустинята, оти-
шъл в планината Божи Хорив. Там му се явява ангел господен 
всред огнен пламък в къпината. Той видял огнения пламък и чул 
от него гласа на ангела, но видял, че къпината не изгаря. След това 
се казва, че той се върнал да види защо къпината не изгаря. В това 
време от горящата къпина го повикал сам Бог, като му казал: 
„Мойсее, Мойсее!” Той рекъл: „Ето ме.” Бог му казал: „Не прибли-
жавай тук, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което 
стоиш, е свята земя.” И рече му Бог: „Аз съм Бог на Отците ти, Бог 
на Авраама, на Исака и Якова.” И Мойсей закрил лицето си, за-
щото се боял да погледне към Бога. Тогава Бог му казал, че го на-
товарва с мисията да освободи евреите от египетското робство и 
да ги изведе от Египет, и да ги заведе в земята, която Бог е обещал 
на Авраам, Ханаанската земя. Мойсей не искал да поеме тази за-
дача, защото му се струвало, че не е по силите му, но Бог му пока-
зал да направи разни чудеса, които като направи пред евреите, ще 
повярват в него. 

Мойсей, подготвен от тази среща, поема мисията си и накрая 
на живота си той се обръща към израилевите синове и им казва 
пророческите думи: „Завърнете се при Израиля. Когато настанат 
времената, Вечният ще изпрати един пророк като мене измежду 
братята ви и Той ще тури Словото си в неговите уста, и този про-
рок ще ви каже всичко, което Вечният ще му заповяда. И ще стане 
така, че който не послуша думите, които ще ви каже, Вечният ще 
поиска сметка от него.” (Второзаконие, 18:18,19) По такъв начин 
той предупредил евреите за идването на Христа, на Слънчевия 
Дух, който ще се всели в тялото на Исуса. Подготвен от тази си 
среща със Слънчевия Дух за мисията си, Мойсей се укрепва в себе 
си и поема работата си. Като Бог, Слънчевият Дух стои винаги зад 
него и го ръководи и той взема пряко участие в освобождението 
на евреите от Египет. 
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Такъв е в общи линии пътят на развитието на еврейския народ, 
който е имал за мисия да подготви едно подходящо тяло, което да 
стане проводник на Великия Слънчев Дух. За съдбата на евреите 
Учителя казва: „Няма народ по-нещастен от еврейския - народ, 
който от 2000 години е навсякъде постоянно гонен, гонен, гонен. 
Защо? Защото този народ не е изпълнил своите задължения и обе-
щания, които е дал на Бога - служи на Бога, но по форма, а по лю-
бов не служи; престъпи закона на Любовта и вследствие на туй 
дойдоха страданията и нещастията върху него. И сегашните хрис-
тиянски народи не служат по любов на Бога, в църквите им - съ-
щите проповеди, службата става отлична; Писанието разбират, 
молитви отлични; на пръв поглед всичко това е хубаво, даже и аз 
сам го харесвам, но същественото - онази Христова Любов - няма 
между тях, т.е. има любов, но обикновената.” (501) 

 

 

8.5. Пророците 
 

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят проро-
ците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са 
оповестявали Божията Воля. Те са били Божии посланици сред 
човеците – приемали са от Бога послания във вид на видения, из-
стъпления, съновидения или по внушение от Духа. 

Характерното в цялата еврейска история е това, че от самото 
начало на своето съществуване, още от Авраам, Бог е говорил на 
този народ като едно Същество отвън. И затова на евреите беше 
даден законът на десетте Божи заповеди отвън - от Бога, но не от 
Бога, Който е в човека, но от Бога, който е във Всемира. Древноев-
рейският народ бил така развит, че можел да възприеме закона 
само ако му бъде даден отвън. Обаче същинският морал, в който 
човек участва със своята душа, не се чувства още в тези времена, 
както това стана по-късно. Евреинът не е можел в себе си да на-
мери отговора на въпроса коя постъпка е морална и добра, не било 
възможно той да роди закона из собственото си сърце, затова той 
му бил даден отвън. Обаче делото на Мойсей е трябвало да бъде 
продължено, за да донесе подходящи плодове. Ето защо всред ев-
рейския народ е трябвало да се явят личности като пророците, ко-
ито приемали своите откровения направо от Бога и настоявали 
пред еврейския народ за изпълнение на Божия закон. 

Еврейските пророци са минали през Посвещенията в древните 
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мистерии в предишни животи в различни народи и по-късно се 
въплъщават в Израел, за да подготвят условията за идването на 
Христа. Това, което е било складирано в техните души като опит-
ност и преживяване от Посвещенията, в живота им сред еврейс-
кия народ избликва спонтанно и стихийно. Така че те са готови 
души, високо посветени от миналите си животи, които при най-
малък външен повод се пробуждат и започват да говорят. 

Ето какво казва Рудолф Щайнер за старозаветните пророци: 
„Достатъчно е само да вземем Библията... започвайки от Исайя 

и стигайки до Малахия, минавайки през Иеремия, Езекиил и Да-
ниил, за да се убедим, че те не могат да бъдат включени в общата 
схема на посвещението. Къде например се споменава, че юдейс-
ките пророци извървяват същия път на посвещение, какъвто имат 
посветените на другите народи? Но се споменава нещо съвсем 
друго: В определен момент те застават пред своя народ и понеже 
в душите им звучи Божият глас, те виждат нещата много по-раз-
лично отколкото обикновените хора и могат да предсказват както 
съдбата на своя народ, така и бъдещите етапи от цялото мирово 
развитие. Всички тези неща просто изригват с първична сила от 
душите на пророците... 

Юдейските пророци се появяват така, сякаш техният духовен 
поглед се пробужда от един вид гениалност и те спонтанно се об-
ръщат както към своя народ, така и към цялото човечество. Да, те 
се позовават на своя пророчески глас, на своите пророчески 
дарби. Припомнете си само как изглежда един юдейски пророк: 
когато има да каже нещо, той изтъква, че го е получил направо от 
Бога, или че то му се открива като непосредствена, елементарна 
истина... Ако проследим душите на юдейските пророци, ние уста-
новяваме, че те са прераждания на такива посветени, които вече 
са изминали съответния път на посвещение е рамките на един или 
друг народ, т.е. те вече са постигнали определена степен на посве-
щение. Следователно, ако търсим произхода на юдейските про-
роци, ние стигаме до другите народи. Там ние откриваме една или 
друга посветена душа, която е живяла достатъчно дълго всред 
своя народ; после тя минава през Портата на смъртта и се пре-
ражда всред еврейския народ. И ако искаме да проследим пре-
дишните прераждания на юдейските пророци, независимо дали 
става дума за Еремия, Исайя, Даниил и т.н. ние трябва да ги тър-
сим всред другите народи. Образно казано, при еврейския народ 
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наблюдаваме едно „струпване” на посветени, които идват от дру-
гите народи. И тогава става ясно защо техните пророчески дарби 
изригват от душите им с такава първична сила. Това е така, за-
щото те просто си спомнят своите опитности на посветени, изжи-
вени в миналото тук или там по света. 

Дарбите се проявяват, но се проявяват по такъв начин, че не 
винаги показват онази хармонична форма, която са имали в пре-
дишните инкарнации. Защото душата, преродена в едно пер-
сийско или египетско физическо тяло, първо трябва да се приспо-
соби към телесните особености на еврейското тяло. И тъкмо по-
ради тази причина някои от предишните душевни способности 
остават непроявени. Защото нещата далеч не са така поставени, 
че ако човек напредва от една инкарнация в друга инкарнация, у 
него автоматически да оживяват предишните душевни способ-
ности; често пъти това става с цената на големи трудности, ид-
ващи не от другаде, а от физическото тяло, което често придава на 
пророческите дарби объркан и хаотичен вид. 

 

И така, ние виждаме как юдейските пророци предоставиха на 
своя народ сбор от духовни импулси, които макар и често пъти 
доста неподредени представляваха един вид грандиозни спомени 
от техните предишни инкарнации. Ето кое е особеното у юдейс-
ките пророци. И защо нещата се развиха така? Само защото това, 
което беше разпръснато по целия свят, трябваше да бъде събрано 
и фокусирано в една точка и отново да се появи в кръвта на старо-
заветния народ... В хода на общочовешката еволюция душевните 
сили трябваше да се фокусират именно там, в кръвта на древноев-
рейския народ...“ (502) – По сходен начин, както ще стане дума в 
третия раздел от тази книга, днес в славянските народи с център 
България са събрани много от пророците, адептите и посветените 
на миналото, за да работят за повдигането на този народ, а чрез 
него (като квас) и на цялото човечество. 

 

Завършвам изложението с тематични цитати от Учителя:  
„Апостолите са имали видимо съприкосновение с Христа на 

Земята, а пророците – духовно съприкосновение с Него. Те са 
виждали по духовен начин, духовно са общували с Христа.“ (506) 

 

„Какви бяха старите пророци? - Хора, служители на Бога. Те не 
бяха царе, владици и патриарси, но проповедници на Словото Бо-
жие. Те бяха гонени, преследвани, ненавиждани. Наричаха ги 
лъжци и магьосници, не им вярваха.” (507) 
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„Давайте предимство на разумния човек, бил той мъж или 
жена. Хората спорят какъв трябва да бъде пророкът - мъж или 
жена. Като четете Библията, там има повече пророци, а малко 
пророчици. Човекът може да бъде пророк, а не мъжът или жената. 
Щом е истински човек, и мъжът може да бъде пророк, и жената 
може да бъде пророчица. Пророкът съдържа в себе си и двата 
принципа - мъжки и женски.  

Женената жена и жененият мъж не могат да бъдат пророци. 
Ожени ли се пророкът, от потомството му нищо не остава. Какво 
потомство остави Мойсей? Мойсей имаше особена мисия в света. 
Яков не беше пророк, затова остави 12 сина, 12 племена. Какви са 
отличителните качества на пророка? Пророкът трябва да има 
светъл ум, мощен дух, вярна интуиция, с която да предвижда 
неща, които ще станат в далечно бъдеще.” (504) 

 

„Като четете книгата на пророците, виждате, че те са смели и 
решителни. Изобщо еврейските пророци са войнствени, безст-
рашни. Те изнасят Словото Божие с достойнство и казват: „Така 
говори Бог...” При големите страдания някои от пророците са се 
разколебавали, но временно. Например пророк Йеремия казва: 
„Господи, откак започнах да Ти служа, главата ми побеля.“ – След 
това той се разкайва и плаче. Ако един пророк плаче, какво остава 
за обикновените хора! 

Когато Бог изпрати пророк Йона в Ниневия да проповядва, 
той започва да разговаря с Господа в себе си. Той казваше: „Зная, 
Господи, че си милостив и благоутробен. Ти ме изпращаш да про-
повядвам на тия хора, но като се обърнат към Тебе с молба да ги 
простиш, ще ги помилваш. Тогава аз ще изляза лъжлив пророк.” 
След този разговор пророкът взе торбата си и тръгна за Испания, 
избяга от лицето на Бога. Но след като китът го погълна, той лежа 
три дни в утробата му. Йона се моли усърдно на Господа да го из-
бави от това нещастие. Той си казваше: „Господи, извади ме от ут-
робата на кита. Ще отида в Ниневия да проповядвам Словото Ти!” 
– После, когато тиквата, която пазеше сянка на Йона, изсъхна, той 
пак се обърна към Бога с думите: „Господи, не стигаше ли, че ми 
отне пророчеството, но трябваше и тиквата да ми вземеш?” 

С този пример Бог показа на Йона, че любовта му е малка още. 
Бог му каза: „Ти жалиш за една тиква, която израсна в една нощ. 
Не трябва ли и Аз да пожаля тия хора, които се разкайват? Между 
тях има деца, които не различават дясната си ръка от лявата. Не 
трябва ли да ги пожаля?”.” (505) 
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„Всички страдания и изпитания са необходими за пробуждане 
на човешкото съзнание. – „Няма ли друг път, по който може да се 
пробуди човешкото съзнание?” – Засега природата си служи със 
страданията като метод за пробуждане на човешкото съзнание. 
Няма човек в света, който може да избегне страданията. И свети-
ите, и пророците минават през страдания. Техните страдания са 
по-големи от тия на обикновените хора. Щом е дошъл на Земята, 
човек неизбежно ще страда. Чрез страданията той ще изправи ня-
кои отрицателни черти на характера си. Колкото и да са повдиг-
нати, и светиите, и пророците са имали някакви отрицателни 
черти на характера си, които изправили чрез страданията.” (508) 

 

„Хората могат да ви галят и обичат, но без Божественото нищо 
няма да постигнете. Влезете ли в Божествената почва, там всичко 
се постига. - „Големи са трудностите ни.” - Радвайте се на тях, за-
щото само при трудностите на вашия ум, на вашето сърце и на ва-
шата воля се крият бъдещите ви успехи.  

Доброто и успехите ви се крият зад трудностите. Те са признак 
на вашето добро. Чрез трудностите и противоречията човек става 
велик, силен. Под думите „велик човек, велики хора” разбирам 
онези, които са запознати с идеята, че в света съществува едно Ра-
зумно Начало, Чиято воля трябва да се изпълнява. Който не е 
свързан с това Начало, нищо не може да постигне.” (509) 

 

„Ако тук (в Школата) не можете да научите законите, в приро-
дата ще ги научите, само че там това ще ви отнеме много дълъг 
период от време, ще преживеете може би 10, 20, 100 пъти по-го-
леми страдания и пак ще дойдете до същите резултати и заключе-
ния. Като четете Стария Завет, ще видите каква е била школата на 
пророците. Всички пророци, които са били определени да повдиг-
нат някого, всякога са бивали поставяни на големи страдания и 
изпитания, за да се приготвят за живота, да разбират законите на 
природата и да изпълняват волята Божия. Положението им не е 
било много розово, но те са били хора със силна воля.” (510) 

 

 

8.6. Братството на есеите 
 

Братството на есеите е било окултна школа, работила основно 
през последните 1-2 века преди Христа. То е съществувало и много 
по-рано, но е действало по-скрито, като негови представители са 
били и пророците, Давид, Соломон и други библейски персонажи. 
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Есеите, които водят началото си още от Мойсей и са минали 
през различни фази в течение на времената, са ученици на Бялото 
Братство, които имаха за задача да подготвят човечеството за ид-
ването на Христос. Това те направиха чрез еврейските пророци, 
които бяха преминали в миналото през различни древни мисте-
рии и не бяха обикновени хора. В последния етап на своята работа 
те бяха образували много братски общежития, от които излязоха 
самите апостоли. През тях мина и Исус след завръщането си от 
Египет. За това говори самото евангелие, че се е заселил в град 
Назарет, който е бил колония на есеите, наречени назореи. 

 

Един век преди Христа, начело на Братството на Есеите зас-
тава един Велик Посветен - Йешуа бен Пандира (Йешуа, син на 
Пандира). Той е проповядвал, че наближава Царството Божие на 
Земята, че идва моментът, когато Великият Божествен Дух ще 
слезе на Земята, към която иде вече. За това му учение той е бил 
убит с камъни от евреите и след това обесен. 

Есейското братство е имало два главни центъра: единият е в 
Египет, а другият - в Палестина, на брега на Мъртво море. Но ос-
вен тези центрове, техните общества са били пръснати по цяла Па-
лестина и Египет. 

Идеите и разбиранията на есеите са били сходни с идеите на 
всички древни езотерични общества. Целер, в своята история на 
философията, говори за голямото сходство на есеите с питагорей-
ците, не само по отношение на техния живот, но и по тяхното уче-
ние. Той изнася следните общи принципи между тях: 
1. Спазвали строго държането на тайните относно тяхната школа. 
2. Скривали своите учения чрез символиката и обредността. 
3. Основали своята философия на алегоричните тълкувания на 
древните предания, авторитетността на които признавали. 
4. Прекланяли се пред висшите сили, проявени в четирите еле-
мента и възнасяли молитви пред изгряващото Слънце. 
5. Вярвали в йерархическата стълба от същества, наредени между 
човека и Бога. 
6. Придържали се към дуалистическия възглед за същността на 
света, признавали взаимодействието между духа и материята, 
между доброто и злото, но в основата на този дуализъм стоял стро-
гият монизъм, според който доброто и злото, духът и материята са 
проява на Абсолютния Бог. 

Влад Пашов пише за тях: „Цялата организация и учение на 
есеите са подобни на тия на питагорейците и на всички окултни 
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школи на миналото. В допълнение на гореказаното общите черти 
между питагорейците и есеите са следните: 1) Молитва при започ-
ването и свършването на всяка работа. 2) Посрещане изгрева на 
Слънцето с песни и молитви. 3) Обличане с бели ленени дрехи при 
посрещане изгрева на Слънцето, при молитви и братски трапези. 
4) Братски трапези. 5) Комунален живот. 6) Дълги изпитания, 
преди да влезе човек в ордена. 7) Три степени на посвещение... 
Есеите, както и питагорейците, признавали за братя всички хора, 
които имали дълбока вяра в Бога, от всички националности, без 
разлика на външното им вероизповедание. Есеите са най-езоте-
ричното Братство сред еврейския народ и са поддържали всички 
езотерични традиции, които самият Мойсей е взел от Египет, за-
щото той е бил Посветен в Египетските мистерии.” 

Есеите, питагорейците и изобщо всички окултни братства в 
миналото са поддържали учението за прераждането и кармата.  

 

Според Учителя есеите са имали за задача да подготвят хора, 
които да бъдат среда за слизащия към Земята Божествен Дух, да 
подготвят хора, които да приемат учението от Божествения Дух и 
да го разнесат по света. Сто години преди слизането на Христа на 
Земята, есеите нашироко прогласяват, че Божественият Дух идва 
към Земята да покаже на хората пътя към Царството Божие, което 
е вътре в нас.  

Есеите имаха за задача да подготвят средата, хората, които да 
приемат Божественото Слово, като дори самият Исус се свърза с 
школата им. Това е подробно описано в цикъла лекции „Петото 
евангелие” от Рудолф Щайнер. С есейските среди са били свър-
зани също Йоан Кръстител и апостолите. 

Както Христос е пращал своите ученици да проповядват, като 
им е казвал да не носят нищо за из път („Недейте има ни злато, ни 
сребро, нито мед в поясите си, ни торба за път, ни две дрехи, нито 
обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. В 
който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и 
там оставайте, докато си отидете.” (Матей 10:9-11)), същото пра-
вили и есеите. Те никога не носили по два чифта дрехи и обувки. 
Никога не носели със себе си пари, защото знаели, че членовете 
на Братството, разпръснати по цяла Палестина, ще ги снабдят с 
всичко, което е необходимо. Есеите имали за задача и мисия да 
подготвят идването на Христа, да подготвят света за християнст-
вото. Те бяха християни преди Христос да слезе на Земята, защото 
чрез своите Учители те бяха във връзка с Него. 
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8.7. Мисията на Земята и човечеството 
 

За правилното разбиране на важната роля на Христа за на-
шето еволюционно развитие, нужно е да представя накратко за-
дачите, които по Волята Божия са поставени на Земното човечес-
тво за настоящия цикъл, който обхваща милиони години. 

В дълбок мистичен смисъл Земята също има своите „прераж-
дания”, които изграждат огромни космични епохи. Трите такива 
предхождащи гигантски периода, които можем да наречем „пре-
дишни инкарнации на Земята”, са познати в езотеричното хрис-
тиянство като Стар Сатурн, Старо Слънце и Стара Луна. Следва-
щите три след Земния Период пък са Бъдещ Юпитер, Бъдеща Ве-
нера и Бъдещ Вулкан. Тези космични периоди нямат почти нищо 
общо с днешните планети, а условията при тях са били коренно 
различни от всичко, което днес можем да си представим. Между 
тях няма плавен преход, а една огромна „космична нощ”, наре-
чена в източните учения „пралайя” - състояние, при което цялата 
материя се връща към изначалната си субстанция в хаотично със-
тояние, а през това време всички души, участвали в този космичен 
цикъл, асимилират плодовете на изминалата епоха. 

 

Антропософията ни учи още, че в предишното си „прераж-
дане” Земята, заедно с цялата Слънчева система и всички разви-
ващи се души, са имали за цел да развият Мъдростта. Затова днес 
виждаме, че цялата Природа е буквално пропита с Мъдрост - от 
най-малката буболечица до кръговрата на водата и смяната на се-
зоните, необходими за нашето развитие. За разлика от Мъдростта 
обаче, не можем да кажем, че Любовта е също така „вградена” в 
природата - хищниците и оцеляването на един вид за сметка на 
друг е пример за това.  

За Любов ще можем да говорим едва когато се сбъднат думите 
от Светото Писание: „Тогава вълк ще живее заедно с агне, и лео-
пард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и 
малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще ле-
жат заедно, и лъвът ще яде слама като вола. Младенец ще играе 
над аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийско 
гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата Ми света планина, за-
щото Земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите 
пълнят морето.” (Исая 11:6-9) 

И така достигаме до същността на въпроса: В настоящия огро-
мен времеви цикъл мисията на Земята и на нас като човечество е 
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именно да развием Любовта. Ала, както знаем, Любов без Мъд-
рост и без познаване на Истината не е никаква Любов, и затова 
човечеството е трябвало да премине през дълъг път, докато стане 
способно да пробуди и да излъчва Любовта от себе си. Рудолф 
Щайнер описва това по следния начин: 

„Но ако бихме потърсили на Старата Луна способността, която 
ние откриваме във все по-голям мащаб, според развитието на на-
шата Земя, то не бихме открили при лунните същества тази спо-
собност. Тази способност като любов, стремеж, която изхожда от 
свободната воля, обединява съществата. Любовта е мисията на на-
шата земна планета. И затова в окултизма наричаме Луната „Кос-
мос на Мъдростта”, а Земята „Космос на Любовта.” И както ние, 
намирайки се на Земята, се изумяваме от запечатаната в нея мъд-
рост, така някога съществата на Бъдещия Юпитер ще стоят пред 
същества, от които ще благоухае на любов. Те ще вкусват и ще 
вдишват любовта от обкръжаващите ги същества. Както пред нас 
на Земята свети мъдростта, така съществата на Юпитер ще вдъх-
ват това, което ще се развие тук на Земята от чисто половата лю-
бов до Божествената Любов в смисъла на Спиноза. 

Тази любов ще благоухае тогава, както сега благоухаят, изли-
ват различни аромати растенията. Така различните степени на 
любов ще се изливат, издигайки се от Космоса, който нарекохме 
Юпитер, следващо въплъщение на нашата Земята. Така се сменят 
отношенията е хода на еволюцията и всеки път, когато еволюци-
ята се придвижва напред, в това участват всички същества. И то-
гава съществата, свързани с дадено планетно образувание, се из-
дигат на по-висока степен на развитие. В настояще време, така да 
се каже, оръдие за развитие на любовта се явяват хората; преди, в 
царството на животните са се развивали различни, по-елемен-
тарни форми на любов; и едно обикновено наблюдение би пока-
зало, че всичките прояви на любов при животните са всъщност 
само предварителни степени на човешката, постепенно все по-
одухотворяващата се любов.” (512) 

 

 

9. Мисията на Христос 
 

„Отвориха се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да 
се спуска върху Него. И ето глас от небето, който казваше: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” (Мат. 3:16) 
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Учителя: „И Христос мина през страдания, защото разбираше 
смисъла им. Той пострада за хората, стана техен поръчител. Хрис-
тос изпи горчивата чаша, но разбра дълбокия смисъл на страда-
нието. Без Христа човечеството не би се спасило. Като знаете това, 
не ставайте отново роби на света. Вие търсите щастието на Земята, 
но не можете да го намерите. На Земята няма щастие. Ако търсите 
щастие, ще го намерите само в Бога.” (513) 

 

„В първоначалния език – езикът на Девствения Божествен Дух 
– най-възвишеният в йерархията на ангелите дал на човека друго 
име, не сегашното. Това станало в съвета на боговете, под предсе-
дателството на Господа Исуса Христа – Спасител на човечеството. 
Този съвет се занимавал със създаването на човека.” (514) 

 

Рудолф Щайнер: Най-важното е да се осъзнае, че намесата на 
Христовия Импулс в историческия живот на човечеството беше не 
само едно събитие на физическия план, към което можем да под-
ходим чрез изучаване на историческите факти, но и истинско ду-
ховно събитие... Свръхсетивният свят знаеше за Неговото идване. 
По-осведомените водачи на ранните християни бяха твърдо убе-
дени, че идването на Християнството беше не просто събитие на 
земния план, а нещо, свързано с духовния свят, нещо, предизви-
кало радикална промяна в духовния свят.” (517) 

 

„Че постепенно човекът отново намира пътя от душа към душа, 
че става възможно силата на братството да се излее върху цялото 
човечество, се дължи на появата на Христос.” (516) 

 

„Ако Христовият Принцип би бил задушен още в зародиш, ако 
Христос би бил победен от дявола, тогава без съмнение би било 
възможно Земята изцяло да падне под властта на този принцип 
на Сорат (така Щайнер нарича върховния противник на Христос - 
бел. авт.). Но това не се случи и така това същество трябваше да се 
задоволи с отпадъците, които не са проявили склонност към Хрис-
товия Принцип – с онези хора, които са останали оковани за Зе-
мята; те ще образуват в бъдеще неговите пълчища.” (520) 

 

„Страхуващият се християнин лесно се подвежда, че вероизпо-
веданието му изгубва от блясъка си, когато бъдат осветлени и пре-
димствата на другите вероизповедания. Но християнското веро-
изповедание получава именно един по-възвишен блясък, когато 
проникнем окултно отделните религии.” (521) 
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9.1. Старото и новото Посвещение 
 

Главната задача на окултното обучение и развитие е да се ор-
ганизира астралното тяло, което е носител на страстите и инстин-
ктите. В миналото, когато е дадено на света източното предание, 
душата се е проявявала главно чрез астралното тяло - т.е. съзна-
нието на човека е било в астралното тяло. Затова Учителя казва, 
че едно време столицата на човешката душа е била симпатичната 
нервна система, представена от астралното тяло, а сега е премес-
тена в главно мозъчната система. 

В Мистериите преди Християнската ера кандидатът, в течение 
на доста дълго време, е получавал наставления за организиране 
на духовния си живот – тогава той е придобивал знания, които съ-
ответстват на това, което днес наричаме Окултна наука.  

 

В онези времена, за да може един Посветен да въздейства 
върху астралното тяло на ученика, той го е поставял в магнетичен 
сън, изваждал е астралното тяло вън от физическото, и тогава е 
действал върху него с известни методи от окултната наука, за да 
вложи в него известни импулси, образи и сили, които да го преоб-
разят. Това е ставало в продължение на три и половина дни, в те-
чение на което време физическото тяло е било в транс. Тези три и 
половина дни отговарят на трите и половина космични периода, 
през които е минало световното развитие досега. И когато учени-
кът се събуждал, той бил вече нов човек - притежавал е космич-
ното знание и Мъдрост, предадени му от неговия Учител на него-
вото астрално тяло и той ставал ясновидец и Посветен. Това е в 
общи черти пътят на Посвещението в древните мистерии. 

В Християнските мистерии Посвещението е поставено на съв-
сем друга основа. Тук ученикът трябва в будно състояние на съз-
нанието да приеме известни импулси, идеи, образи, които се пре-
дават на неговото астрално тяло. А след това, през нощта, когато 
то е свободно от физическото тяло, тези сили работят активно за 
организиране на астралното тяло и за пробуждане на спящите в 
него способности и добродетели. Така, с течение на времето, уче-
никът организира своето астрално тяло и изработва своите ду-
ховни органи, с което постепенно влиза във връзка с духовния 
свят. Но това е един дълъг процес, за който се искат усилия. 

Онзи, който е намирал Пътя към духовния свят в древността 
чрез Посвещението, можел да каже: „Аз проникнах в духовното 
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съществуване, но затова бях подпомогнат. Помощниците на ини-
циатора направиха за мен възможно да издържа периода, през 
който демоните на моята собствена природа биха ме разкъсали и 
смазали.” – Но чрез това, че дължал своето проглеждане в духов-
ния свят на външна помощ, той оставал зависим от този колегиум 
на Посвещението през целия си живот; зависим от онези, които го 
били подпомогнали. 

За онези епохи това е било в реда на нещата и е било необхо-
дима стъпка в развитието на съзнанието на човечеството. Но в 
един момент това трябвало да се измени. Кандидатите за Посве-
щение е трябвало да стават все по-малко зависими от онези, които 
са техни Учители и Посветители. Защото с тази помощ, която да-
ваха помощниците на Посветителя, е било свързано нещо друго, 
което се състояло в следното: В будно съзнание във физическия 
свят човек има чувството за своя Аз. При старото Посвещение, при 
проникване в духовния свят, това Азово съзнание се е заличавало 
по определен начин - то се е размътвало, притъпявало.  

И това е трябвало да се случва, защото азовото съзнание е това, 
с което са свързани всичкият егоизъм, всичките страсти и низши 
желания, които искат да отделят човека от външния свят и да го 
затворят в себе си и в своите лични интереси. 

 

Ако Посвещаваният не е искал неговите страсти при навли-
зане в духовния свят да нараснат до неимоверна степен, тогава не-
говото Азово възприятие е трябвало да бъде потиснато. Ето защо 
при Посвещенията в древните мистерии е съществувало едно по-
нижено състояние на съзнанието. Но развитието изисква все по-
вече човек да става способен да мине през Посвещение при пълно 
запазване на будността. Онова размътване на Аза, което е било 
свързано с Посвещението в древните мистерии, трябваше да прес-
тане. Това можеше да се постигне бавно и постепенно, но днес то 
вече е единственият правомерен начин за Посвещение. 

За нормалното състояние на днешната земна епоха, Азът в чо-
века не е буден в другите светове. Но едно християнско Посвеще-
ние трябва да се състои в това, че във висшите светове Азът да ос-
тане така буден, както той е буден във външния свят. Затова древ-
ните Посветени казвали: „Ще дойде време, когато всичко, което 
човек преживява във висшите светове, ще може да го свали долу, 
във физическия свят.” Това значи, че той ще изживее тези неща, 
но ще запази своето самосъзнание. Това учение е било изнесено 
между есеите от Йешуа бен Пандира, и то било причината този 
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Велик Посветен да бъде убит с камъни като богохулец, защото та-
кова учение се считало като най-голямо оскверняване на Посве-
щението от онези, които не искали да допуснат, че нещо, което за 
даден период е правилно, не може да бъде правилно за следващия 
период. Но това, което учел Йешуа бен Пандира, се сбъдна. 

Това Посвещение беше донесено от Христа. Затова именно 
християнското Посвещение се различава от всички древни Посве-
щения. Със слизането на Земята Христос укрепи човешкия Аз, за 
да може, когато проникне в духовните светове, да запази своята 
будност, като същевременно се противопостави и победи всички 
изкушения, които се появяват, когато човек последователно се по-
топява в своето астрално, етерно и физическо тяло. Това сам Хрис-
тос го е преживял при побеждаване противодействията на трите 
тела. Това е описано в историята за изкушенията на Христа от дя-
вола. 

При новото посвещение Учителите не влагат знанието в аст-
ралното тяло по време на сън, но в будно съзнание ни предават 
това знание и ние можем да го приемем при пълна свобода. Това 
знание, понеже иде от космичното Слово, само по себе си носи 
мощни импулси, които стимулират скритите сили на човека и ор-
ганизират неговото духовно тяло. Тук вече волята на ученика не е 
подчинена на волята на Учителя, а е свободна. Това е втората 
важна особеност на западното езотерично учение. 

 

Най-голямата разлика между древното и съвременното хрис-
тиянско посвещение е тази, че в миналото този Път беше достъпен 
само за малцина избраници, а Христос показа един Път, достъпен 
за всички, които изберат съзнателно да минат по него. Защото 
Христос иска всички хора да бъдат спасени, а не само единици. По 
тази причина онова, което е ставало в Храмовете на Посвещение 
в древните Мистерии, Той го изнесе открито пред целия свят и 
всеки, доколкото намери сили в себе си, може да Го следва. 

Това има предвид и Христос, като казва: „Син Човеческий ще 
бъде предаден в човешки ръце.” (Матей 17:22) – Синът Човечески 
е духовният човек, когото земният човек сам създава и „ражда” от 
себе си. И тази възможност е дадена на човечеството именно 
преди 2000 години. Този Син Човечески се предава на хората. 

Тук е моментът и да припомня един от Вселенските закони, 
който гласи: Вратата на Храма на познанието ще се отвори 
само пред този, който прояви достатъчно търпение, 
силна воля и упорито постоянстване в усилията си. 
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9.2. Ролята на Христос за нашето развитие 
 

Рудолф Щайнер: „Ако мислено се върнете назад към древните 
народи, към древните раси, навсякъде ще установите, че първона-
чално хората са живеели в малки групи. Що се отнася до герман-
ските народи, дори не е нужно да се връщаме много далеч в мина-
лото. В съчиненията на Тацит е пределно ясно, че отделният гер-
манец е зависел много повече от своето племе, отколкото от сво-
ята индивидуалност. Отделният човек се усещал по-скоро като 
член от племето на херуските или зигамбрите, отколкото като са-
мостоятелна личност. Ето защо индивидът се застъпвал за съд-
бата на цялото племе; в този случай е напълно безразлично кой 
точно отмъщава за една обида, независимо дали тя е нанесена на 
човек от племето или на цялото племе. После нещата се променят, 
отделните индивиди преодоляват племенната зависимост, племе-
ната престават да бъдат компактни и се разпръскват. Човекът пос-
тепенно се освобождава от груповата душевност и се издига до 
усещането за Аза в своята собствена личност. 

 

Ние можем да вникнем в някои неща и особено в религиоз-
ните източници и документи, само ако сме наясно с тайната на 
груповите души, на груповите Азове. При народите, които вече са 
стигнали до там, че техните представители могат да възприемат 
своя собствен Аз, съществувал такъв Аз, който се простирал над 
живеещите поколения не само в пространствен, но и във временен 
смисъл. Днес човешката памет е такава, че индивидът може да си 
спомни само времето на своята младост.  

Но имаше епохи, когато съществуваше друг вид памет и чове-
кът можеше да си спомня не само своите дела, но и делата на своя 
баща, на своя дядо, сякаш те са негови собствени дела. Паметта се 
простираше далеч назад в рамките на кръвното родство и стигаше 
до най-далечните прародители, чиято кръв течеше през поколе-
нията. Паметта беше свързана с кръвта и се пренасяше от поколе-
ние на поколение в продължение на стотици години. Един дале-
чен потомък смяташе делата и мислите на своите прародители за 
свои собствени дела и мисли, и се обръщаше към тях, назовавайки 
ги „Аз”, сякаш се обръща към самия себе си. 

Следователно, човек не се усещаше затворен между раждането 
и смъртта, а се изживяваше като звено от наследствената връзка, 
в чийто център стоеше прародителят. Опората на Аза се свеждаше 
тъкмо в това, че човек можеше да си спомня делата и мислите на 
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своя баща, дядо и т.н. Навремето този факт е оставил отпечатък и 
в начина, по който са били давани имената. Синът си спомняше 
не само за своите собствени дела, но и за тези на бащата, дядото и 
т.н. Паметта се простираше далеч назад през поколенията. 
Всичко, което паметта обгръщаше по този начин, в древността се 
наричаше например „Ной”, или „Адам” и т.н.  

С тези имена бяха назовавани не отделните хора, а Азовете, ко-
ито съхраняваха паметта в продължение на стотици години. Тази 
тайна е скрита и зад имената на патриарсите. Защо патриарсите 
живееха толкова дълго?  

В древността никому не би дори хрумнало да назове с едно име 
отделния човек, намиращ се между раждането и смъртта. Името 
„Адам” се запазваше в продължение на стотици години в общата 
памет на хората, именно защото пространствените и времеви ог-
раничения изобщо не влизаха в съображение при стария начин, 
по който се даваха личните имена.  

Ето как бавно и постепенно, отделният човешки Аз се освобож-
дава от груповата душа, от груповия Аз; бавно и постепенно чове-
кът идва до съзнанието за своя индивидуален Аз. По-рано той усе-
щаше своя Аз като принадлежащ на племето, на групата хора, с 
които е кръвно свързан, както в пространството, така и във вре-
мето; оттук и изразът „Аз и Отец Авраам сме едно!”, с други думи, 
Аз и Авраам сме един Аз. Така отделният човек се усещаше като 
подслонен в една общност, защото във вените на всички предста-
вители на даден народ тече обща кръв. Обаче развитието нап-
редва. Назрява времето, когато всред тези народи човеците тряб-
ваше да усетят своите отделни Азове. 

 

Мисията на Христос се състоеше в следното: да предостави на 
човеците това, от което се нуждаят, за да се чувстват сигурни в 
този индивидуален Аз. Така следва да разбираме и думите, които 
иначе е твърде лесно да бъдат преиначени: „Който не напусне 
жена и деца, баща и майка, брат и сестра, той не може да бъде Мой 
ученик.” (Марко 10,29) 

По-рано старозаветният човек казваше „Аз и Отец Авраам сме 
едно“, защото Азът се крепеше на кръвното родство. Сега Азът 
трябва да се освободи от ограниченията на кръвното родство и да 
се обърне към духовните първопричини на Космоса. Кръвното 
родство вече не може да бъде никаква гаранция, че човекът при-
надлежи на една общност; гаранцията е в познанието за чисто ду-
ховния принцип на Отца, в който всички сме едно цяло”.” (518) 
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9.3. Мисията на Християнството 

 

Преди 2000 години най-напредналото Същество в нашата 
Слънчева система се въплъти в 30-годишния Исус от Назарет през 
гръко-римската епоха и това съвсем не бе произволно. От гледна 
точка на която и епоха да го погледнем, и независимо от контек-
ста, пришествието на Христос в плът и кръв на Земята, както и 
последвалите събития на Голгота, са централното събитие в ево-
люцията на Земята и на човечеството. 

Както стана ясно по-рано, Исус и апостолите са били в тясна 
връзка с есейските среди. Но това съвсем не показва, че учението 
на Христос е напълно идентично с учението на есеите. Учението 
на есеите се включва в учението на Христа, но християнството не 
се изчерпва с него. То е много по-всеобхватно и по-велико. Защото 
силата и значението на християнството не се дължи на някои уче-
ния, които са били общи с тези на есеите и на други школи, но 
силата на християнството се дължи на онази духовна Божествена 
сила, която Христос вложи в Своите Слова, с която укрепи човеш-
кия Аз да може, при проникване във висшите светове, да запази 
своята будност. 

Спасителят даде импулс на възхода и спря инволюционния 
процес, който рискуваше да спъне човешкото развитие. Това не са 
само думи, но Той вложи много сили в човешкото и земното раз-
витие, които да обновят човешкия живот, да направят човешката 
душа безсмъртна и гражданка на небесното Царство. Ако христи-
янството беше идентично с учението на есеите, нямаше нужда да 
слиза Христос. Това го знаеха и самите есеи. Те бяха само почвата, 
върху която израсна християнството. 

В учението на Христа, дадено преди 2000 години, ние не 
трябва да търсим само някакви нови учения, които да ги няма в 
предишните времена. Много от ученията на християнството ги 
има и в предишните учения, защото идват от един източник - Бо-
жествения Дух. Но с всяко учение, което се дава на човечеството, 
се внасят нови сили в човешкото развитие, дават се нови импулси 
за развитие на човешката душа. 

Така и с Христовото Учение се внесоха в развитието нови сили, 
които не бяха дадени по-рано. До времето на Христа силите на 
земното и човешкото развитие се движеха от центъра към пери-
ферията и се слизаше във все по-гъста материя, вследствие на ко-
ето ставаше все по-голямо раздробяване на психическия живот на 
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човека и хората станаха крайни индивидуалисти и егоисти. С но-
вия импулс на Любовта се даде точно обратното направление на 
силите на земното и човешкото развитие. До това време Земята и 
човекът, така да се каже, слизаха все по-дълбоко в материята. 
След импулса, даден от Христа, Земята, както и човекът, посте-
пенно започват да излизат от гъстата материя и да се издигат в по-
ефирните области на Битието. Тези сили се вляха в земното раз-
витие чрез смъртта и възкресението, през които Христос премина. 
Никой от Учителите на миналото не е минал през този процес.  
 

За Буда се казва, че стигнал до преображението - да може да се 
преобрази и да свети като Христос при преображението. Но той 
не възкръсна след своята смърт. И той говорел за Любовта и съст-
раданието, но същността не е в говоренето, а в онази сила, която 
се излива от Този, Който говори към душата. Така че същността на 
християнството не е в някакви нови учения, които то донесе, но 
във внасянето на силата на Любовта в живота на Земята и на си-
лите на човешката душа. Затова Учителя казва: „Християнст-
вото не е някаква философия, но е Живот.” (519) 

И сам Христос казва: „Аз дойдох да им дам живот и да го 
имат преизобилно.” (Йоан 10:10) – Той не казва, че им е дал ня-
каква нова философия, а им е дал живот, а този живот носи виде-
лината в себе си, която носи истинското знание. Със силата на Лю-
бовта, в която Христос живееше, Той мина през смъртта и я по-
беди - възкръсна. 

Християнството е първата общочовешка религия. Неговата 
мисия е да обедини цялото човечество в едно семейство, в една 
общност. Това е основната идея и мисия на Християнството. То 
има за задача да научи всички хора, че са братя (деца на един общ 
Баща) и имат един Учител - Христос. Християнството има за за-
дача да научи хората, че като братя имат общи интереси и трябва 
да живеят като братя, а не да враждуват. Християнството разши-
рява идеята за братството зад границите на кръвното родство и 
създава братство на духовна основа, където обединително звено са 
идеите. Христос иска да проникне във всички души, за да ги нап-
рави безсмъртни, да събуди Божественото Начало в тях. Това е ис-
тинската мисия на Християнството - да посочи на хората Пътя 
към Бога, който е скрит дълбоко в техните души и да даде методи 
за познаване и събуждане на този Бог, Който е вътре в душата. 

За да разберем мисията на християнството, трябва да позна-
ваме епохата, в която то се яви. Тя се отличава с пълен упадък - 
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морален, духовен, а също политически и стопански. Това положе-
ние на нещата било резултат на направлението на силите, които 
действали по това време в човешките души. В тази епоха на все-
общ упадък и древните Мистерии били вече изгубили своето зна-
чение. Те били станали жертва на тъмните сили и се превърнали 
в култове. Също така и народните религии били изгубили своето 
значение за възпитанието на широките народни маси. И ако така 
продължавали нещата, рискувало се да се стигне до голяма ду-
ховна катастрофа - да се изгуби едва зараждащата се човешка ин-
дивидуалност. Тогава развитието на човечеството е преминавало 
от колективното подсъзнание, към развитие на самосъзнанието и 
след това се насочва към развиване на свръхсъзнанието, когато в 
човека ще се развие интуицията. 

Христос със Своето Учение полага основите на едно ново об-
щество, на едно ново човечество. Той полага Любовта като основа 
на обединението на цялото човечеството, или поне на всички, ко-
ито изберат да вървят в този път и да следват Божията Воля. 

Със слизането Си на Земята, Христос вля в човечеството нови 
Божествени сили, които са в състояние да го обновят и укрепят. 
Така стана възможно по-нататъшното развитие на човечеството в 
духовно и културно отношение. Целият прогрес на човечеството в 
духовно, културно и обществено отношение се дължи на Христо-
вия импулс. Той е онази вътрешна сила, която стимулира разви-
тието на човечеството във всички посоки. Той е като пролетното 
Слънце по отношение на духовното, културното и обществено раз-
витие на човечеството. Както без Слънцето не е възможно ни-
какво растене и развитие в органичния свят, така и без Христос не 
е възможно никакво духовно, културно и обществено развитие. 
Енергията, която Той внесе в земното развитие, стана причина за 
всички преобразувания във всички области на човешкия живот. 

 

Христос иска да имаме отношение към другите като към себе 
си. Защото Бог, Христос живее във всяка човешка душа. И отно-
шението към дадена душа е отношение към Христос. Затова Той 
казва: „Гладен бях и не Ме нахранихте, жаден бях и не Ме напо-
ихте, страдащ бях и не Ме прибрахте, гол бях и не Ме обля-
кохте, в тъмница бях и не Ме посетихте.“  – И заключава: „Това, 
което направите на Моите братя, на Мене сте го направили.” 
Ако не изпълним това Учение, казва Учителя, Господ ще съди 
света. Ако не изпълним това, за което Христос говори, и 10 пъти 
на ден да се молим, нищо няма да постигнем. 
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Християнството е Учение на Любовта и братството, а Любовта 
е Принцип, който обединява Битието като един жив организъм, 
обединява и човечеството като едно Велико Братство от души, 
Глава на което е самият Христос. Според това Учение, човек 
трябва да обича другите, както обича себе си, и да има предвид 
техните интереси като свои. Християнството е Учение за Свобо-
дата. Христос иска да направи хората самостоятелни и свободни, 
за да могат да станат носители на Великото в света, което е обект 
на следващата културна епоха. 

Християнството е в началото на своето проявление и развитие. 
В днешната епоха Християнството, разбрано в неговата вътрешна 
дълбочина, като Учение за вътрешния духовен Път на човешките 
души, е призвано да положи основите на едно ново човечество, на 
новата човешка култура, която се заражда в недрата на съвремен-
ната култура. Ние се намираме пред един такъв момент в разви-
тието на човечеството, какъвто сме имали в началото на развити-
ето на арийската раса, когато човечеството минавало от четвър-
тата коренна раса, в петата коренна раса.  

Сега се дава импулс за преминаване на човечеството към шес-
тата коренна раса. Но преди това развитието ще навлезе в шестата 
(славянската) културна епоха, когато ще се създаде едно ядро от 
човешки души, които ще приложат Християнството в своя живот 
и от които ще се образува новата раса, която ще бъде раса за при-
ложение на Християнството в неговата пълнота. 

Тъй като преди 2000 години една критична част от човечест-
вото вече бе дорасла да премине на следващото стъпало, Христос 
замени Мойсеевия закон с нов, много по-съвършен и Божествен: 
„Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния си, и мрази врага 
си.” Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, 
които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и 
молете се за ония, които ви обиждат и гонят.” (Матей 5:43-44) 

Вселенският закон е такъв, че тези, които използват условията 
и напредват според Божия план, дърпат цялата еволюция напред 
и като квас облагородяват цялото човечество и помагат на по-мал-
ките свои братя да вървят редом с тях. За съжаление обаче мно-
зина не желаят да го сторят и се отдават на неразумен живот, с 
което отпадат от земната еволюция. Затова днес пътищата пред 
всяка душа са два: Да приеме Христовия Импулс или в бъдеще да 
няма условия за своето развитие на Земята, когато тя бъде изцяло 
пропита с Христовата Любов.  
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Рудолф Щайнер казва по тази тема: „Християните не трябва да 
гледат на Коледа като на празник, който няма отношение към съв-
ремието. Това не е празник, просто ознаменуващ минали събития. 
В коледните песни не се казва: „Христос беше роден, Христос беше 
роден.” – Казва се: „Днес Христос се роди.” – Върху думата „днес” 
винаги се набляга. Това е важно. Акцентът върху „днес” трябва да 
се разбере в светлината на Христовото обещание: „Аз съм с вас 
през всички дни до свършека на света.” (Матей 28:20)  

Това се повтаря всяка година и ни напомня за връзката между 
човека и небесата. Показва ни, че онова, което става на небето, 
трябва да намери място и в хората. Както пътят на Слънцето не 
може да се измени дори малко, без това да предизвика хаос, така 
и човек трябва да следва пътя си. Хората трябва да постигнат вът-
решната хармония и ритъм, демонстрирани от Христос, който 
беше въплътен в Исус и който ще действа чрез Учителите, опреде-
лени да водят човечеството през идните векове.” (522) 

 

Учителя: „Христос дойде на Земята да разплете и оправи 
чужда карма - кармата на цялото човечество. За да се справи с 
тази задача, Той трябваше да обърне течението на природните 
сили. Не беше лесна работата на Христа. Той изпълни задачата, 
която невидимият свят беше Му възложил, но кръв излезе от по-
рите Му. На всеки човек е дадена една задача, която трябва да раз-
реши. В изпълнението на задачата си човек не е сам - Бог присъс-
тва в него и всеки момент го изпитва.“ (523) 

 

„Рядко ще срещнете човек, който за голямото добро, което сте 
му направили, да ви отговори със зло. Историята познава само 
един подобен случай. Това е случаят с Христа. Христос, Който съз-
даде еврейския народ, Който го освободи от робството, беше раз-
пнат на кръста от тях.” (524) 

 

„Има ангели, които слизат на Земята да изправят някоя своя 
погрешка или с някаква специална мисия, с някакво задължение. 
И Христос, Синът Божий, дойде на Земята да изплати едно Свое 
задължение, т.е. да изправи една Своя погрешка. В какво се състои 
погрешката на Христа?  

Когато Бог създаде света, Христос помоли да се даде свобода 
на хората. В това отношение Той стана поръчител за свободата на 
хората, обаче те злоупотребиха с нея. Те не живяха както трябва, 
вследствие на което Христос трябваше да дойде на Земята да 
плати полицата, която беше подписал.” (525) 
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9.4. Исус 
 

За да разберем Християнството като езотерично учение, 
трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като 
Христос е най-великото Същество, което някога е посещавало Зе-
мята, затова с нашия човешки ум е невъзможно да го обгърнем и 
разберем в Неговата пълнота – това е работа за цели еони. 

Когато говорим за Исус Христос трябва да знаем, че под това 
име могат да се разбират три Същества, чисти и величествени, ко-
ито изграждат връзката от човека до Самия Бог. Тъй като този 
въпрос е от първостепенна важност, а в същото време изключи-
телно малко хора в нашата епоха имат ясно понятие за Христос, 
първо ще разгледам тези три Същества поотделно, за да можем 
ясно да различаваме техните проявления. 

Всички християни говорят за Исус Христос, но малцина се за-
мислят защо на различните места из Евангелията е наричан с раз-
лична дума - а както знаем никоя буква в оригиналите на тези бо-
говдъхновени текстове не е случайно избрана. Там Той бива наре-
чен Исус, Христос, Словото (Логосът), Синът Божи, Синът Чове-
чески, Месия, Учител и др. Рядко обаче се запитваме дали всички 
те са синоними или чрез тях евангелистите са искали да ни кажат 
нещо много по-дълбоко за Спасителя. Нека започнем поред: от 
земното – през духовното – към Божественото. 

 

Кой беше Исус? 
За разлика от традиционното християнско учение и църковно-

богословските възгледи, според които Исус Христос са двете 
имена на една Божествена Личност, езотеричното християнство 
прави ясна разлика между двете същности, познати като „Исус” и 
„Христос”: Исус е най-зрялата душа от земното човечество, която 
е имала за задача да подготви тялото, в което на 30-годишна въз-
раст Христос (едно велико космическо Същество) да се всели за 
период от 3 години, за да осъществи Своята земна мисия. 

Така че Исус и Христос са две различни души, като Христос не 
се ражда на Коледа, а при Кръщението в река Йордан. Езотерич-
ната традиция учи, че на Коледа е роден Исус, и по-точно едно от 
двете деца с име Исус, за които ще стане въпрос скоро. 

Христос, Който е изявление на Бога, нямаше нужда да се учи в 
човешките училища. Защото Той сам казва: „Каквото Отец ми 
каже, това ви говоря (Йоан 14:10) – Значи Той се учи направо от 
Отца, от Великия Дух на Битието, Който е проявен и живее в Него 
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и с Когото е в съзнателно общение. Това се отнася до Христа и ве-
ликия Божи Дух. Но Исус, макар и много напреднала индивиду-
алност, позната още като Заратустра, имаше нужда да се учи на 
Земята. Той беше един Велик Посветен от минали епохи, който 
беше във връзка с Христа преди Той да слезе на Земята, но все пак 
в новото тяло на Исус той пак имаше нужда да се учи. Затова той 
отиде в Египет, когато го гонеше Ирод, за да влезе във връзка с 
Окултната Школа на Бялото Братство, която по това време беше в 
Египет, и да премине известно обучение и дисциплина, за да се 
събуди и прояви неговото минало Посвещение и да може да пос-
лужи като посредник, чрез когото да се прояви Христос. 

 

 

9.5. Христос - Слънчевият Дух 
 

Рудолф Щайнер: „Макар Христос (въплътен на Земята) да 
идва късно, Той винаги е присъствал в духовната сфера на Земята. 
Дори в древните светилища на Атлантида жреците са говорели за 
Духа на Слънцето” - за Христос. В древната Индуска епоха Светите 
Риши са говорели за „Вишва Карман”, Заратустра в древна Персия 
говори за „Ахура Мазда”, Хермес - за „Озирис”, а Моисей говори 
за Силата, която, бидейки вечна, внася хармонизация на времен-
ното и естественото; Силата в „Аз съм” като предвестник на Хрис-
тос. Всички са говорили за Христос. Но къде Той е могъл да бъде 
намерен в онези древни времена? В областта, в която само окото 
на духа може да проникне - в духовния свят. Христос е бил нами-
ран в духовния свят - работещ в него.” (526) 

Когато говорим за Христос, важно е да разберем кой беше онзи 
възвишен дух, който живя 3 години в тялото Исусово, и който 
беше толкова напреднал, че бе достигнал до съзнание, при което 
Неговата воля се слива с Божията Воля - както сам Той каза: „Аз и 
Отец едно сме.” (Йоан 10:30)Преди това е важно да направя едно 
уточнение: Езотеричната традиция ни учи, че всяка планета има 
дух, който я управлява, а всяко Слънце в Космоса ръководи ево-
люцията на небесните тела, които се въртят около него. 

За нашата част от Космоса, тази индивидуалност, която можем 
да наречем „Духът на Слънцето” и „Предводителят на цялата 
Слънчева Система” е именно онзи Дух, който преди 2000 години 
се всели в тялото на Исус и стана връзка между човека и Бога. 
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Над познатите ни ангелски йерархии (от Ангели до Сера-
фими), в необятните духовни висоти, има още много по-напред-
нали същества. Именно към тези висши йерархии принадлежи и 
Христос. Те са, които приемат импулсите от Великия център и ги 
изпращат към нашата изявена Вселена чрез своя посредник - 
Христос, като дори и над него има още по-висши йерархии. Тези 
същества, които са отвъд нашите разбирания, образуват Великото 
Всемирно Братство, което ръководи целия Космос и на което са 
подчинени Бялото и Черното братства. Защото според Християн-
ския езотеризъм злото не съществува като самостоятелен прин-
цип, а за да изпъкне силата на доброто, което е основа на Живота. 

 

Важно е обаче да знаем, че Христос, Който преди 2000 г. се 
всели в тялото на Исус, не е Самото Слово, за Което ще стане дума 
в следващата тема, а един достоен Негов пратеник и служител. В 
известен смисъл този Христов дух е Великият Учител на всички 
същества от нашата Слънчева Система, а Учителите на човечест-
вото като Мелхиседек (Ману), Заратустра, Хермес, Буда и т.н., са 
неговите ученици. Но и този Христос си има своите Учители, и 
върви по своя път към още по-големи висоти, които са отвъд всяка 
възможност да бъдат обхванати от едно човешко съзнание. 

Друга разлика е, че Исус, като Велик Учител на човечеството, 
слиза на Земята многократно във физическо тяло, а Христовият 
Дух - само веднъж. 

В Йоан 1:18 се казва: „Бога никой никога не е видял. Единород-
ният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни.”, но този стих 
често се изопачава и тълкува неправилно, като „единороден” се 
замества с „първороден”, „единствен”, „единосъщностен с Бога”, и 
т.н. поради липса на знания от духовната наука.  

Рудолф Щайнер обаче разяснява какво е искал да каже еван-
гелистът с тези думи: „През древните времена, когато са написани 
Евангелията, „двоеродни” са наричали онези, които се раждат 
чрез смесването на бащината и майчината кръв. А всичко, което 
се ражда не от плът и кръв, не от човешки намерения, е „родено 
от Бога”, то е „единородно”. Онези, които по-рано се наричаха 
Деца Божи, винаги бяха в известен смисъл „единородни” и учени-
ето за Сина Божи е учение за Единородния. Физическият човек е 
„двоероден”, а духовният човек е „единороден.”  

С други думи, освен физическото раждане, човек може да мине 
също и през едно духовно раждане, да се съедини с Духа. Раждане, 
чрез което той става единороден – Дете на Бога.” (527) 
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9.6. Словото - Проявената Божия Любов 
 

„В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе 
Бог. То в начало бе у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не 
стана нищо от онова, което е станало. В Него бе животът, и 
животът бе светлината за човеците.” (Йоан 1:1-4) 

 

След въведението за Исус и Христос стигаме до една от Тай-
ните около разбирането на Христовата Същност. А тя е, че докато 
Христос е един изключително напреднал наш брат, има едно 
Друго Същество, което Се проявява чрез него и това Същество е 
познато като Първородният, Логосът, Космичното Слово, Проя-
вената Божия Любов. Това е именно Онзи, Който е „Глава на Бя-
лото Братство”. Всъщност дори самата дума „Слово” е непра-
вилно преведена в Библията - гръцката дума „логос”, използвана 
от евангелист Йоан, означава не само изговарянето на словото, 
което твори, но и мисълта, която предхожда словото и обхваща 
цялото творение. 

Стихът от същото евангелие, че „Словото станало плът” 
също е един символичен образ, който не следва да се разбира само 
буквално (в смисъл на плътта на едно тяло), а по-скоро в плътта 
на всичко, което съществува в цялата Вселена. Така Словото доби 
конкретен израз, стана видимо, осветено за човешките души - 
проявено като Любов, която работи в душите и сърцата. Това 
Слово, със Светлината, топлината и силата, която носи в себе си, 
събужда Божественото в човешките души и се въплътява в тях. 

Окултен факт е, че винаги, когато едно възвишено Същество 
желае да се прояви в по-низши светове, бива подпомогнато от по-
ниските йерархии за тази цел, тъй като разликата във вибрациите 
от Божествения свят до човешкия е огромна и е почти невъз-
можно това да се случи без специална подготовка. Затова Учителя 
казва, че за да дойде Христос на Земята е трябвало да намали сво-
ите вибрации 78 милиона пъти. Той споделя още: 

„Не е лесно един велик дух като Христа да дойде между чове-
ците. Те трябва да работят усилено в течение на няколко хиляди 
години, за да дойде Христос между тях. Не се слиза лесно на Зе-
мята. Ала със Своето слизане на Земята, Христос откри нова епоха 
в развитието на човечеството. Той очерта пътя, по който единст-
вено може да възлезе човешката душа към Бога.” (528) 

Христос е изявената Божия Любов. Но когато говорим за Лю-
бовта в духа на Християнството, не разбираме човешките чувства 
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и влечения, а онази сила, която прави човека безсмъртен и внася 
чистотата в него. Тази сила обединява и хармонизира хората като 
братя и сестри, деца на един общ Баща. 

Чрез делото на Христос, Словото, проявено като Любов, се 
всели в човешките души, за да образува основата на общочовеш-
кото братство. По този начин, образно казано, Бог действа и се 
проявява чрез Словото, Словото чрез Слънчевия дух Христос, 
Христос чрез Исус, а в известна степен и чрез всички други свои 
пратеници, пророци и апостоли. Това е потвърдено и от Исус 
Христос в Евангелието от Йоан (5:38): „И нямате Неговото 
Слово постоянно в себе си, защото не вярвате в този, когото 
Той е пратил.” 

За необходимостта от посредници между Бога и човека свиде-
телства друг стих от Библията: „И ангелът Господен му се яви и 
му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри.” (Съдии 6:12) 

А и многократно от Учителя, например: „Казвате: „Ап. Павел 
казал така...” - На ап. Павел му говорил някой дух, на този дух го-
ворил друг, по-висш дух. Знаете ли през колко среди е минала 
тази мисъл, докато дойде при нас? За да разберете тази мисъл тъй, 
както е предадена, трябва да я схванете от този първи дух. Не че 
Павел не е знаел тези неща. Не, той е преживял много работи и 
като му ударили 7 по 77, започнал да пише много хубаво.” (529) 

 

Причината за това е, че всеки чин в йерархията има директен 
достъп само до съществата 3 степени под него. Затова ангелите 
могат да въздействат на растенията, животните и хората, но не и 
на минералите. Архангелите пък – на животните, хората и анге-
лите. Затова е казано, че растенията са деца са ангелите, а живот-
ните – деца на архангелите. По същия закон най-висшите същес-
тва, които могат пряко да влияят на хората, са архаи (началства). 
Всички йерархии над тях се изявяват чрез трите чина, стоящи не-
посредствено над нас в еволюцията. Единствено човекът може да 
вижда минералните вещества и свободно да манипулира с тях, за 
да ги използва за всички нужди на своя живот. 

Затова е казано например, че арх. Михаил е лицето на Христос 
и чрез Него се проявява Този мощен Дух. По аналогичен начин, 
колкото по-напреднала е една индивидуалност, с толкова по-ма-
щабни задачи се занимава, като разпределя по-малките задачи 
между своите по-малки братя. На подобен принцип са устроени 
дори и земните йерархични структури, където най-високопоста-
веният взима най-важните решения, а всеки следващ етаж от 
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стълбицата разделя проектите на по-малки задачи и ги разпре-
деля между служителите според техните длъжности и знания. 

А сега нека разгледаме разликата между тези две велики и мо-
гъщи Същества, според Словото на Учителя: 

 

Слънчевият дух Христос: 
„Мислите ли, че Учителят, като слезе на Земята и се облече в 

плът, не учи? И той учи нещо ново, което не е знаел. И Христос, 
като дойде на Земята, научи нещо ново за страданието, което по-
рано не знаеше.” (530) 

 

„Като говорим за Христа, трябва да знаем, че Той е Божи пос-
ланик, дошъл да изпълни Неговата воля. Такива са били всички 
пророци. Христос е най-възвишеното проявление на Бога. Досега 
човек с такава Любов, с такава широчина на душата, с такова 
пълно безкористие, с такова забравяне на Себе Си като това в 
Христа, не се е явил. По това именно се отличава Христос. Като 
говоря за Христа, разбирам Човек, на Когото душата е напълно 
погълната в Бога и Бог напълно се проявява чрез Него.” (531) 

 

„Като казвам Христос, разбирам Същество, което има непрео-
долима Любов към човечеството и иска да му предаде ценното, 
което има в себе си. Това е целта на Христа. Както слънчевата 
енергия не достига направо до нас, но минава през етерното прос-
транство, така и Божията Любов дохожда до хората чрез Христа, 
който се явява като посредник на Любовта. Христос отчасти може 
да се уподоби на красив и светъл слънчев образ.” (532) 

 

„Много неща научи Христос на Земята. Той знаеше теоретично 
много закони, но тяхното приложение научи на Земята.” (533) 

 

„Христос е онзи бог, Който е свързан с човека и човечеството, 
и Който има стремеж да проникне, да се роди и възкръсне в чо-
вешките души, за да ги направи безсмъртни.” (534) 

 

В беседите си Учителя нарича Христос: „най-великата душа, 
която някога е посещавала Земята.” (535) 

 

Словото (Божията Любов, Христовият Принцип): 
„Всички хора в тяхната целокупност образуват физическото 

тяло на Христа. Всички Ангели образуват сърцето или духовното 
тяло на Христа, а всички богове заедно образуват умственото или 
Божественото тяло на Христа” (541) 
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„Когато в Евангелието се говори за слизането на Духа върху 
Исус, подразбира се онова съединение на Исус с колективния Дух 
на Разумния свят, благодарение на което стана възможно осъщес-
твяването на една Божествена идея на Земята. Такъв е великият 
Закон на Земята: за да се свърши Божието дело, трябва един човек 
от Земята да се съедини с едно Същество от Небето. В случая това 
Същество беше колективният Божи Дух.  

Законът е такъв, че зад всеки Посветен от Земята стои едно 
възвишено космично Същество. От това гледище Христос е колек-
тивен Дух. Той съществува като Единица, но същевременно е и ко-
лективен Дух. Той е сбор от всички Синове Божи, съединени в 
Едно, чиито души и сърца бликат от живот и Любов.” (536) 

 

„Кой е Христос? Аз не говоря за онзи Христос, Когото евреите 
разпънаха преди две хиляди години. Този Христос беше много 
слаб човек. Аз ви говоря за един Христос, Който никога не е бил 
разпъван в света. Той представлява Великото в света. Него може 
да наричат Христос, но Той има друго име — свещено име има Той, 
което вие трябва да знаете... 

Някой казва: „Ти вярваш ли в Христа?“ В кой Христос? В раз-
пнатия ли? Не, аз вярвам в онзи Христос, Който никога не е бил 
разпван. Аз зная, че онзи, посланикът на Христа, когото хората 
разпнаха, това беше един пробен камък, който показа, че хората 
още не бяха готови за Великата Любов.” (537) 

 

„А сега ще се създават разни теории, ще идват разни проповед-
ници да говорят, че Христос ще дойде да спаси света и всички Го 
очакват. Че какво е Христос? - Христос, това е Любовта в света. 
Има ли Любов между хората, има и Христос; няма ли Любов 
между хората, няма и Христос. Има ли Истина и свобода, има 
Христос; няма ли Истина и свобода, няма и Христос. Има ли 
Правда и равноправие, има Христос; няма ли Правда и равнопра-
вие, няма и Христос. Има ли Добродетел, има Христос; няма ли 
Добродетел, няма и Христос. Има ли доброта, благост, кротост, 
въздържание, милосърдие между хората, има и Христос; няма ли 
тези неща, няма и Христос.” (538) 

 

„Христос казва: „Аз съм виделината на света.” – Значи като е 
дошъл на Земята, Христос е станал отражение на Божествената 
Светлина. На същото основание казвам, че всеки човек на Земята, 
който ви обича, е проводник или отражение на Любовта на някое 
близко на вас същество от невидимия свят.” (543) 
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„Христос е колективен Дух. Той съществува като единица, но 
същевременно съществува и като колективен Дух. Той е сбор от 
всички Синове Божи, чиито души и сърца бликат от Живот и Лю-
бов. Всички Синове Божи, съединени в едно, всички Разумни 
души, които живеят е Божествено единение - това е Христос... 

Като проява на Бога, Христос не може да се отделя от Него, не 
може да се разглежда вън от Него. И когато аз говоря за Христа, 
считам го не като отвлечен принцип, а като реално въплъщение 
на Любовта... Преди Христа Бог е пращал на своята нива слугите 
си - пророците и светиите, но те не можаха да свършат работата 
като трябва. Когато Христос, Синът Божи слезе на Земята, работ-
ниците от цялото Небе се съединиха с Него в Негово Име, за да 
довършат започнатото дело. 

Един е Той, макар да го схващат хората ту като исторически, ту 
като космичен, ту като мистичен. Всички тези думи трябва да се 
оживеят в истинското познаване на Христа като изявена и проя-
вена Любов на Бога. Няма друг човек на Земята, който да е имал 
по-голяма Любов от Него. Няма и в Космоса вън, и в мистичните 
дълбочини на душата вътре по-пълно изявление на Любовта от 
онова, което ние олицетворяваме в Христа.” (539) 

 

„Христос е първият, най-големият наш Брат, Който се е родил, 
Който пръв е приложил всички Божествени правила, всички Бо-
жествени добродетели. Той е първият брат, Който е издържал спо-
лучливо Своя изпит и Който е пожертвал всичко за Своите братя. 
Тези планини, тези реки, всичко, което виждаме в природата, е 
израз, проявление на този велик Брат.” (545) 

 

„Какво представлява Христос? Христос е символ на Божията 
Любов. Следователно, щом вярвате в Любовта и живеете според 
нейните изисквания, вие можете да се спасите.” (549) 

 

„Някои наричат Христа Син Божи. Ние не можем да разберем 
Сина Божи, докато не разберем Любовта. Думата Син подразбира 
Любовта; тя крие в себе си един от Божествените Методи в света. 
И когато Христос дойде в света, Той донесе един велик метод за 
проявяване на Любовта — в тази именно Любов е безсмъртието. 
Тази Любов започва със Закона на саможертвата.” (548) 
 

В Евангелие от Йоан (14:6), Христос ни казва: „Аз съм Пътят и 
Истината и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез 
Мене.” – Време е това познание да бъде разбрано, за да избегнем 
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една опасност, към която клонят много съвременни християни - 
идолизирането на историческата личност Исус Христос, като 
Църквата официално твърди, че Той е „единосъщен” със Самия 
Бог. Но това е откровена лъжа! 

За да създаде Бог Своето Творение, Той трябва да обособи една 
част от Себе Си и да я прояви като отделно Същество. Как е въз-
можно това ограничено Същество да бъде същото като Абсолюта, 
Който е безграничен както в пространството, така и във времето? 
Как може часовникарят да е единосъщен дори и с най-съвърше-
ния си часовник? Христос може да е подобносъщностен, може да 
е единороден, може дори да е първороден, но нито Той, нито 
който и да било, ще бъде някога единосъщностен с Бога. 

И Сам Христос ни каза, вместо да се молим и кланяме на земни 
идоли или икони, да се обръщаме не към кой да е, а към Бога, 
Който е над всичко и всички: „Молете се тъй: Отче наш, Който си 
на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да 
бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на Земята...” (Мат 6:9,10) 

Само чрез разбиране на Христос и Неговата роля в еволюцията 
на човечеството ще можем да станем Негови съзнателни и ра-
зумни служители. И един ден ще кажем и ние: „Вече не аз живея, 
а Христос живее в мене.”  

Суеверие е обаче представата, че е достатъчно само да вярваме, 
че Христос е Божи Син, за да се спасим. Това по нищо не се разли-
чава от схващанията на дивите племена, които се кланят на живо-
тински тотеми и идоли с подобни безпочвени надежди. 

За да напредваме в своето развитие и да станем истински Божи 
Синове и Дъщери, ни е необходимо много повече от проповядва-
ното в църквите лековерие - нужни са ни знания. Нужно е и раз-
бирането, че Христовото пришествие не е еднократно събитие, 
след което Той се е върнал на Небето, а да осъзнаем ясно, че Той 
продължава да работи за нашето развитие и днес, и до свършека 
на света. И си търси съработници сред нас. 

 
 
 

9.7. Ложата на Бодхисатвите 
 

Рудолф Щайнер: „В ръководството на развитието на човечест-
вото имаме сменяващи се един с друг Велики Посветени. Ние 
трябва да схващаме тези Велики Посветени като Велики Учители 
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в развитието на човечеството, но не бива да ги смесваме с това, 
което е Източник на това учение, от който Посветените черпят 
онова, което имат да дадат на човечеството като редуващи се уче-
ния. Ние трябва да си представим, така да се каже, един колектив 
от Посветени и сред този колектив трябва да си представим онзи 
Източник, онзи жив Източник на ученията на Посветените. Този 
жив източник не е никой друг, освен Онзи, който на най-обикно-
вен език наричаме Христос. Така, щото всички Посветени прие-
мат от Христа онова, което трябва да дадат на човечеството в те-
чение на развитието на епохата.” (550) 

 

„В центровете на истинската Духовна Наука е било чувствано 
и познавано, че съществува нещо, което преминава през всички 
култури на следатлантската епоха, което е преминало вече през 
Древноиндийската, Древноперсийската и т.н. култури, което ще 
премине и през онези култури, които следват споменатите чак до 
следващата велика катастрофа и отвъд нея. Когато го разглеж-
даме конкретно, а не като нещо отвлечено, то е едно Същество, 
спрямо което всички други същества - било то Свещените Риши 
или даже по-висши от тях, които изобщо не слизат до физическо 
въплъщение - са само негови пратеници. Можем да го назовем с 
едно име, което Изтокът правилно е изградил - Общността на Бод-
хисатвите. Християнският възглед би го нарекъл Дух Святи.” (551) 

 

„Когато произнасяме имената Заратустра, Гаутама Буда24 и 
Скитиянос, ние назоваваме три велики духовни същества и инди-
видуалности. Когато назоваваме имената Скитиянос, Заратустра 
и Буда ние говорим за въплъщение на Бодхисатви. Това, което жи-
вееше зад тях, беше Христос.” (552) 

 

Учителя: „Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, 
Асирия и Вавилон имаше мисия да подготви човечеството за 
Християнството, за Божественото Учение. Клонът на Бялото Брат-
ство в Палестина създаде Есейската Школа, от която излязоха 
всички пророци на Израел и имаше задача да подготви хората, 
                                                      
24 Гаутама Буда при последното си прераждане през 5-6 в. пр. Хр. се 
издига до ранг Буда и вече може да действа от духовните светове и не е 
нужно да се въплъщава в човешко тяло, за да изпълнява задачите си. 
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които да разпространят Християнството по лицето на цялата 
Земя. Клоновете, които създадоха богомилството и розенкрой-
церското движение, имаха за задача да дадат методи и приложе-
ние на Християнството. 

Всички тези клонове са ръководени от Велики Посветени, ко-
ито са били във връзка с Христа. Центърът на дейността на Бялото 
Братство днес е в  България и има за задача да разпространи Хрис-
тиянството в славянството, да даде методи за приложение на Уче-
нието и да подготви човечеството за Новата раса, за Новата епоха, 
която иде вече в света и в която ще се приложи Учението на Лю-
бовта в неговата пълнота и съвършенство. И върху тази Основа на 
Любовта ще се изгради Новата култура и новите обществени 
форми. Хората ще познаят, че са братя и всички ще имат само 
един Учител - Христос, който ще царува за вечни времена в чо-
вешките души и ще въдвори Царството Божие на Земята.” (553) 

 

„Задачата на Великите Учители, които слизат на Земята, се 
свежда именно към това - да поставят човечеството в правия път, 
да му помогнат в пътя на неговата еволюция.” (554) 

 

Както западните, така и източните езотерични школи ни учат, 
че за осъществяването на ръководството на човечеството, около 
Христос са разположени 12 Велики Същества, които Той изпраща 
периодично на Земята като Велики Учители, да внесат известен 
импулс в човешкото развитие, да внесат известна енергия, която 
да събуди известни способности и дарби, и да развие определена 
страна на човешкото естество. Всяко едно от тези Същества е по-
лучавало от Христа това, което има да даде на човечеството, било 
като учение, било като жива сила, която се влива в човешкото раз-
витие. Затова Учителя казва, че всички Откровения, във всички 
времена и епохи, са дадени от Христа. Така се осъществява ръко-
водството и развитието на човечеството под ръководството на 
Христа.  

Както за организиране на Вселената Христос си служи с ангел-
ските йерархии, така за ръководството на човечеството Той си 
служи с тези 12 Възвишени Същества. Те слизат периодично по 
един, като водят със себе си свои помощници, които образуват 
това Велико невидимо Братство, което пътува по света и създава 
всички култури, течения на човешкото развитие. Всяко едно бла-
говестие, всяка една мъдрост на Земята води до този извор на 
Първичната Мъдрост, образуван от 12-те Бодхисатви. 
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В течение на нашето земно развитие намираме въплъщения на 
Бодхисатвите и ги наричаме Велики Учители на човечеството, по-
неже за нас те са точно такива. Но ако бихме могли да надзърнем 
ясновидски във великата духовна ложа на Бодхисатвите, ние ще 
открием, че в средата на 12-те бодхисатви стои едно тринадесето 
Същество, което не бихме могли да наречем Учител в този същия 
смисъл, както за 12-те Бодхисатви, но което трябва да наречем Съ-
ществото, от което самата Мъдрост се излива към 12-те. Ето защо, 
ако искаме да представим този факт правилно, трябва да кажем: 
12-те Бодхисатви стоят във великата духовна ложа, заобикалящи 
своя Център. Те са вглъбени в съзерцание на това Велико Същес-
тво, което влива в тях всичко, което те трябва да внедрят като своя 
мисия в земното развитие.  

Така от този 13-ти се излива онова, което другите трябва да 
предадат като Учение всред Човечеството. Те са учители и ръко-
водители на Човечеството, но приемат Учението и мисията си от 
това 13-то същество, те се вдъхновяват от Него. Те говорят на чо-
веците за това Същество постоянно, от епоха в епоха. Този 13-ти е 
Онзи, Когото индуските риши наричаха Вишвакарман, Когото За-
ратустра нарече Ахура Мазда и Когото ние познаваме като Хрис-
тос. Той е ръководител и създател на великата ложа на Бодхи-
сатвите. С други думи, Учението на всички бодхисатви, което те са 
носили на човечеството, е Учението на Христа. И индуската ле-
генда разказва, че и Буда е бил украсен, бил надарен със Силата 
на Вишвакарман, т.е. със Силата на Христос. За разлика от него 
обаче онзи, който в лицето на Исус прие Христос в себе си, не само 
бе надарен, а проникнат, изпълнен от Христа. 

Тази Тайна за Бодхисатвите, като едно Велико Братство, е била 
позната на всички, които са били свързани с Древните Мистерии. 
Също така, първоначалният розенкройцерски орден, който се уч-
редил на един събор към средата на 13-ти век, се е състоял от 12 
велики посветени и един тринадесети, който е бил самият Крис-
тиян Розенкройц. Учениците на Христа също бяха 12 и Той беше 
тринадесетият, което отговаря на 12-те Бодхисатви, в средата на 
които е Христос. Според Херметичната Мъдрост „това, което е 
долу, е подобно на това, което е горе”. И така е било навсякъде, 
където е съществувало едно предчувствие или познаване на този 
възвишен духовен факт. 

Това е езотеричното разбиране за ръководството на човечест-
вото и то не е нещо ново, присъщо само на християнството. 
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10. Земният път на Исус Христос 

 

„В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не 
позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха. А на всички 
ония, които Го приеха - на вярващите в Неговото име - даде въз-
можност да станат чеда Божи.” (Йоан 1:10-12) 

 

Учителя: „Някои казват, че Христос никъде не е учил. Всичко, 
което правеше Христос, свидетелства за Неговите обширни поз-
нания. Той възкресяваше мъртвите, отваряше очите на слепи и 
т.н. Христос казва на учениците си: Ако не разбирате земните ра-
боти, как ще разберете небесните? Когато Христос говори за не-
бесните работи, това показва, че Той с това е подразбирал Вели-
ките Мистерии на Слънцето. Той е бил запознат с еврейската ка-
бала, с източната философия и с редица други науки.” (557) 

 

„Според някои страданията са зло за човечеството. Христос, 
Син Божи, най-светлата личност в света, мина през такива големи 
страдания, а вие, обикновените хора, не искате да страдате! Той, 
Който не трябваше да страда, мина през страданията, а вие, които 
неизбежно трябва да страдате, искате да ги избегнете. Страшни са 
страданията на хората, защото не ги разбират. Разбраното страда-
ние е благословение, а неразбраното - мъчение.” (555) 

 

„При своето идване преди 2000 години на Земята, Христос ни 
показа само едната страна на своя образ. Ние виждаме Христа в 
унижения и скърби, в страдания и изпитания. Ние го виждаме 
като герой на изкуплението. Хората не познават още Христа в не-
говата слава, в неговата божествена мощ и сила. 

Силен и мощен е сега Христос! В миналото пробиха ръката на 
Христа с гвоздеи. Но днес никой не може да пробие тази ръка с 
гвоздеи - те мигом ще се разтопят. В миналото разпънаха Христа 
на кръст, но днес няма такова голямо дърво, на което могат да го 
разпънат. Христос не може да бъде разпънат втори път! 

Този Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той 
ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения - 
всичко онова, което разрушава човешкия ум и сърце, което всява 
смут и безначалие, което сковава човешкия живот. Той е живият 
Христос, който внася живот, светлина и свобода за всички души, 
които повдига и събужда у тях любов към всичко.” (556) 



 
286 

10.1. Детските години на Исус 
 

Учителя: „Някои казват, че Христос никъде не се е учил. Други 
казват, че Той се е учил в Египет, Индия и т.н. Не, Великите Учи-
тели изобщо не се учат на Земята. Някои от тях ходят може би 
само за 5-6 години да се учат на Слънцето и после идват на Земята. 
Ако някои казват, че Великите Учители се учат тук, на Земята, те 
са много прости хора.” (558) 

 

Земният път на Исус започва от една област в Палестина, на-
речена Юдея. Това не е случайно явление, а има много дълбок 
мистичен смисъл. Изборът на това място е свързан с друг конкре-
тен факт - момент от живота на Исус - кръщението в река Йордан, 
близо до нейното вливане в Мъртво море. 

Мъртво море лежи на 400 метра под морското равнище. Сле-
дователно, при Своето слизане, за да се въплъти в човешка форма 
на Земята, Христовото Същество търси онази точка на Земята, къ-
дето земното съществуване притежава най-голяма дълбочина и 
местността също е приела характер на падението, на космичес-
кото грехопадение. При Човекоставането на Христа се касае не 
само за това Той да стигне някъде Земята - Той трябва да достигне 
Земята там, където има най-много нужда от спасение и от силите, 
които Той носи от мировите висини.  

По същата причина, по която кръщението на Исус в Йордан е 
станало на най-дълбоката точка на земната повърхност, и Христо-
вото Същество е намерило своето въплъщение в юдейството. Ев-
рейският народ е бил онзи клон от човечеството, който се бил от-
къснал най-дълбоко и най-съзнателно от свръхсетивния свят. 
Това изгубване на старото ясновидство и старата връзка с духов-
ния свят не трябва да се тълкува в отрицателен смисъл. В него 
лежи положителната мисия, която юдейството е трябвало да мине 
в един по-ранен стадий, като представител на цялото човечество. 

 

В бъдеще цялото човечество е трябвало да мине по този път. За 
тази си мисия еврейският народ е бил подготвян още от времето 
на Авраам и Мойсей. Пророците са действали в същото направле-
ние. Така например Бог казва на Исайя: „Иди и втвърди сърцето 
на този народ, щото да гледа и да не вижда, да слуша и да не чува.” 
Благодарение на строгото спазване на расовата чистота, физичес-
кото тяло, което се било изработило в юдейството, е достигнало в 
онова време най-голяма степен на втвърдяване сред човечеството. 



 
287 

Докато гърците, и още повече германските и славянските на-
роди на север, благодарение на това, че тяхното тяло не е било 
така втвърдено, са били още напълно потопени в образния свят на 
митовете, израелският народ отдавна е бил навлязъл във фазата 
на „минаването през пустинята” по отношение на своето земно съ-
ществуване, както в материално, така и в интелектуално отноше-
ние. Ако Христос се беше въплътил тогава в някой друг народ, а 
не в юдейския, тогава донесените от Него духовни сили биха се 
примесили с остатъците от старите духовни сили. Затова Той по-
търси онзи народ от човечеството, който е бил скъсал напълно 
връзката си с духовния свят и е бил слязъл най-дълбоко в земната 
материя, и чието тяло било най-втвърдено. По такъв начин най-
висшето духовно Същество се свързва с най-втвърдената земна 
глъбина. 

А сега нека разгледаме един въпрос, без чието разбиране ня-
кои стихове от евангелията изглеждат неразбираеми, а дори и лъ-
жовни. Окултен факт е, че каквато и индивидуалност да слезе на 
Земята, тя може да се изяви в зависимост от способностите, които 
идват от тялото, в което се въплъщава. Но едно Възвишено Същес-
тво може постепенно да изработи своето тяло или да го преобрази. 
Така и Исус от Назарет трябваше да подготви през първите 30 го-
дини от своя живот едно тяло, което да стане добър проводник на 
Великото Същество, Което слизаше на Земята. 

 

Ако разгледаме първа глава от евангелието на Матей и трета 
от Лука, в които е представено родословието на Исус, ще забеле-
жим нещо интересно: в двата списъка с предшественици от Ав-
раам до Давид имаме пълно съвпадение, но всички останали 
имена, с изключение на бащата (Йосиф), се различават напълно. 
Да приемем, че единият евангелист лъже или е в заблуда, би било 
наивно, понеже ако толкова недвусмислен факт е представен не-
истинно, то каква достоверност можем да очакваме за по-важните 
събития от живота на Исус?  

Така че би трябвало и тук да има нещо, което не разбираме, и 
което би обяснило това явно противоречие. Към него можем да 
добавим, че дори и детството на Исус от двете споменати еванге-
лия се различава значително, като дори в единия текст благовес-
тието е отправено към майката, а в другото - към бащата. 

Родословните книги на Евангелията съдържат много дълбоки 
тайни. Който вижда и разбира тези тайни, той ще разбере привид-
ните противоречия, които съществуват в Евангелието. Тъй като 
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едното родословно дърво е от Исус към Адам, а другото - от Ав-
раам към Исус, двете родословни дървета представят също и двата 
пътя на човешкото развитие - инволюционния и еволюционния. 
Дървото на Матей върви от горе надолу и показва как постепенно 
човешкото съзнание слиза от Висшите светове до ограниченото 
земно съзнание. Дървото на Лука почва от Земята, от Исус и отива 
до Бога. Това е еволюционния процес, в течение на който човеш-
кото съзнание все повече се разширява и се слива с Великото Бо-
жествено Съзнание. 

Също така Матей описва как Ангелът се явява на Йосиф и му 
казва, че Мария ще роди син, който е заченат от Светия Дух, след 
което представя явяването на Мъдреците, които на Изток видели 
звездата му и дошли да му се поклонят. Те намират детето и му се 
покланят, като му поднасят подаръци: злато, смирна и ливан. 
След това следва бягството в Египет и връщането от Египет, и нас-
таняването в Назарет. Но винаги Ангелът се явява на Йосиф, а не 
на Мария. Исус се ражда по линията на Йосиф, който води нача-
лото си от Соломон. Значи, раждането на Исус тук е оповестено от 
Ангела на Йосиф. Забележително е, че Царете Свещеници от Из-
ток виждат звездата му. Учителя казва, че тази звезда е предста-
вяла живи Същества, които са водили Мъдреците, а Щайнер 
казва, че тази звезда е бил духът на Заратустра, чието име се тъл-
кува Златна звезда, който идвал да се въплъти в детето Исус от На-
зарет, за да подготви неговото тяло за Христовото вселяване.  

Мъдреците са ученици на Заратустра от миналото, които идват 
да се поклонят на своя Учител, който иде в ново въплъщение. 
Двете обяснения може да изглеждат противоречиви, но са съвър-
шено верни, тъй като в Библията няма сцена, която да изразява 
само една идея, като според Учителя те са винаги най-малко три, 
а понякога дори седем. 

Той казва: „Когато Мъдреците от Изток дойдоха при Христа, 
когато се роди на Земята, те се срещнаха не с малкото дете, но при 
него те срещнаха Духа на Христа, с Когото водиха дълъг разговор. 
В този разговор Христос им предаде окултната наука и те я зане-
соха в Индия, където има ред братства, които съхраняват тази 
Мъдрост, но са неизвестни на съвременните хора.” (559) 

Тези мъдреци са били от централната ложа на Бялото Братство 
на Земята, която ръководи развитието на човечеството, и която е 
във връзка с ложата на Бялото Братство на Слънцето, затова те из-
пратиха своите пратеници - Мъдреците - да посрещнат и поднесат 
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подаръци на Христа. Те са били в непрекъсната връзка с Него 
преди Той да дойде на Земята, тъй като Христос е глава на Бялото 
Братство, а те са клон от това Братство, те са една ложа в Бялото 
Братство на Земята, която ръководи човечеството. Те бяха, които 
организираха развитието на египетската, персийската и индус-
ката културни епохи. Под тяхно ръководство се изградиха пира-
мидите и Сфинкса в Египет, под тяхно ръководство там процъфтя 
една хилядолетна култура, за която Учителя казва, че е образец на 
истинска култура, на образцова правова държава, на дълбока ре-
лигия и наука. Всичко това обаче в последствие се извращава и 
довежда до безправие и упадък. 

За бягството в Египет Учителя казва: „Защо Йосиф не избяга с 
Исус и Мария в Асирия или Вавилон, или другаде, а отиде в Еги-
пет? Защото по това време в Египет се намираше центърът на Бя-
лото Братство и Исус бе изпратен в Египет, за да влезе във връзка 
с ръководителите на Бялото Братство, за да пробудят в него съз-
нанието кой е Той и да го подготвят за неговата мисия.” (560) 

Има един окултен закон, според който всеки Посветен, кол-
кото и велик да е той, при всяко ново въплъщение трябва да пре-
мине през известна дисциплина и окултно обучение, за да под-
готви тялото си, то да може да стане добър проводник на неговата 
пробудена душа. За тази цел той трябва да влезе в контакт с един 
окултен център, където да го събудят. Същото става и с Исус. Това 
е смисълът на бягството в Египет. Той имаше будно съзнание, но 
младото тяло трябваше да се подготви, за да стане добър провод-
ник на този възвишен дух. Така обяснява Учителя отиването на 
Исус в Египет. 

Такава е историята на Исус според Евангелието на Матей, 
който се ражда по линията на Йосиф, който е от Давидовия род по 
линията на Соломон. 

Съвсем другояче описва това събитие Лука. Той описва как Ар-
хангел Гавраил е изпратен от Духовния свят да се изяви на Дева 
Мария и предава техния разговор, който няма никакви допирни 
точки с евангелието на Матей. След това, във втората глава се раз-
казва, че станало преброяване и Йосиф и Мария трябвало да оти-
дат във Витлеем, понеже Йосиф е бил от Давидовия род. Там тя 
ражда Исус, а по-нататък се говори за овчари, на които се явил 
Ангел Господен и им съобщил, че в техния град Витлеем се е ро-
дил Спасител, който е Христос. И им казва, че ще намерят младе-
неца увит в пелени в яслите. И заедно с Ангела дошъл цял небесен 
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хор, който хвалел Бога, казвайки: „Слава на Бога на висините и на 
Земята мир между человеците, в които е Неговото благоволение.” 
И дума не става за мъдреци и звезда в небето. 

След това е предадена една особено значима случка, при която 
става голям преврат в 12-годишния Исус (Лука 2:41-50): 

„Всяка година родителите Му ходеха в Йерусалим за празник 
Пасха. И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Йе-
русалим по обичая на празника; а когато се връщаха, след свърш-
ване на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим; и не 
забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с 
дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и 
познайници; и като Го не намериха, върнаха се в Иерусалим и Го 
търсеха. Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учи-
телите, да ги слуша и запитва; всички, които Го слушаха, чудеха 
се на разума и отговорите Му. И като Го видяха, смаяха се; и Му 
рече майка Му: Чедо, защо ни направи тъй? 

Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим. Той 
им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм 
в онова, що принадлежи на Отца Ми? Но те не разбраха казаните 
тези думи.” От казаното дотук се вижда, че двамата евангелисти 
описват две различни събития, две различни раждания, защото в 
нищо тяхното описание не съвпада, освен в името Исус, майката 
Мария, бащата Йосиф и Светия Дух. В единия случай (при Матей), 
Йосиф е последният член по линията на Соломон, а при Лука той 
е последният член по линията на Натан. 

За да се изясни и разбере това противоречие, както и всички 
противоречия, които съществуват в Евангелието, може да ни по-
могне само Езотеричната Мъдрост, която черпи своите сведения 
от Акашовите хроники, достъпни за Посветените адепти на Бя-
лата Ложа. Ясно става, че в двете евангелия се говори за две раз-
лични раждания, които се описват съвсем независимо от двамата 
евангелисти. Исторически факт е, че имаме две раждания, което 
следва от изследването на двата разказа. 

Окултната Наука твърди, че в Исус по Соломонова линия се 
преражда духа на Великия Учител на древна Персия Зороастър, 
който е един от най-издигнатите Посветени на човечеството и 
който е Учител на Хермес и Мойсей още от Атлантида. Лука ни 
описва раждането на Исус по Натанова линия, който има връзка с 
Йоан Кръстител. Според Учителя, Щайнер и езотеричната тради-
ция като цяло, в този Исус по Натанова линия се въплъщава една 
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много особена душа, която е била задържана в Невидимия свят и 
не е минала през прераждания, както други човешки души, като 
по този начин не се е опорочила след грехопадението. Тя останала 
девствена, тъй като не е била засегната от изкушението на Луци-
фер и неговите последици. 

Само тази душа, която живяла в Исус от евангелието на Лука, 
останала в такова състояние и била специално пазена. Това по-
казва, че въплъщението на Христос е било планирано в детайли 
още през отдавна отминали епохи. Понеже тази душа още от на-
чалото на Сътворението била свързана непрестанно и неразделно 
с Божественото, тя била пропита с Любов и чистота.  

Затова за нея било съвсем привично от една страна да се 
свърже с Христос по време на Неговата земна мисия, а от друга 
страна, тъй като тя била на своята човешка степен на развитие, тя 
можела безпроблемно да живее и в човешко тяло. Затова тя била 
най-подходяща да стане посредница между Божественото и 
плътта. Щайнер описва това така: 

„В Исус от Назарет беше въплътена Душата на Небесния Чо-
век. Тя е онази човешка Душа, която е била съхранявана в Духов-
ния свят в Царството на Слънцето, която не е стъпвала в никакво 
земно въплъщение, за да запази чистия първообраз на падналото 
човечество. В нея останал чистия Божествен блясък, който чове-
кът притежавал преди грехопадението.  

Той е Първият Адам, който не е опетнен от това, което се е ро-
дило от грехопадението. На Него беше присъща първоначалната 
етерна лъчезарност... Това е живяло в Исус от Назарет. Но същев-
ременно е живяло и друго едно Същество, пълно с Мъдрост. Това 
е най-зрялата индивидуалност на цялото земно човечество. Това 
Същество е било Ръководител на човечеството в течение на много 
прераждания. В него е събран резултата, жетвата на цялата исто-
рия на човечеството.” (561) 

По тази причина Натановият Исус (Адам) се отличавал с една 
необикновена доброта и състрадание към цялото човечество, до-
като Соломоновият Исус (Заратустра) се отличава с голяма инте-
лигентност. За да стане ясно колко специална подготовка е била 
нужна за това събитие и колко смешно е да говорим днес, че Исус 
Христос е бил поредният адепт и Учител, ще изнеса още един 
факт, който е даден от Щайнер: При раждането на Исус по Ната-
нова линия се намесва и Буда, който влага в него своето астрално 
тяло и, така да се каже, облича с него душата на Адам. По тази 
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причина в тази Божествена душа прозвучава Учението на Буда за 
Любовта и състраданието към цялото човечество. Този Исус по 
Натанова линия отива с майка си и баща си на 12-та си година в 
Ерусалим и остава в храма, където разговаря със законоучителите 
и ги учудва със своята Мъдрост. Това учудва и неговите майка и 
баща, които са знаели дотогава, че той е много добър и състрада-
телен, но не се отличавал с някаква особена интелигентност. 

В този момент, според Езотеричната традиция, става нещо осо-
бено: Азът на Заратустра напуска тялото на Соломоновия Исус, 
което впоследствие умира, и се вселява в тялото на Натановия 
Исус. Затова после родителите му го намират да поучава законоу-
чителите в храма и да смайва всички присъстващи. От този мо-
мент в тялото на Исус по Натанова линия живеят Душата на Адам, 
преобразеното астрално тяло на Буда и Азът на Заратустра. 

На малко по-късен етап в едното от двете семейства (които са 
били близки), умира майката (Мария), а в другото - бащата (Йо-
сиф), след което овдовелите родители се събират. Оттам насетне в 
евангелията се говори за това семейство, когато се споменават 
майката и братята Исусови. 

Интересно е да обърнем внимание и на факта, че чрез двете 
момчета Исус се свързват двама от най-великите учители на чове-
чеството от миналото - Заратустра и Буда. По такъв начин става 
сливането на двете мощни културни и мистични течения на ми-
налото, които се обединяват за великото събитие, което предсто-
яло да се извърши в Палестина. 

Според духовната наука, на 30-годишна възраст Азът на Зара-
тустра напуска тялото на Исус, за да може в него да се всели Хрис-
тос, а оттогава насам Заратустра се преражда многократно в нови 
тела и се движи в света като Ръководител на Християнството, поз-
нат под името Учителят Исус. Той е вдъхновител на всички онези, 
които са работили в полето на християнството и ръководи Езоте-
ричните Християнски Школи. 

 
 

10.2. Тайната на родословията на Исус 

 

Родословното дърво на Исус в Евангелието на Матей: 
„И тъй, всички родове от Авраама до Давида са 14 рода; и от 

Давид до Вавилонското преселение – 14 рода; и от Вавилонското 
преселение до Христа – 14 рода.” (1:17) 
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Окултен факт е, че развитието на отделния човек протича по 
следния начин: През първите 7 години (до смяната на млечните 
зъби) се развива основно физическото тяло, през следващите 7, до 
половото съзряване, се развива етерното тяло, а след това, до 21 
годишна възраст, се развива астралното тяло.  

Това развитие, което в индивида се извършва в течение на 7 
години, в развитието на един народ и на човечеството се извърш-
ва в течение на 7 поколения. И понеже наследствеността се пре-
дава не от баща на син, а от дядо на внук, то в такъв случай са не-
обходими не седем поколения за развиване и оформяне на едно 
тяло, а 14 поколения. Така това, което е било вложено в Авраам, 
за да се развие в своята пълнота, е трябвало да мине през 3 пъти 
по 14 поколения, така че да може да обхване както физическото, 
така също етерното и астралното тяло.  

По такъв начин се стига до едно тяло, което е напълно проник-
нато, пропито от това, което е било вложено у Авраам като първо-
начална заложба. Това ни е показано от горния стих в евангелието 
на Матей. Рудолф Щайнер описва това по следния начин: „По-
неже Авраам е бил определен да играе важна роля в развитието 
на човечеството, било необходимо в неговия вътрешен организъм 
да проникне онова, което в по-раншни времена е било възприе-
мано като дух, който се проявявал във външния свят и оживявал 
този свят. Това стана за пръв път у Авраам и чрез това за пръв път 
е било възможно да се получи едно изменение на духовното виж-
дане. Но за да може да стане това, било необходимо влиянието на 
едно духовно - Божествено Същество. Едно Божествено Същество, 
вложило така да се каже, в организма на Авраам зародиш на една 
нова организация на физическите тела, чрез която е било въз-
можно едно ново ясновидство. Този зародиш се е предал на 
всички бъдещи поколения, които произлезли от Авраам.” (562) 

 

„Есеите знаели, че ако човек иска да се издигне до Бога, трябва 
да се издигне нагоре през 42 степени, които отговарят на 42 поко-
ления. Но есеите знаели и друго нещо, а именно, че както човек 
трябва да се издигне през 42 степени, които съответствуват на 42 
поколения, за да стигне до Бога, така и Бог, когато иска да слезе 
до човека, да проникне в неговата кръв, трябва да слезе през 42 
степени, т.е. да измине обратния път. 

Така че, щом човек се нуждае от 42 степени, за да се издигне 
до Бога, така и Бог се нуждае от 42 степени, за да слезе надолу и 
да стане един човек между человеците. Така учели есеите, начело 
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със своя учител Йешуа бен Пандира. Това учение на есеите може 
да се резюмира по следния начин: Онова Същество, което е вдъх-
новявало Авраам и е вложило в него Божествен зародиш, се нуж-
даело от 42 поколения, за да слезе напълно до човечеството. За 
това учение говори и евангелист Матей в началото на своето еван-
гелие, което показва, че той е бил есей.” (563) 

 

Родословното дърво на Исус в Евангелието на Лука: 
„Исус, когато начеваше служението Си, беше на около трийсет 

години, и беше, както мислеха, син Иосифов, Илиев,... (тук се из-
реждат още 70 имена) ... Еносов, Ситов, Адамов, Божий.” (3:23,38) 

Рудолф Щайнер: „Есеите също са знаели, че както при преми-
наването през 42-те степени човек е изживявал и познавал нас-
ледствените признаци на физическото и етерното тяло и че тези 
степени са се редували според тайната на числото 6 пъти по 7, има 
също така една тайна на числата, която представя как човек се из-
дига до познанието на космичните тайни, на тайните на великия 
свят. За разбирането на тези тайни есеите си служили със звездите 
от външния свят, съчетавани по особени закони. 

И те са знаели, че както до тайните на човешката вътрешност 
се достига като се премине през 6 пъти по 7 степени, така и до тай-
ните на мировото пространство се достига като се мине през 12 
пъти по 7, т.е. през 84 степени. И когато човек е изминавал 12 пъти 
по 7 степени, т.е. 84 степени, той стига до такава точка в своето 
развитие, че мировите духовни сили вече не го заслепяват. При 
това състояние човек наистина добива спокойствие и мир, и може 
да се ориентира в този грамаден лабиринт от сили. 

Есеите са учили също така, че в пътя на своето окултно разви-
тие, когато човек стане ясновидец, при своето заспиване той се 
разлива в нещо, което се изразява в тайните на числото 12 пъти по 
7. Но при това, което е 12 пъти по 7, той се намира вече в духовния 
свят. Защото когато е завършил 11 пъти по 7, той вече е стигнал до 
границата на духовния свят, до границата на тайната. Както при 7 
пъти по 7 човек се намира вече в духовното, така и при 12 пъти по 
7 той се намира вътре в духовната област. Когато човек иска да из-
мине този път, за да стигне до духовната област, той трябва да 
мине през 11 пъти по 7 степени, т.е. в своето астрално тяло и в своя 
Аз човек трябва да мине през 11 пъти по 7 степени. Това, изразено 
в звездната писменост като числото 7, е представено от 7-те пла-
нети. А това, което човек трябва да измине в мировото пространс-
тво като 12 степени, е представено от 12-те знака на зодиака. 
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Както 7-те планети се съчетават вътре в 12-те зодиакални 
знаци и покриват тези зодиакални знаци, така и човек, когато се 
вживява в мировото пространство, трябва да мине през 7 пъти по 
12, съответно по 7 пъти по 11 степени, докато достигне в духовната 
област. Ако искате да си съставите един образ за това, вие можете 
да си представите духовната област обкръжена от 12-те знака на 
зодиака, а самият човек се намира в средата на тази окръжност. 
Но духовната област е така разпростряна, че човек, когато иска да 
проникне в нея, той не може да започне да се разлива от центъра, 
а трябва да се разширява спиралообразно, като се върти в 7 спи-
рални завъртания и всеки път, когато е изминал едно спирално 
завъртане, минава през всички зодиакални знаци. Така той 
трябва да мине 7 пъти през 12-те точки. 

Човек се разширява постепенно, спиралообразно в космоса. 
Всичко това е само символ на това, което човек изживява. И ко-
гато, кръжейки така, би минал седмия път 12-те знака на зодиака, 
той би стигнал до Божественото. Тогава се получава така, че 
вместо човек да гледа от своя център навън в Космоса, той гледа 
от духовната окръжност, от 12-те точки на зодиака вътре в този 
космос и може да вижда това, което е във външния свят. Това 
трябва да измине човек, ако иска да види какво се намира в света. 
Не е достатъчно той да застане на една точка на зрение, а трябва 
да застане на 12 точки на зрение. 

Така че, който би искал да проникне нагоре в духовно-Божес-
твеното, трябва да мине през 11 пъти по 7 степени, трябва да пре-
кара своето астрално тяло и своя Аз през 11 пъти по 7 степени. Ко-
гато стигне до 12 пъти по 7, той се намира вече в духовната об-
ласт… По този начин астралното тяло и Азът трябва да минат през 
12 пъти по 7, съответно през 11 пъти по 7 степени, за да достигнат 
до Божественото. Когато Божественото иска да слезе и да направи 
един човешки Аз пригоден за обитаване.  

То трябва също така да слезе през 11 пъти по 7 степени. Така че 
есеите, подобно на всички окултни школи и братства на мина-
лото, са знаели, че онзи, който е минал през 77 степени на разви-
тие, е очистил душата си от всичко, което човечеството е приело 
от земното съществуване. Той е достигнал онова състояние, което 
днес е възможно само когато човек се освобождава от тялото и 
може да живее в астралното тяло и Аза. Тогава той може да се раз-
лее над всичко, от което самата Земя е възникнала, над окръжава-
щата Вселена. Тогава той ще стигне до Божествения Дух.” (564) 
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10.3. От Исус към Христос 
 

В момента на Кръщението, извършено от Йоан Кръстител 
върху Исус от Назарет, Божественият Дух слезе на Земята и се съ-
едини с човешкото същество Исус от Назарет. От мистична гледна 
точка, за Христовия Дух кръщението в Йордан означава същото, 
каквото означава за Духа на Исус раждането във Витлеем. 

Но това не е един прост и еднократен процес. Христос посте-
пенно се вселява в телата - астрално, етерно и физическо на Исус. 
Така този процес, който започва през 30-тата година от живота на 
Исус, достига своята пълнота 3 години по-късно, на Мистерията 
на Голгота. Едва тогава Духът на Господаря на Слънчевата Сис-
тема е навлязъл изцяло в плътта и по закона за аналогията, спо-
ред който всички хора са свързани, е внесъл един мощен тласък в 
цялото човечество. 

По този въпрос Щайнер казва: „Христос се въплъти в човек, 
като така доказа, че Божественото може да се постигне в човека. 
Той беше първият на Земята, в когото обитаваше Божественото, а 
след това стана постоянен, неунищожим идеал за хората. Всички 
велики мъдреци и Учители — египетският Хермес, древните ин-
дийски Риши, Конфуций, персийският Заратустра — предаваха 
Божието Слово. Но в Исус Христос това Божие Слово за пръв път 
се яви на Земята в жива форма. Преди Христовото въплъщение 
човечеството познаваше само Пътя и Истината. Днес вече имаме 
Пътя, Истината и Живота. Голямата разлика между по-старите 
религии и християнството е в това, че християнството е кулмина-
цията на предишните религии. Тоест не гледаме на Христос 
просто като на велик мъдрец и Учител — мъдри Учители има във 
всички религии — а имаме насреща си човешка личност, която в 
същото време е и Божествена личност.” (565) 

 

„Ние опознаваме как е живял като вестител на Христос, като 
онзи, който пръв е изговорил думите: Променете вашата духовна 
нагласа, защото небесното царство е близо. Той напълно насочи 
към това, което ще стане импулс чрез Голгота, че в човешкия Аз 
ще може да се намери нещо цяло, божествено, че Христовият Аз 
ще навлиза все повече в човешкия Аз и че този импулс е близо. 
Чрез духовно-научното познание научаваме, че е истина това, ко-
ето е загатнато в Библията: Същата индивидуалност, която е жи-
вяла в пророк Илия, живя и в Йоан Кръстител. Така че този, който 
трябваше да бъде предвестник на Христос, се е проявявал като 
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пророк Илия и отново идва като Йоан Кръстител, и отново става 
предвестник на Христос, както е било подходящо за неговото 
време... Обърнем ли поглед нататък, ще намерим онзи своеобра-
зен образ на Средновековието, който е роден, за да се види вън-
шно, че по особен начин е свързан с духовния свят през един от 
Великденските празнични дни на 1483 година и който още млад е 
починал през 37-та си година, който така мощно е действал чрез 
това, което е дал на човечеството. Това е образът на Рафаело... Ко-
гато разгледаме този образ със средствата на духовната наука, мо-
жем да узнаем, че той е допринесъл за разпространяването на 
християнството, за навлизането на едно вътрешно християнство в 
сърцата и душевността на хората и то повече от всички теологи-
чески интерпретатори, повече от всички кардинали и папи на не-
говото време... 

Чрез духовната наука узнаваме, че същата индивидуалност, 
която е живяла в пророк Илия и в Йоан Кръстител, е живяла също 
и в Рафаело. И ние се научаваме да разбираме, че светът, в който 
той е бил като Йоан Кръстител, отново възкръсва в Рафаел... Чрез 
духовната наука ни става ясно, че това, което живее като индиви-
дуалност в Рафаело, каквото тази индивидуалност си е израбо-
тила, се запазва и изработеното отново ще се появи с нея. И когато 
узнаем, че същата тази индивидуалност отново се появява в поета 
Новалис и вземем ли първото предвестие на Новалис, което се по-
явява като зора на една нова, жива идея за Христос, тогава ще си 
кажем: Дълго време преди във външния свят да изчезне 
това, което е направил Рафаело, тази индивидуалност ще 
бъде отново тук, за да даде е нова форма онова, което има 
да даде на човечеството.” (566) 

 

В събр. съч. 238 Щайнер дава още ценни сведения за този 
светъл Дух: „Когато насочим духовния поглед назад в миналото, 
ние виждаме пред нас в юдейското предание пророческата при-
рода на Илия. Ние знаем какво целенасочено значение имаше за 
еврейския народ и въобще за човечеството тази целенасочена 
сила на пророк Илия. И ние обърнахме вниманието върху това, 
как в течение на времето в най-важните точки на земното разви-
тие на човечеството, съществото, което се намираше в Илия, се 
яви отново, яви се отново така, че посвещението, което то тряб-
ваше да получи в името на развитието на човечеството, можа да 
му бъде дадено от самия Исус Христос, как съществото на Илия се 
яви отново в Лазар-Йоан, което е един и същи образ.“  
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10.4. Изкушенията 
 

„Веднага след това Духът Го извежда в пустинята. И Той 
беше там., в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сата-
ната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.” (Марко 1:12) 

 

След кръщаването в река Йордан, евангелистите описват изку-
шенията в пустинята. Но коя е тази пустиня, за която говорят? 
Пустинята е място на усамотение, на уединение. Тази пустиня е 
човешката душевна вътрешност, където човек е сам със себе си, 
откъснат от света. И в тази пустиня Великият Учител на човечест-
вото е бил изкушаван от Сатаната. В посочения цитат от Библията 
с няколко думи е казано толкова много, че може да се напише 
цяла книга. От окултната наука се знае, че след грехопадението 
силите на Черното Братство проникват в човешката душа или по-
точно в астралното тяло, в което е облечена душата. И Христос, 
като слезе в човешката душа, се срещна с тези сили, които се опи-
таха да Го изкушават. Но Той прояви своята духовна сила и мощ, 
за да не се подаде и да надделее. Това се загатва със стиха: „И беше 
със зверовете и ангелите му служеха.” (Марко 1:13) – Тези думи 
показват, че човешката душа се намира между животинското цар-
ство и ангелите, между низшата животинска природа и висшето 
ангелско съзнание. 

Интересен е и въпросът кой е знаел за тази среща на Христос с 
дявола в пустинята, когато никой не е бил там. Никъде не се казва, 
че Христос е разказал на учениците Си, за да я запишат. Следова-
телно и това е едно основание, че Евангелията са окултни съчине-
ния и са написани по откровение от духовния свят, а не просто от 
очевидци на събитията. 

Още от най-древни времена Христос е бил победител над си-
лите на изкушението в духовните светове. Христос и неговите ан-
гели победиха на Небето тъмните духове и ги бяха свалили на Зе-
мята. Затова в Евангелието на Лука (10:18) Христос казва: „Видях 
Сатана да пада като мълния от Небето.”  

След това Христос слезе на Земята, в царството на Сатаната, и 
там Той отново срещна противниковите сили и неизбежно тряб-
ваше да влезе в сражение с тях. Те са първите същества, които 
Христос срещна на Земята. Той слезе в човешките глъбини и там 
срещна силите на Бездната, за да ги победи отново. 

Интересно е и тълкуването на изкушенията от Учителя: 
„Всичко, което Христос е преживял в изкушенията, и всеки 
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един от вас ще премине; някои не са достигнали до този стадий, 
но ще дойде ден и ще го преминат. Затова трябва да се осветлите 
върху мъчнотиите, които ще срещнете тогава...  

Дяволът казва на Христа: „Ако си Син Божи, кажи тези камъни 
да станат хлябове.” Думата ако предполага едно условие: „Ако си 
син Божи...” Но имаше ли нещо грешно, ако Христос можеше да 
преобърне камъните в брашно? Имаше нещо изкусително за дя-
вола в това да можеше да види процеса как Христос преобръща 
един камък в растение… 

Някои казват: „Защо хлябът не расте, та да не става нужда да 
го месим?” В Германия и Англия се опитват да измислят метод, с 
който да могат да превръщат неорганичните вещества в орга-
нични, но ако съвременната наука беше изпаднала в това откло-
нение, щеше да се развие най-големият разврат.  

Онова, което спасява съвременните хора, е трудът и работата, 
а ако камъните можеха да се обърнат на хлябове, всички щяхте да 
го ударите на гуляй... И след това се казва, че Ангелите Божии дой-
доха да служат на Христа. След като минете тези три изкушения, 
ще дойдат Ангелите да ви избавят от четвъртото. Когато един мо-
мък предложи на някоя мома и богатство, и слава, и чест, а тя му 
откаже, той решава да я убие; и така дяволът реши да убие Христа. 
Казвате за момата: „Но той ще я убие!” - нека я убие, по-добре да 
умре, отколкото да блудства. В този случай смъртта е едно преи-
мущество - да умрем за една идея, за една Божествена мисъл, това 
е привилегия. Разбира се, не искам да се обезсърчавате. 

И така, когато някой не иска да скъса тези връзки, тогава ние 
ще кажем: „Махни се, иди в своето царство!” Това е Божествен за-
кон - при Бога трябва да останат само онези, които могат да жи-
веят един чист и свят живот... Не само на Земята има съд, но и 
Господ ще ви съди. И тоз, който проповядва друго учение, то е от 
лукаваго. Съвременните хора трябва да се разделят с учението, ко-
ето съсипа умовете и сърцата им. Ние трябва да го разрушим. И 
ако някой умре, нека да умре заради Господа и да стане сила за 
повдигане на света. 

И така, това са 3 велики изкушения, които ще ви дойдат до гла-
вата. Някои от вас са в първото изкушение, някои са във второто, 
а други са в третото. Издръжте ги, за да издържите и четвъртото, 
след което да дойде Възкресението - тогава Бог ще ви даде Сила. 
И когато пожертвате живота си за Слава Божия, тогава Бог ще ви 
възкреси в отплата. Затова ние трябва да любим Бога.” (567) 
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10.5. Христовите ученици 
 

„След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които 
искаше; и те отидоха при Него. И отреди от тях дванайсет, за 
да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват.” (Марко 3:13) 

 

В посочения цитат, както и навсякъде в Библията, където се 
говори за „избрани”, изобщо не се има предвид някакъв произво-
лен избор или пък такъв, основан на предпочитания и симпатии. 
Всъщност тези, които са „избрани”, сами са се удостоили с тази 
чест като са посветили своя живот на един висш идеал, който ги е 
направил достойни да бъдат призовани - да им се дадат знания и 
способности, както и да им се възложат по-сложни, но и по-зна-
чими задачи. Ето как Учителя ни посочва кои са избраните: 

„Да знаете само колко е велик Божественият план! Идеите на 
Бялото Братство ще се приемат. Не от всички, а само от тези, ко-
ито са готови, а другите ще ги приемат в друга епоха. Всички 
онези, които ще приемат новите идеи, са определени и ще дойдат. 
Сега не се налага да ги спечелим - те са обърнати, само трябва да 
ги събудим. Те спят и когато се събудят, ще станат да кажат: „Го-
тови сме!” – А онзи, който все още не е готов, ще се намери в чудо 
и ще каже, че не е готов. Остави го, като дойде, нищо няма да нап-
рави. Готовите са определени.  

Христос казва: „Вие не сте от този свят, както и Аз не съм” - те 
са приготвените. Ап. Павел развива тази мисъл така: „Които Бог 
предузна, тях и предопредели.” – Душите, които са готови, са ра-
ботили в миналото. Ап. Павел казва: „Още в утробата на майка ми 
Бог ме избра”, значи още от дълбокото минало всички души, ко-
ито са работили усърдно, Бог, като вижда това, ги избира. Те може 
би понякога са се отклонявали слабо, но никога не са се отклоня-
вали напълно. И когато Илия се отчая и се оплака на Бога, че е 
останал сам, Бог му каза: „Седем хиляди души има, които не са се 
поклонили пред Ваала”.” (568) 

При призоваването на учениците се казва, че Христос се изка-
чил на хълма, на планината и повикал тези, които си искал. В езо-
теричните писания, когато се говори за планина, море, къща, не 
се разбират само физическите обекти. Тези думи винаги имат 
мистично значение. На планината Той избира 12-те и ги нато-
варва с една окултна задача. Преображението също става на пла-
нината, то също така е свръхсетивно явление. Планината е символ 
на висшите светове, тъй като там има най-благоприятни условия 
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за духовна работа - да работи човек над себе си. Там атмосферата 
е по-чиста, обитават множество светли същества, а тъмните избяг-
ват да се качват там и да смущават човека. 

В евангелието на Матей (4:18-22) призоваването на първите 
ученици е описано така: „И като вървеше покрай Галилейско 
море, видя двама братя: Симон, наричан Петър, и брат му Андрея, 
да хвърлят мрежа е морето, понеже бяха рибари; и казва им: вър-
вете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага 
оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-на-
татък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брата му Йоан, в 
кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги по-
вика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него.” 

 

Прави впечатление, че апостолите веднага тръгват след Него, 
което показва, че вече са били подготвени за това.  

Христос е Духът на Слънцето, което преминава през дванаде-
сетте зодиакални знака в своето движение, като във всеки от тях 
има различно влияние и се проявява по различен начин. Според 
Херметичната мъдрост това, което е горе (в духовните светове) е 
подобно на това, което е долу (във физическия свят). Затова, както 
влиянието на Слънцето през дванадесетте зодиакални знака е 
различно, също така и Христовата сила, Христовото Слово, проя-
вено чрез дванадесетте апостоли, ще бъде различно. То е една и 
съща сила, но проявена по 12 различни начина, тъй както светли-
ната е една, но като премине през призмата, се разлага на двана-
десет цвята (7 от тях – във видимия спектър на човешкото око). 

 

Понеже Христос е Слънцето и то в своето проявление трябва 
да се прояви чрез дванадесетте знаци, затова имаме дванадесет 
апостола, които са дванадесетте знака на зодиака, чрез които се 
проявява различен аспект от Христовата сила. По закона за ана-
логията, който се основава на това, че хората сме като скачени съ-
дове, и това, което се случва с един се отразява и на всички оста-
нали, дванадесетте апостоли представляват цялото човечество. 
Не съществува човек, който да няма свой представител в лицето 
на един от дванадесетте апостоли, защото зад всеки един от тях 
стои една огромна човешка група, която е свързана с него. 

Евангелието назовава звездното име на един от учениците. 
Тома е наречен Близнак. Съзвездието Близнаци, както и знакът 
Близнаци на небето, е същото, каквото е в човечеството апостол 
Тома. Ако Евангелието би назовало звездното име на Юда Иска-
риотски, то би го нарекло Скорпион. Както между съзвездията на 
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небето има един Скорпион, така и между учениците трябваше да 
има един Юда. Да се чудим на това, че предателят Юда бе взет от 
Христос между учениците, би било като да се чудим защо имаме 
съзвездието Скорпион на небето и месец ноември през годината. 
Какво би бил кръгът на учениците без фигурата на Юда? Не тряб-
ваше ли и лишените от Светлина и мир човешки души да имат 
свой пратеник и представител в кръга на Христа? 

Но макар тази зодия да се характеризира с това, че у нейните 
представители низшата природа се проявява най-стихийно и не-
контролируемо, това по никакъв начин не означава непременно, 
че някой е обречен на греховен живот, нито пък може да се оправ-
дае с този хороскоп за слабата си воля. Всяка трудност в живота 
може да ни тласне в пропастта, но може и да ни стимулира да раз-
вием в себе си огромни сили, докато успеем да я победим. Учителя 
потвърждава този факт като казва, че в Христовия хороскоп е 
имало само квадратури (в астрологията така се наричат най-труд-
ните за преодоляване съчетания на две планети; изразяват се в 
сключване на ъгъл от 90 градуса).  

Но това привидно неблагоприятно обстоятелство не само не 
му е попречило да изпълни Своята мисия блестящо, а дори му е 
помогнало да впрегне всички тези сили на работа, за да прояви и 
на Земята величието на Своя дух. Учителя казва още: „“Ще сед-
нете и вие на 12-те престола… ” (Матей 19:28) – Дванадесетте прес-
тола представляват дванадесетте зодии на Слънцето, дванаде-
сетте метода, чрез които животът на Земята може да се подобри. 
Всяка зодия представлява начин, по който може да се придобият, 
да се използват силите, които се крият в човека.” (569) 

 

Действието на закона за аналогията Учителя загатва с думите: 
„До времето на Христос съзнанието на човечеството е било затво-
рено, сляпо, но от момента, в който Христос помаза очите на сле-
пия, съзнанието на всички хора по лицето на Земята се отвори, т.е. 
пробуди и те прогледнаха. Очите на всички хора на Земята са по-
мазани, за да разбират това, което им се говори.” (570) – Така 
Христос, действайки върху малки групи, влива сили във всички 
останали и укрепва душевните сили на цялото човечество: „И като 
повика дванайсетте Си ученици, даде им власт да изгонват нечис-
тите духове и да изцеряват всяка болест и немощ.” (Матей 10:1) 

Цитираният стих ни показва, че Христос, със слизането Си на 
Земята, внесе една нова сила в човешкото развитие, която трябва 
да се справи с нечистите духове, които още при грехопадението са 
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овладели човешката душа и спъват нейното развитие. С това 
първо знамение Христос дава импулс на всички човешки души да 
намерят сила в себе си като се опрат на Божественото – да прого-
нят от себе си нечистите духове, да скъсат връзката си с тях и да 
направят връзка с Бога и със светлите Божествени Същества. 

От друга страна Христос чрез своите ученици направи връзка 
и със самите природни стихии. Неслучайно Той нарече Симон - 
Петър (т.е. камък, символ на елемента земя), а за братята Яков и 
Йоан четем в Евангелието от Марко 3:17, че са назовани „Воанер-
гес, сиреч, синове на бурята” (бурята се проявява като съчетание 
на елементите вода и въздух). В лицето на тримата ученици Хрис-
тос призовава представителите на три от елементите на Приро-
дата. Петър е представител на твърдия, минералния елемент 
земя. Яков е представител на течния елемент вода. Йоан е предс-
тавител на въздушния елемент. Четвъртият елемент огън, който е 
носител на Духа, живее в самия Христос.  

Древните християнски легенди потвърждават това. Те рисуват 
Яков като апостол на морето, патронът, пазителят на мореплава-
телите и като такъв е играл през цялото Средновековие важна 
роля. Така че Яков е Синът на водата. А колко тясно е бил свързан 
Йоан с елемента въздух, носител на мисълта, на умствения еле-
мент, това може да се види и усети от Евангелието на Йоан и от 
Откровението. Петър е земята, скалата.  

И Христос, който гради Небесния Храм на Земята, като добър 
зидар започва не от покрива, а от основите. Той слага основния 
камък, като поставя Петър за основа на земното Християнство. 
Йоан пък, като човек на дълбоката мисъл, е представен с елемента 
въздух, който символизира умствения свят. Неслучайно той се 
приема за покровител на езотеричното Християнство. 

 

Учителя: „Учителят не може да работи върху всички направо. 
Върху някои работи направо, а върху други работи така: ще тури 
между него и себе си един човек, или двама души, или трима 
души, или четирима души и т.н. до десет души. Например Христос 
избра 12 души, върху тях работеше. Всеки от тях имаше по една 
типична черта. Например Тома имаше особена типична черта и 
тя беше врата за Христа да работи между другите хора. Също така 
и всеки един от учениците му беше особена врата, имаше особени 
качества, чрез които Той можеше да работи чрез специални хора 
в света. Аз сега приготовлявам учениците. И ще дойде време, и ще 
ви запаля. И като се запалите, вече угасване няма.” (527) 
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10.6. Четирите евангелия 
 

Учителя: „Онези, които са писали Евангелията, са били много 
мъдри хора. Някои мислят, че евангелистите са били като рибари, 
прости и неуки хора, и че Исус Христос е бил прост и неучен. 
Обаче това не е съвсем тъй. Евангелистите, както и апостолите са 
били много мъдри и учени хора. Христос се е учил в Небесното 
училище, затова Той нямаше нужда да учи на Земята.” (573) 

 

Когато четем Новия Завет, нужно е да знаем, че четиримата 
евангелисти разглеждат Христа от четири различни гледни 
точки. Всеки един от тях насочва своя поглед към тази страна, за 
която той е подготвен, и нея описва, а другото той го изпуска. За-
това описанията на четирите Евангелия не си противоречат, но 
взаимно се допълват. По такъв начин ние можем да обгърнем 
Христовото събитие в неговата целокупност. На това се дължи 
фактът, че неща, които ги има в едно Евангелие, ги няма в други. 

Много критици казват „Евангелията не са достоверни, понеже 
описват един и същ живот по различен начин.” – Нека обаче 
илюстрирам несъстоятелността на този аргумент с един пример. 
Представете си, че искате да добиете по-пълна представа за един 
град и изпратите 10 журналисти да го разгледат и опишат. По 
всяка вероятност те ще го представят по различен начин и всеки 
ще го опише според своите разбирания и интереси, но все пак съв-
сем достоверно. Така и евангелистите са обърнали внимание на 
тези особености от живота на Исус Христос, които са можели да 
разберат и които са сметнали за най-важни. Това съвсем не озна-
чава, че са представили дори най-малката неистина. 

Марко например ни рисува Христос като олицетворение на 
Слънчевата сила, на Всемирната космична мощ. Още в първата 
глава, след като споменава за изкушението, той започва да описва 
знаменията на Христос и казва: „Той поучаваше като един, Който 
има власт”, т.е. разполага със сила. И тази сила, която е сила на 
космоса, която струи през Него, Той употребява, за да помага на 
хората - изгонва бесове, лекува прокажени, парализирани и 
всички болести. Всичко, което съществува като сили на Земята, 
всички земни сили, които тайнствено действат навсякъде, всичко 
това би застанало пред нас, когато правилно разберем Евангели-
ето на Марко. В това евангелие и някои от делата на Христос са 
съпътствани с думи на древни езици, които създават едно по-мис-
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тично и магично усещане у читателя, например: „И като хвана де-
тето за ръка, казва му: „Талита куми“, което означава: момиче, на 
теб казвам, стани! Момичето веднага стана и започна да ходи, по-
неже беше на 12 години. И се смаяха твърде много.” (5:40-42) 

Евангелието на Марко е представено с Лъва, символ на Силата. 
Евангелието на Лука пък ни рисува как се проявява душевният 

принцип в Христос, който се изразява чрез астралното тяло. За-
това той Го описва като милосърден, състрадателен, смирен, кро-
тък и пр. - всичко, с което може да помогне на човека и да влезе в 
неговото положение. Затова на кръста Той казва: „Отче, прости 
им, защото не знаят какво вършат”, или „Отче, в Твоите ръце пре-
давам духа Си.” Това евангелие може да бъде наречено също и 
Евангелие на Любовта. В езотеричната традиция то е представено 
с Телеца като символ на саможертвата и кротостта. 

Евангелието на Йоан пък ни разкрива Христос като Светлина 
на света, като Същество, което съдържа в себе си космичната Мъд-
рост, която осветява света. И изучавайки Евангелието на Йоан, чо-
век се носи високо във въздуха, както орелът се носи над човеш-
кото съществуване. Затова още първичният християнски езотери-
зъм представя Евангелието на Йоан с Орела. 

Накратко: Ако в Евангелието на Йоан можем да предчувстваме 
мисълта на Христа, която се проектира през цялата Слънчева сис-
тема, а Евангелието на Лука ни предава Любовта на Христос, ко-
ято пулсира във всичко живо, то в Евангелието на Марко ние се 
запознаваме с Волята на Христос. В това Евангелие ние се запоз-
наваме със силата, чрез която Христос осъществява Любовта и 
Мъдростта, ние се запознаваме с всички природни и духовни 
сили, които действат в света, които са концентрирани в Христос. 
Евангелието на Марко ни разкрива Тайните на мировата Воля, ко-
ято действа в света, която е фокусирана в Христос. 

Когато разглеждаме мисленето, чувстването и волята в тях-
ното взаимодействие, тогава получаваме приблизително един ця-
лостен образ на човека. Когато описваме поотделно качествата на 
човека - било мисъл, било чувство или воля - те по-силно изпък-
ват. Но когато ги обединим в един образ, тези качества като че из-
бледняват, общият образ избледнява. И когато се опитаме да обх-
ванем целокупно трите качества, които определихме като качес-
тва на Христос, тогава техният цялостен образ става по-неясен и 
избледнява. В замяна на това пред нас накрая ще стои това, което 
Христос е бил като земен човек и е описано от Матей. 
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През различните времена на развитие на Християнството, 
Евангелието на Йоан е било винаги един от онези документи, ко-
ито са правили най-дълбоко впечатление на всички онези, които 
са търсили едно по-задълбочено, по-вътрешно вглъбяване в хрис-
тиянските Тайни. Ето защо Евангелието на Йоан е било Писание 
на всички християнски мистици, които са се стремили да изжи-
веят това, което е описано в Евангелието на Йоан, относно лич-
ността и Същността на Христос. През цялото Средновековие е 
имало редица Братства, които са виждали в Евангелието на Йоан 
своя идеал и главен източник на християнските истини. Тези 
Братства са носили различни имена, но са произхождали от един 
общ център, от центъра на Бялото Братство, което пътува по света 
и носи културата. В различните страни и времена те са носили 
различни имена. Наричали са се Братята на св. Йоан, Богомили, 
Катари, Албигойци, Тамплиери, Розенкройцери и друга. 

Всички те имали Евангелието на Йоан като настолна книга, в 
която се съдържа в концентриран вид Мъдростта на света, откъ-
дето те са черпили правила и методи за проникване в Великите 
Мистерии. За тях това Евангелие не е било само книга за четене, 
а практичен наръчник в тяхната окултно-мистична практика. 

По друг начин се отнасяло християнското човечество през раз-
личните епохи спрямо Евангелието на Лука. Ако в известно отно-
шение Евангелието на Йоан е било едно Писание за малцина, то 
Евангелието на Лука е било винаги една назидателна книга за 
мнозинството, за онези, които можеха да се потапят в сферата на 
християнското чувстване на нещата, изхождайки от наивността, 
от простотата на своето сърце. То е било винаги източник на вът-
решна утеха за всички, които са били обременени със страдания и 
болка. Защото в Евангелието на Лука толкова много се говори за 
Великия Утешител и Благодетел на човечеството, за Спасителя на 
обременените и потиснатите. Евангелието на Лука е било една 
книга, към която са обръщали своето чувство особено онези, ко-
ито искали да се проникнат от християнската Любов. 

Ако за да се почувства въздействието на Евангелието на Йоан 
е била необходима една висока подготовка, за Евангелието на 
Лука можем да кажем, че никоя човешка душа не стои толкова 
ниско, за да не може да почувства пълното въздействие на топли-
ната, която струи от Евангелието на Лука. Така че Евангелието на 
Лука е било винаги една книга за мнозинството, в която може да 
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намери утеха и най-детската душа. Ако човек се остави да му въз-
действа това евангелие, той ще почувства, че то действа преди 
всичко на неговото сърце и събужда състраданието и Любовта. 

Лука ни предава не само учението за Състраданието и Лю-
бовта, но превръща това учение в дело, в действаща Любов. Така 
човекът, който живее според Евангелието на Лука, чувства нужда 
да действа активно и да помогне за изцелението на болката на 
страдащите. Да направим повече от това, което другите правят на 
нас самите, това се излъчва като едно изискване от Евангелието 
на Лука. Това значи да дадем повече, отколкото приемаме. Лю-
бовта, превърната в дело, това е учението, което ни предава Еван-
гелието на Лука. 

Окултен факт е, че този, който е написал Евангелието на Йоан, 
е бил посветен от самия Христос. Той е принадлежал към групата 
на Посветените, издигнали се над нормалното развитие. Учителя 
казва за него: „Коя е онази черта в характера на Йоан, заради ко-
ято Христос го е обичал? Все е имало нещо, за което Христос е оби-
чал Йоан. Сам Йоан е обичал Христа. Той е бил готов да се жертва 
за Него. Неговото Евангелие е проникнато от идеи, каквито дру-
гите Евангелия не са изнесли. Останалите Евангелия са писани в 
притчи и поговорки, които имат отношение повече към физичес-
кия живот, отколкото към духовния. Йоан, обаче, е писал в мис-
тичен дух. Например мислите, които е предал от разговорите и бе-
седите на Христа в Евангелието си, говорят за разбирането, което 
е имал. От онова, което е писал, се вижда неговата преданост и 
чистота към Учителя си, и желанието му да не го използва. За 
Йоан се казва, че е умрял от естествена смърт. В едно предание се 
казва, че Йоан е хвърлен във врящо масло, но не е изгорял. Пос-
ветеният не гори. Това показва, че Йоан е бил посветен.” (574) 

 

Йоан е черпил от най-високия Източник на познание – пря-
кото вътрешно общение с Божественото Слово. И затова неговото 
Евангелие е така дълбоко и проникнато с Живот и Светлина. 
Всеки стих от това Евангелие е формула, с която ученикът може 
да си въздейства, за да организира своята духовна природа и да 
направи връзка с Духа на Христа. Йоан не само бе срещнал Ло-
госа, както древните посветени, като Дух, Който им се изявява в 
храмовете, но той е бил във физически контакт с Него, Който беше 
станал плът. Той Го е познавал като въплътен Логос, a не само 
като Дух. Затова неговата опитност е много по-дълбока, по-ценна 
и обективна. Защото той е бил ученикът, когото Исус обичал. 
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10.7. Учителя за Христа 
 

„Преди 2000 години Христос беше физически доста слаб, та 
като Му натовариха един кръст, не можа да го изнесе на Голгота, 
а трябваше други да Му помагат. Днес обаче Христос е толкова си-
лен, че и да рекат да Го разпънат, не ще могат – няма да намерят 
такова голямо дърво, на което да Го разпънат.” (577) 

 

„От 2000 години досега хората още държат Христа на кръста и 
се съмняват наистина ли е бил разпънат, защо са го разпънали и 
т.н. Ще кажете, че така било писано – да разпънат Христа. Такова 
нещо не съществува. Ако искате да знаете какво беше писано да 
стане, казвам: Определено беше Христос да дойде на Земята, да 
прояви Божията Любов, хората да я приемат и да дойде Царството 
Божие на Земята. Че разпънаха Христа – това беше човешката 
воля, а не Божията.” (578) 

 

„Сега ние седим и казваме, че Христос е пострадал на кръста: 
„Горкият Христос, как пострадал на кръста!” – И плачат със 
сълзи. А като минават хората край някои бедни, не мислят, че 
Христос живее в тях, нито за Христовите страдания, а казват: 
„Кармата им е такава.” – И после: „О, Господи, как си страдал на 
кръста!” – Това е едно заблуждение на черното братство.  

Това прилича на нашите съвременни театри. Някой автор на-
писал някоя трагедия. Всички благородни дами плачат, сълзите 
им текат за онзи герой там, на сцената. Това е актьорство! Те пла-
чат, а като излязат вън, където други умират, нито една сълза! 
Казвам: за тях плачете, а за вътрешните се смейте.” (579) 

 

„Аз не ви говоря за историческия Христос, но за живия Хрис-
тос, Който е у вас и между вас. Избийте този клин от ума си да 
мислите, че Христос е вън от вас. Христос е Духът и когато хората 
разберат, ще го видят във всеки човек. Докато търсите Христа 
само в един човек, никога няма да Го намерите.” (581) 

 

„Животът седи в това: като помисля за Бога, да почувствам 
най-възвишеното и благородното в себе си, да почувствам живота. 
Тогава само ще позная, че Бог живее в мене. И всеки един от нас 
трябва така да живее, че да познае какво действително Христос е 
сега на Земята – не разпнатият Христос, но живият. Жив е Хрис-
тос на Земята! Ще кажете: „Едно време Христос беше разпнат.” – 
Да, разпнат беше човекът, но Христос е жив!” (582) 
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„Казват, че Христос се бил учил някъде на Земята. Не, Христос 
е имал пробудено съзнание и затова е могъл да се учи направо от 
Невидимия свят, както и от връзката си с Бога.” (575) 
 

„Голямо разочарование претърпя Христос - няма друг човек, 
който да е претърпял по-голямо разочарование от Него! Всичко 
рухна. Разбягаха се учениците Му и всичко, каквото е казал, рухна 
видимо. И Христос каза: „Тогава да бъде Твоята воля!” – И тогава 
дойде Божественото! Докато нашето човечество не отстъпи на Бо-
жественото, не може да имаме успех.” (583) 

 

„Христос прие горчивата чаша и се обърна към Бога с думите: 
„Господи, прости им, те не знаят какво правят.” Така Той научи 
последния и най-важен урок на Земята. Докато и вие не кажете 
като Христа: „Прости им, Господи!”, и не забравите всички стра-
дания и огорчения, няма да излезете от калта на живота.” (584) 

 

„Бог изпрати Своя Единороден Син в света, за да покаже на хо-
рата как трябва да живеят. Време е вече да се приложи Христовото 
учение и да се прекратят всички спорове и недоразумения. Нека 
всички майки и бащи, всички деца, управници, свещеници, учи-
тели, работници пожелаят да изпълнят Божията воля, да влязат в 
Царството Божие като негови граждани и мирът ще дойде.” (585) 

 

„В Гетсиманската градина Христос беше пред голямата задача, 
от която зависеше благоденствието на цялото човечество.“ (630) 

 
 

11. Светлина върху Евангелията 
 

„Тогава им отвори ума да разбират Писанията.” (Лука 24:45) 
 

„И с много такива притчи им проповядваше Словото, според 
както можеха да слушат. И без притчи не им говореше, а на уче-
ниците Си разясняваше насаме всичко.” (Марко 4:33-35) 

 

„Защото, макар и да бяхте длъжни според времето да бъдете 
учители, вие пак имате нужда да ви учат кои са първите начала на 
Божието слово и дойдохте до такова състояние, че се нуждаете от 
мляко, а не от твърда храна. Всеки, който се храни с мляко, не е 
опитен в словото на правдата, защото е младенец; а твърдата 
храна е за съвършени, обучени да различават добро и зло.”  

(Първо послание на ап. Павел до евреите 5:12-14) 
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11.1. Важността на правилното 

разбиране на Свещените Писания 
 

Рудолф Щайнер: „Ние трябва да се научим да четем Библията 
по един съвършено нов начин. Днес все още има много пречки за 
това. Отчасти е виновно обстоятелството, че всред по-широките 
кръгове изучаването на Библията се извършва по един сладни-
каво-сантиментален начин и тя се приема не като книга на позна-
нието, а като помощно средство за справяне с всевъзможни жи-
тейски ситуации. Когато някой има нужда от утеха и насърчаване, 
той се задълбочава в една или друга глава от Библията, оставя се 
под въздействието на един или друг библейски текст и само в 
редки случаи стига до някакво обективно, надлично отношение 
към Библията... Когато се обръщаме към Евангелията с правилно 
разбиране, тогава ние усещаме не само техните най-дълбоки им-
пулси, не само тяхната истинност, но и могъщата сила на Словото, 
което влиза в самите нас като сила.“ (586)  

 

„Влиянията на Евангелията водят също до халюцинация, ко-
гато само едно Евангелие се вземе като основа на вярата. Честно 
казано, това беше предотвратено от факта, че ние имаме четири 
Евангелия, представящи четири различни гледни точки, а това не 
позволява всяко Евангелие да бъде прието дума по дума, защото 
външно очевидно има противоречия между тях. Да се приеме 
само едно Евангелие дума по дума и да бъдат пренебрегнати дру-
гите три, действително е опасно.” (587) 

 

„Като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: „Защо с 
притчи им говориш?“ – А Той им отговори:  

„Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, 
а тям не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се 
преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; затова 
им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не 
чуват, нито разбират; и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, 
което казва: „с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гле-
дате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закора-
вяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би 
някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та 
да се обърнат, и ги изцеря.” – Вашите пък очи са блажени, задето 
виждат, и ушите ви - задето чуват.” (Матей 13:10-16) 
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В този Библейски цитат се загатва нещо много важно за разви-
тието на всяка душа. Ако се схване буквално, той би означавал, че 
Христос проповядва едно несправедливо учение. Очевидно е 
обаче, че Той влага в тези думи много по-дълбок смисъл, който 
може да бъде разбран само чрез езотеричното християнство. 

В основата на това разбиране стои фактът, че учениците се раз-
личават от народа, защото имат нещо, което народът го няма. За-
това Божественото учение им се дава под формата на мисли, под 
формата на знание. Но ако това знание се даде на народа, който е 
в едно полусънно състояние, то ще му навреди, защото ще му от-
неме и това, което има. Народът живее с известни схващания и 
разбирания, които благодарение на степента на развитие, на ко-
ето се намира, го задоволяват и му дават някакви, макар и неясни 
представи за Живота. Но ако на неподготвените хора им се разк-
рият ясно Тайните на Царството Небесно, те ще се намерят в едно 
противоречие със своите стари разбирания и ще изгубят и това, 
което имат, без да придобият Новото, защото още не са готови. 
Така те биха изгубили почвата под краката си и изпаднали в отча-
яние. Това е така, защото в тях не е пробудено онова будно съзна-
ние на мисълта, самосъзнанието.  

Който притежава това съзнание, той не само разбира предло-
женото му Учение под формата на мисъл, но чрез това той добива 
повече и бавно израства, съграждайки своите духовни тела и прев-
ръщайки се в пълноправен жител на необятния Всемир. 

Обаче тези, които живеят в областта на груповото чувство, ко-
гато им се разкрие открито Божественото Учение, те стават по-
бедни, защото им се отнема и това, което имат. 

 

„И ето, храмовата завеса се раздра на две, от горе до долу; и 
земята се потресе; и скалите се разпукаха.” (Матей 27:51) 

Когато Христос умира на кръста, завесата на храма се раздира. 
Тази сцена е предадена в почти всички евангелия и съответно от-
разява някакъв значим символичен факт. Той представя преми-
наването от Старото Посвещение, което е било достояние само за 
малцина избрани, допускани в храма, към Новото, което може да 
бъде постигнато от всеки, който положи нужните усилия. Също 
така, и знанието, което до Христа е било скрито в мистерийните 
центрове, вече малко по малко може да излезе пред света. От този 
момент нататък е възможно Христос да заживее в душите на ця-
лото човечество, а не само на служителите в древните светилища. 

Древните посветени са знаели, че Христа идва към Земята и 
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единично те са влизали във връзка с Него и са приемали Неговото 
благословение, но когато Той се всели в едно човешко тяло и про-
никна със силата си цялата Земя, Христос потопи в Любовта си 
всички души, които са готови да се отворят за Него. И затова, ко-
гато Христос беше на кръста, завесата на храма се раздра. Това е 
завесата, която скрива, от една страна Тайните на Храма, Тайните 
на Древните Мистерии на Посвещението, а същевременно се под-
разбира и раздиране на завесата, която скрива Духовния свят от 
земния човек. Това е едно и също нещо. Защото именно при Пос-
вещението се раздира тази завеса и посветеният влиза във връзка 
с Духовния свят. Това събитие показва, че Мистериите се изнасят 
вече открито пред света, за да може всеки, който намери сили в 
себе си, да премине през този Праг. 

Важно е винаги, когато четем евангелията, да знаем, че всяка 
мисъл и всяко действие на Христа имат най-често трояко значе-
ние: първо, те изразяват един факт на физическия свят, след това 
имат отношение към дълбоките сили на човешката природа и 
също така имат отношение към известни процеси и отношения 
във Вселената. Има изключения, в които са изнесени направо 
свръхсетивни събития, които нямат еквивалент на физическия 
свят. Те са загатнати чрез определени изрази като „Измежду фа-
рисеите имаше един човек, на име Никодим, началник юдейски. 
Той дойде при Исуса нощем и Му рече...” (Йоан 3:1,2) - тук думата 
„нощем” символизира, че Никодим е отишъл скришно, без да го 
види никой. Той се е излъчил от физическото си тяло и така е оти-
шъл при Христа. Но в общия случай външната история е дрехата, 
в която е облечена една дълбока Истина, която е душата на Еван-
гелието. А моралното поучение е, така да се каже, тялото, което е 
облечено в дрехата на разказа или историята. 

 

 
 
 

11.2. Възкресението на Лазар 
 

„Беше болен някой си Лазар от Витания – от града на Мария и 
сестра ѝ Марта... Сестрите проводиха да Му кажат: „Господи, ето 
онзи, когото обичаш, е болен!“ – Като чу това, Исус рече: „Тази 
болест не е за умиране, а за слава Божия...“ 

А Исус обичаше Марта и сестра ѝ, и Лазар. А когато чу, че е 
болен, престоя два дни в мястото, дето се намираше. 
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След това рече на учениците: „Да идем пак в Юдея... Лазар, на-
шият приятел, е заспал; но отивам да го събудя.“ 

Учениците Му рекоха: „Господи, ако е заспал, ще оздравее.“ 
Исус бе казал за смъртта му, а те мислиха, че говори за заспи-

ване. Тогава Исус им рече открито: „Лазар умря; ала се радвам за 
вас, че Ме нямаше там, та да повярвате; но да идем при него.“  

Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: „Да идем 
и ние да умрем с Него.“ 

Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дни в гроба... 
Тогава Марта рече на Исус: „Господи, да беше тук, нямаше да 

умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще 
Ти се даде.“ 

Исус ѝ рече: „Брат ти ще възкръсне.“ 
Марта каза: „Зная, че ще възкръсне при възкресението в пос-

ледния ден.“ 
Исус ѝ рече: „Аз съм Възкресението и Животът; който вярва в 

Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в Мене, 
няма да умре вовеки.“ … Тогава вдигнаха камъка от пещерата, дето 
лежеше умрелият. А Исус вдигна очи нагоре и рече: „Отче, благо-
даря Ти, че Ме послуша. Аз и знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но 
това казах за народа наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.“ 

Като каза това, извика с висок глас: „Лазаре, излез вън!“ – И 
излезе умрелият с повити ръце и крака в погребални повивки, а 
лицето му забрадено с кърпа. Исус им казва: „Разповийте го и ос-
тавете го да ходи.“ 

Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и ви-
дяха какво стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха 
при фарисеите и им разказаха какво извърши Исус... 

От този ден, прочее, се сговориха да Го убият.” (Йоан, гл. 11) 
 

Много нещо е казано в тази глава от Йоан. Всеки, който малко 
или много познава метода на древното Посвещение в Мистери-
ите, ще познае в този разказ едно Посвещение, извършено от Исус 
Христос публично. 

До онзи момент, представен чрез възкресението на Лазар, в 
храмовете на Мистериите това се е извършвало задължително 
тайно и никога публично. Това е един процес на едно мистично 
възкресение, на пробуждането на Божественото в човека. А гроб-
ницата, за която става въпрос, символично представя човешкото 
тяло. Платон, който е бил Посветен в Тайните на Мистериите, на-
рича човешкото тяло „гробница на душата”. Разбрана езотерично, 
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случката във Витания е едно възкресение в духовен смисъл. Бо-
жественото възкръсва от гробницата (тялото), и се ражда Новият 
Живот. Достатъчно е да охарактеризираме случката с думите на 
посветените в Мистериите и веднага ще разберем смисъла на слу-
чилото се. Плутарх, говорейки за Мистериите, казва, че те имат за 
цел да отделят душата от тялото и да я съединят с боговете. А Аде-
зиус изразява промяната, която става с посветения, чрез следните 
думи, отправени към неговия ученик император Константин: „Ко-
гато един ден ти вземеш участие е Мистериите, ти ще се срамуваш, 
че си роден човек.” 

Целият разказ за възкресението на Лазар е обвит в едно тайн-
ствено було. Това лесно се вижда от следната мисъл: „тая болест 
не е за умиране, а за слава Божия”, а също и от „Аз съм Възкресе-
нието и Животът. Който вярва в Мене и да умре, ще оживее”. 

При тази случка Висшият Аз е възкръснал (пробудил се) у Ла-
зар и затова Христос казва, че това се случва за Слава Божия, за-
щото чрез целия този процес Лазар е станал съвсем друг и Духът 
вече живее в него. Цялото събитие, както е разказано, е един про-
цес на Посвещение. Това ни навежда на мисълта, че Лазар е бил 
ученик на Исус - и то ученикът, когото Исус обичал, и е знаел, че 
в него може да се извърши Възкресение. Но преди да възкръсне, 
телесното в човека трябва да умре, трябва да се преобрази.  

 

Затова в древните Мистерии при такива случаи се е казвало: 
„Умри и стани!”, т.е. умри за телесното и стани за духовното. Зем-
ният, светският човек трябва да умре, за да възкръсне духовното 
и Божественото, което е скрито в душата на човека. И затова, 
както при древните Посвещения в Мистериите, така и при Лазар, 
той е изпаднал в летаргичен сън, който е подобен на смърт, за-
щото при него и етерното тяло частично е излязло от физическо-
то, като през това време душата, под ръководството на своя Учи-
тел, отива в невидимия свят. Но този процес разделя живота на 
ученика на две части: частта преди Посвещението е животът на 
физическия човек, а частта след Посвещението е животът на въз-
кръсналия човек, на Висшия Аз.  

Земното тяло е било наистина мъртво в продължение на три и 
половина дни, но сребърната нишка, свързваща душата с него, е 
останала непокътната. И когато Лазар чува Словото на Великия 
Учител „Лазаре, излез вън!”, от недрата на смъртта избликва но-
вия живот. Душата се завръща в тялото със съзнанието за своето 
безсмъртие, защото тя го е преживяла. Това е било преживяно от 
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Лазар, както и от всички, които минавали през Посвещение преди 
идването на Христа. 

И както при кръщението в река Йордан бе извършено едно ду-
ховно раждане и в тялото на Исус влезе Христовият Дух, така след 
тази случка Лазар умря, и се роди евангелист Йоан. 

Учителя описва този въпрос така: „За някои Христос е дошъл 
вече и хлопа на вратата на техния гроб. За други още много време 
ще мине, докато дойде да хлопа на гроба им. Това зависи от сте-
пента на тяхното развитие. Който е чул гласа на Христа, той е вече 
вън от гроба. Един ден, когато човек чуе гласа на Божественото в 
себе си, той ще излезе вън и ще придобие живота, както Лазар го 
придоби. Ако при днешните трудни условия, ако при днешната 
криза, която минават, хората чуят гласа на Бога и излязат вън - те 
ще се освободят от всички терзания и смущения.” (589) 

 

„Сега вие сте още в гроба, като Лазара и минавате през голямо 
посвещение. Христос застава пред гроба и ви пита: „Ще се отка-
жете ли от вашите бели и черни лъжи?” Вие сте в гроба заради 
стария живот, за лъжата. И Лазар трябваше да се откаже от стария 
живот, за да възкръсне. Докато е в стария живот и старите си раз-
бирания, човек е в гроба, т.е. в областта на смъртта. Иде новото в 
света! То ще се роди чрез Божествената Любов. Да бъдем носители 
на Божията Любов - това се иска от нас. Кажи си: „Искам да бъда 
като Бога. Искам да бъда истинолюбив”...” (590) 

Рудолф Щайнер коментира по следния начин възкресението 
на Лазар: „Чрез Исус Христос на мястото на старото посвещение 
трябваше да изгрее ново посвещение, и то благодарение на онези 
сили, за които ще говорим по-късно. Със старата форма на посве-
щение трябваше да се приключи веднъж завинаги. Трябваше да 
бъде извоюван преходът от старото към новото време! За целта 
някой трябваше да бъде посветен по стария начин, но в смисъла 
на християнския езотеризъм. Това можеше да осъществи единст-
вено Христос Исус, а посвещаваният беше този, когото наричаме 
Лазар. „Тази болест не е смъртоносна” (11, 4), се казва там; тя е по-
добният на смъртта сън, продължаващ три дни и половина. Този 
факт е вън от съмнение. Вие ще се убедите, че под твърде завоали-
раното описание - ако човек изобщо може да го разбули - се крие 
не друго, а самият процес на посвещението. 

Индивидуалността на Лазар трябваше да бъде посветена така, 
че Лазар да се превърне в свидетел за духовните светове. Пред нас 
прозвучават думи, които са от изключително голямо значение в 
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езика на Мистериите: „И Господ обичаше Лазар.” Какво означава 
в езика на Мистериите „да обичаш” някого? Този израз подсказва 
отношението на ученик към учителя. Този, когото „Господ оби-
чаше”, е най-близкият, най-дълбоко посветеният ученик. Христос 
сам посвещава Лазар и Лазар се изправя от гроба като един пос-
ветен; гробът е мястото на неговото посвещение. Същият израз - 
„когото Господ обичаше” - непрекъснато се употребява по-късно и 
за Йоан, или по-добре казано, за автора на Йоановото Евангелие; 
защото името „Йоан” не се произнася, а носителят на името е 
тъкмо любимият ученик, на когото се преписва Йоановото Еван-
гелие. Той е не друг, а възкресеният Лазар. С това авторът на Йо-
ановото Евангелие иска да заяви: Всичко, което имам да кажа, го 
дължа на посвещението, което приех от самия Господ.” (591) 

 

„Така е станало и с Лазар, Исус го е бил приготвил за Възкре-
сението. Болестта, за която става дума в Евангелието на Йоан, ед-
новременно е и символична, и действителна. Това е един изпит 
при Посвещението, който трябва да заведе посветения след трид-
невен сън, към един наистина нов живот. Лазар е бил узрял, за да 
изпълни едно превръщане в себе си. Той облече ленената дреха на 
миста и падна в летаргичен сън, който символизира смъртта. Зат-
варят го в гроба. Когато Исус пристига, трите дни са изминали. Те 
дигнаха камъка от мястото, където лежеше умрелият…  

Отец бе послушал Исуса, защото Лазар бе достигнал до край-
ния факт на великата драма на познанието. Той бе узнал как се 
достига до Посвещението. Едно Посвещение в Мистериите току 
що се бе извършило. Посвещението, както са го схващали всякога 
в древните времена, се е извършвало посред бял ден. Всякога така 
са си представяли съединението с Божественото.” (592) 

 

„Знаменателни са думите на Исус, които съпровождат този 
акт: „Аз зная, че винаги си Ме слушал, но за народа, който е около 
Мене, Аз казах това, за да повярват, че Ти си Ме пратил.” – Всъщ-
ност, това събитие бе за Исус само средство, а не цел. Той го пре-
дизвика, за да повярват в думите Му тези, които вярват във Възк-
ресението само под тази външна форма.  

За Него главното е Възкресението на душата, чийто символ бе 
това Възкресение на тялото. От това може да се заключи, че Той 
вярваше в друго Възкресение – в Неговото Възкресение. Но Хрис-
товото Възкресение трябваше да произведе действие върху цяло-
то човечество. То трябваше, до известна степен, да бъде за всички 
хора това, каквото Възкресението в Мистериите бе за посветените. 
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Лазар е възкръсналият, трябваше да бъде и той съзнателният 
свидетел на великото историческо събитие - Възкресението на 
Христос. В Исус Христос древното предание стана личност. И 
евангелистът на Духа има право да каже: В Него Словото стана 
плът. Той има право да вижда в Исус една въплътена Мистерия. 
Ето защо Евангелието на Йоан е една Мистерия. Трябва да го че-
тем с мисълта, че фактите в него са духовни факти. Ако това Еван-
гелие бе написано от някакъв жрец преди Христа, разказът би 
взел формата на един обред. За Йоан този обред стана личност. 
Обредът стана живот на Исуса.” (593) 

 

С възгласа „Лазаре, излез вън!” Исус разгласи Тайната на Мис-
териите, която до този момент е била строго пазена. Но еврейс-
ките първосвещеници и фарисеи, които познаваха Старото Посве-
щение, не можеха да разберат, че Христос дойде, за да обнови и 
облагороди Старите Традиции. Затова те не можеха да оставят не-
наказан този акт на публично посвещение. Веднага след това опи-
сание четем: „От тоя ден, прочее, се сговориха да Го убият.” 

 

Христос искаше всички да дойдат до безсмъртието на душата. 
Затова Той постави Посвещението на нови основи, съвършено 
различни от тези в древността. В миналото, когато един ученик е 
бил вече готов да мине през този процес, са го въвеждали в летар-
гичен сън, в което състояние е прекарвал три и половина дни. 
Този сън се е отличавал от обикновения сън по това, че тук вече и 
етерното тяло е извадено от физическото, а не само астралното, 
както при обикновения сън. И само една слаба връзка свързва фи-
зическото тяло с етерното.  

Този сън е подобен на смъртта, само че не настъпва разлагане 
на тялото, защото има една слаба връзка с етерното тяло. Това е 
било необходимо, за да може духовните органи, които са израбо-
тени в астралното тяло в течение на окултното обучение на уче-
ника, да се отпечатат върху етерното тяло. Преживяванията на 
ученика в духовния свят е трябвало да бъдат пренесени в будното 
му съзнание на Земята. 

Това предаване на органите от астралното върху етерното тяло 
не е можело да стане в будно съзнание, когато етерното тяло е 
свързано с физическото. Затова е трябвало етерното тяло да се ос-
вободи от физическото, за да бъдат отпечатани в него органите, 
изработени в астралното тяло. Процесът на обучението преди 
Посвещението има за цел именно да организира астралното тяло 
и да изработи в него съответните органи, за да може да възприема 
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чрез тях впечатления от духовния свят, както физическите сетива 
възприемат впечатления от физическия свят. Затова са практику-
вали различни методи, които общо се свеждат към това - ученикът 
чрез молитва, медитация, размишление и съзерцание да внесе из-
вестни сили в астралното тяло, които да работят за неговото орга-
низиране и създаването на органите. Този процес Учителя нарича 
„изграждане на духовното тяло“. Това се случва ако човек всеки 
ден в определен час се отдава на размишление и медитация върху 
определени свещени текстове. Те могат да се вземат например от 
Библията и от беседите на Учителя. И тези размишления събуж-
дат скритите сили на астралното тяло, които го организират. 

 

Както физическата светлина е създала окото, а звукът е създал 
ухото, така духовната Светлина, която се развива при размишле-
нието и медитацията, ще създаде духовните очи на човека, а ду-
ховното Слово и звук ще създадат духовните уши.  

Затова Учителя много настоятелно е препоръчвал на онези, 
които искат да бъдат ученици, да си определят един свещен час 
през деня, в течение на който да прекарват в размишление върху 
определени духовни текстове. За тази цел той многократно пре-
поръчва Евангелието на Йоан. Без този свещен час, казва Учи-
теля, не можем да бъдем ученици. Защото ученичеството се със-
тои в това - да може човек да организира астралното си тяло, за да 
стане съзнателен в духовния свят и да влезе във връзка с духов-
ните същества и с Христа. 

Чрез възкресението на Лазар, Христос за последен път произ-
веде този начин на Посвещение, който е бил практикуван в древ-
ността. Оттогава насетне Той въведе нов начин на Посвещение, 
при който ученикът вече не трябва да бъде поставян в летаргичен 
сън. А това, което е изработено в астралното тяло като възприема-
телни органи, може да се отпечата в етерното тяло в будно съзна-
ние, като ученикът поддържа съзнателна връзка с Христа. И за-
това Учителя препоръчва ученикът да съсредоточава мисълта си 
по време на размишление върху образа на Христа, който посте-
пенно ще се отпечатва върху самия човек. 

Образът на Христа е свързан с мощните сили на творческото 
космическо Слово. И затова Той казва: „Аз съм Светлината на 
света.”И когато човек Го съзерцава, той привлича тази Светлина, 
която въздейства на астралното тяло и го организира. Затова Той 
казва още: „Аз съм Пътят, Истината и Животът”. Онзи, който по 
този начин съзерцава образа на Христа, започва да организира 
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своето астрално тяло, изработва си органи в него, с това познава 
Истината и придобива Вечен Живот. А Христос казва: „Това е Ве-
чен Живот, да позная Тебе, Единаго и Истинаго Бога и Христа, Ко-
гото си изпратил.” 

За християнското Посвещение Щайнер казва: „Чрез явява-
нето, чрез идването на Христос на Земята, тази процедура на древ-
ното Посвещение, за която споменах по-горе, е станала ненужна. 
Този подобен на смъртта сън, траещ три и половина дни, е бил за-
местен със силите, излизащи от Христа. Защото в Евангелието на 
Йоан се намират мощни сили, благодарение на които днес астрал-
ното тяло има сила да отпечата приготвените в него органи в етер-
ното тяло, когато последното се намира във физическото тяло. 
Обаче, затова е необходима силата на Христос.  

По-рано хората не бяха достатъчно напреднали, за да могат без 
описаната процедура да отпечатат, чрез медитация и съсредото-
чаване, образуваните в астралните тела органи, в етерното тяло. 
Чрез Христа, на мястото на старото Посвещение трябваше да 
дойде едно ново Посвещение, което е било произвеждано чрез си-
лата на Христа, чрез силата на Любовта. Трябваше, един вид, да 
се завърши старата форма на Посвещение. Но беше необходим 
един преход от старото към новото време. За този преход трябва-
ше веднъж някой да бъде посветен по стария начин, обаче в при-
съствието на Христа. Това стана с възкресението на Лазар.” (594) 

 

Йоан е бил любимият ученик на Христа, защото се е отличавал 
с кротост, послушание към думите на Учителя и голяма братска 
любов. Той е единствен от учениците, присъствал както при съде-
нето на Христос, така и при разпятието. Всички други се разбя-
гали. С дързост проповядвал Евангелието в Ерусалим и не се уп-
лашил от затвора, от биенето, от заплашването със смърт. Отли-
чавал се е с голяма преданост на Христа. 

 

В следващите четири теми ще разгледам някои интересни мо-
менти от четирите евангелия, с които да загатна за техния дълбок 
смисъл. Те ще помогнат още по-добре да се обхване както Христо-
вата мисия, така и нашата във връзка с нея.  

Не претендирам нито за изчерпателност, нито за пълнота на 
изложените идеи, тъй като целта не е да се дадат готови отговори, 
а да се пробуди мисълта у всеки читател, и той сам да вникне още 
по-дълбоко в тези свещени текстове, както и в ключовете за тях-
ното разбиране, дадени от Учителя и Рудолф Щайнер. 



 
320 

11.3. Евангелието на Матей 
 

„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, 
няма да влезете в царството небесно.” (Матей 3:18) 

 

Много мъдрост е скрил Христос в това сравнение. Защо точно 
като децата, а не например като мъдреците? Ето защо: 

 Децата не се притесняват да си признаят, че много неща не 
знаят и имат желание да ги научат. 

 Развитието е невъзможно без промяна, а децата са най-спо-
собни да променят и разширяват своите възгледи. 

 Те не изпитват нужда да изглеждат мъдри в очите на другите. 

 Те не се страхуват да задават дори и елементарни въпроси. 

 Те нямат предразсъдъци и „закостенели” разбирания. 

 Те имат гъвкаво и възприемчиво съзнание, способно да учи. 

 Те не отхвърлят идеи само защото им звучат невъзможно. 

 Любовта на децата е чиста и безкористна. 

 Те не се нуждаят от причина, за да се усмихнат или прегърнат. 

 Те гледат на ближните като на хора, а не като на мъже и жени. 

 Те възприемат хората, без да ги съдят и преценяват. 

 Те не са изгубили способността да се радват на малките неща - 
слънчев ден, сняг, дъга. 

 Те, преди да бъдат покварени, изпитват отвращение към алко-
хол, цигари и насилие. 

 Те не се страхуват да имат големи мечти и да се стремят към 
недостижимото. 

 
„Молете се така: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети 

Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както 
на небето, тъй и на Земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и 
прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците 
си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото 
Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.” (Матей гл.6) 

 

Господнята молитва включва много сили и заслужава да бъде 
разгледана по-отблизо. Върху нея могат да се напишат цели 
книги, но тук споделям няколко важни мисли от Влад Пашов за 
нея, с мои допълнения. За основен източник съм използвал кни-
гата му „Ист. път на Бялото Братство, том 5“, където са поместени 
и споменатите цитати от Учителя. 
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Молитвата започва с думите: „Отче наш.” – Това показва, че 
Бог е наш баща и всички хора имат Божествен произход. Затова 
във всеки от нас са скрити Божествени възможности и всеки човек 
е Син Божи, макар и все още да не е проявил това, което Бог е вло-
жил в него. И тъй като всички хора са деца на Бога, единственото 
разумно гледище е да ги приемаме като наши братя и сестри, с 
ясното съзнание, че благата на живота са общи за всички. 

Думите „да се освети Името Твое” имат отношение към Лю-
бовта, защото е казано „Бог е Любов”. И когато проявяваме Лю-
бовта, ние осветяваме Името Божие. Когато произнасяме думите 
„да се освети Името Твое”, с това се подразбира следното: „Гос-
поди, нека Твоята Любов да протече през всички сърца. Нека 
всички същества да станат същества на Любовта. Нека Твоята Лю-
бов залее света.” 

 

Следващите думи: „да бъде Твоята Воля” имат отношение към 
Истината. Волята Божия се състои в това - да дадем възможност 
на Бога да се проявява все повече в нас. Това е целта и същността 
на развитието - да се изявява и проявява Бог. В изпълнението на 
Волята Божия преди всичко влиза проявлението на Любовта, за-
щото като я проявяваме, ние проявяваме Бога в нас.  

Изпълнението на Волята Божия подразбира също да работим 
за развиването на всички дарби и заложби, на всички доброде-
тели, които Бог е вложил в нас. Да служим на Бога, това значи още 
да станем съработници на Бога. И когато станем съработници на 
Бога, тогава нашите желания сами по себе си ще се реализират. 
Затова Учителя казва: „Какво значение има изпълнението на Во-
лята Божия? - Когато Божията Мисъл е насочена към вас, всичко 
каквото желаете, ще се реализира. А за да бъде Божията Мисъл 
насочена към вас, вие трябва да имате желание да изпълнявате 
Волята Божия.” 

Той казва още: „Започнем ли да работим за Бога, всички наши 
желания, които се отнасят не до нашия личен живот, но до живота 
на нашата душа и на нашия дух, ще се постигнат. Ако ние вършим 
всичко за Бога от Любов, знаете ли какъв преврат ще стане в умо-
вете и сърцата на всички хора?” 

Под „Небе” се разбира Божественият свят, който е основа на 
нашия видим свят. Силите, които ръководят явленията във физи-
ческия свят, идват от Божествения свят, от Небето. Това е Разум-
ното, което ръководи явленията в Природата и в живота. Зад 
всичко, което виждаме в Природата, стои Божественият свят. Бог 
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е Основата на цялото Битие. Навсякъде зад видимите форми 
трябва да видим присъствието на Бога. „Както на Небето, така и 
на Земята.” Горе на Небето съществува идеален ред, има идеални 
условия. Онзи ред, който съществува горе, трябва да слезе и на Зе-
мята. На Небето напредналите същества са приложили в живота 
си Любовта, Мъдростта и Истината. Като приложим тези прин-
ципи на Земята, това Царство ще слезе и тук. 

 

Думите „Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес” се разбират 
и в буквален, и в преносен смисъл. В буквален смисъл разбрани, 
тези думи показват, че ние имаме съзнание, че всичко, с което раз-
полагаме на Земята, е дар от Бога. В преносен смисъл, под „Хляб 
наш насъщен” се разбира още и Словото Божие. В окултната наука 
Хлябът е символ на Словото Божие. 

Един от начините, по които Бог ни говори отвътре, са т.нар. 
подтици на Духа. Учителя е казал: „Кое е главното условие за пов-
дигането на човека? - Постоянно идват в нас подтици на Духа. Те 
са главните стимули за нашето повдигане във великия Път на съ-
вършенството. Ние трябва да се вслушваме дълбоко вътре в себе 
си, за да доловим тези подтици, които идват отвътре. Това е Сло-
вото на Бога. Тези подтици ни учат, те ни подтикват към Доброто, 
Разумността. Чистотата, Любовта, Правдата. Те ни подтикват да 
вървим напред. Колкото сме по-внимателни, с по-будно съзнание, 
толкова по-ясно ще долавяме тези подтици. Това е насъщният 
всекидневен Хляб.” 

Учителя казва: „Бог постоянно говори на човека отвътре. Ако 
човек се вслушва, ще чуе говора на Бога. Всички красиви желания 
и стремежи, които ни идват отвътре, това е говорът на Бога. За да 
го чуем, трябва да въдворим в нас спокойствието, Тишината, дъл-
бокият Мир, защото Бог говори с тих Глас... Аз ще определя как 
действа тихият Глас на Бога. Когато чуеш тихия, нежен Глас на 
Бога, душата ти се отваря, като че ли в дадения случай ти можеш 
да обхванеш всички хора, вън от тебе няма нищо чуждо, ти си нав-
сякъде - и между ангелите, и между светиите, и между Божествата. 
Душата ти започва да трепти като светлина на Божествения Огън 
и ти си готов да пожертваш всичко за Бога.” 

Така че, когато произнасяме думите „Хлябът наш насъщний, 
дай ни го нам и днес”, ние искаме да кажем между другото и след-
ното: „Господи, давай ни винаги Словото Си и ни помагай да ста-
нем способни да чуваме това, което ни говориш отвътре.” 

Думите „и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме 
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на нашите длъжници”, имат много дълбок смисъл. И Христос, ко-
гато беше на кръста, каза: „Отче, прости им, защото не знаят какво 
правят.” – Същото трябва да направим и ние по отношение на дру-
гите, когато ни пакостят, защото те правят това от незнание, от 
недоразвитост. Този стих е израз на следния закон: „Твоето отно-
шение към другите определя отношението на Бога към тебе.” 

За следващите думи - „И не ни въвеждай в изкушение” - Учи-
теля казва, че тези думи трябва да се разбират по следния начин: 
„Господи, помогни ни поради нашето невежество и нашата глу-
пост да не изпаднем в изкушение.” 

А думите „И избави нас от лукаваго” могат да се разбират в 
следния смисъл: Изостаналите същества могат да завладеят чо-
века, когато съзнанието му не е будно. При връзката си с Бога той 
е ограден и запазен от тези лоши влияния. 

 

„Исус му каза: лисиците имат леговища и птиците небесни - 
гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.” (Мат. 8:20) 

 

За Посветения и за окултния ученик кръвните връзки са без 
особено значение. За тях истински братя и сестри са тези, които 
вършат Волята Божия. И затова в древността такива хора, които 
са били достигнали известна степен на окултно развитие, са били 
наричани безотечественици, бездомци, защото те фактически не 
принадлежат на никаква нация или род. Те са се издигнали над 
народа и семейството, и принадлежат на една Духовна общност, 
която изпълнява Волята Божия. И с посочения стих Христос е из-
разил същата идея за безотечествеността на Посветения.  

 

„Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан 
Кръстител; обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от 
него. А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на 
сила се взема, и които се насилят го грабват.” (Матей 11:11-13) 

 

Тук също имаме един важен факт от нашето развитие - чрез 
явяването на Христа на Земята е станало едно изменение в човеш-
ките способности. Йоан Кръстител е бил призван да предаде на 
хората в най-чиста и благородна форма това, което беше учението 
на пророците. След това Христос казва: „Законът и пророците дос-
тигат до Йоан.” – Той трябваше още веднъж да постави пред чо-
веците това, което старото учение и старото душевно съдържание 
можеха да донесат на хората и по такъв начин да ги подготвят за 
възприемане на Новото, носено от Христа. И Христос имаше за 
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задача да говори, да въздейства на способностите, които нямат 
нищо общо със земния зародиш, но които са свързани със земния 
зародиш, идвайки от Божествените светове. Всички, които се 
явили преди Христа, можеха да говорят и да влияят на онези спо-
собности на хората, които се предават по наследство. Това, преве-
дено на съвременен език, може да се изрази по следния начин: 
„Най-малката част от онова в човека, което не е родено от жена, 
което иде от Божествените Царства е по-голямо от онова, което се 
предава по наследство.” 

До Йоан Кръстител човек можеше да употребява само онези 
способности, които се вливаха в него чрез бащиния и майчиния 
зародиш. Преди идването на Христа на Земята, органите и спо-
собностите, които човек използваше за себе си, можеха да бъдат 
изработени само от зародиша. След слизането на Христа на Зе-
мята, ако човек приеме Христовия импулс в себе си, може да раз-
вива и способности, което не са му предадени по наследствена ли-
ния, а също и да ги пренесе в своите следващи прераждания. 

И ако си представим сцената, където Йоан Кръстител кръщава 
Исус от Назарет в реката Йордан, то в лицето на тези два образа 
пред нас изпъкват две велики духовни течения от миналото. Йоан 
Кръстител е представител на есейското течение, пряко свързано с 
египетските Мистерии, които имаха за задача да подготвят пътя 
за Христа. А Исус от Назарет е представител на течението на За-
ратустра, който беше въплътен в Исус от Назарет и в източния 
свят с център Персия беше предал Божественото учение. В този 
момент тези две течения се съединяват на Земята, за да образуват 
съда, чрез който ще бъде дадено Новото Учение. 

 

„Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал 
Исус: докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, 
и Той седна на тях.” (Матей 21:6,7) 

 

Учителя: „Йерусалим представя предела между физическия и 
духовния свят. И Христос, като дойде до границата на физическия 
свят, трябваше да намери ослица и с нея да влезе в Йерусалим. За 
да живее на физическия свят, човек трябва да има здраво тяло, с 
което да си служи. Ослицата символизира човешкото тяло, учени-
ците на Христа символизират човешката душа, а Христос симво-
лизира човешкия дух. Духът казва на душата: Слез от мястото, на 
което седиш, и иди между хората да намериш едно осле, с което 
да отидем в Йерусалим да свършим известна работа.” (595) 
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11.4. Евангелието на Марко 
 

„Съботата е направена за човека, а не човек за съботата: така 
че Син Човеческий е господар и на съботата.” (Марко 2:27,28) 

 

„И рече им: Син Човеческий е господар и на съботата. Случи 
Му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там 
имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала. А книжни-
ците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, 
за да намерят обвинение против Него. Но Той знаеше помислите 
им и рече на човека с изсъхналата ръка: „Стани и се изправи нас-
ред.“ – И той стана и се изправи. Тогава Исус им рече: ще ви по-
питам: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли, или 
зло? Да спаси ли една душа, или да погуби? Те мълчаха. И като ги 
изгледа всички, рече на човека: протегни си ръката. Той така и 
направи; и ръката му стана здрава като другата.” (Лука 6:5-10) 

 

Интересен е фактът, че Христос извършва изцеряванията 
обикновено в събота. Това не е случайно явление. Изцеряването 
на схванатия в къпалнята става пак в събота. Събота е ден на Са-
турн, а Христос е Духът на Слънцето, който носи живот на всички 
същества. Сатурн пък е планета, в известен смисъл, противодейс-
тваща на Живота. И с това, че Христос извършва Своето изцеря-
ване в събота, Той противодейства на сатурновото влияние върху 
хората, което е причина за техните болести и внася в тях слънче-
вото влияние, което носи животът. Чрез действията си Синът 
Божи дава импулс на волята на човека, за да противодейства на 
сатурновото влияние, което в своето низходящо влияние предраз-
полага човека към леност, към мързел, отпуснатост и песимизъм. 
Сатурн отговаря и за кармичните разплащания и като казва Хрис-
тос, че Син Человечески е господар и на съботата, с това заявява, 
че Той, като Дух на Слънцето, е господар на кармата. Защото кар-
мата е, която връзва болните и Христос ни помага да трансформи-
раме своята карма чрез всепобеждаващата сила на Любовта. 

 

„И когато Той излезе от кораба Го срещна един излязъл от гро-
бищата човек, хванат от нечист дух; той имаше жилище в гроби-
щата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото 
много пъти бе оковаван с окови и вериги, но разкъсваше веригите, 
счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти; и всякога, 
нощем и денем, по хълмове и гробища викаше и се удряше с ка-
мъни; а като видя Исус отдалеч, затича се и Му се поклони; и като 
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извика с висок глас, каза: какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на 
Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи! Защото Исус бе 
му казал: „Излез ти, дух нечисти, от човека!“  

И го попита: „Как ти е името?“ – А той отговори и рече: „Легион 
ми е името, понеже ние сме много.“ – И молеше го много да не ги 
изпъжда вън от тая страна. 

А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички 
бесове Го молеха и казваха: прати ни в свините, за да влезем в тях. 
Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, вля-
зоха в свините; и сурна се стадото през стръмнината в морето, а те 
бяха до 2000; и се издавиха в морето. А ония, които пасяха сви-
ните, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите 
излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, 
че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи, 
облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, които бяха видели, 
разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да 
Го молят да си отиде от пределите им.” (Марко 5:2-17) 

 

Ако вземем тази случка в нейния буквален, екзотеричен сми-
съл, тя изразява отношението на човечеството към Божите прате-
ници –виждаме го и в наши дни. Свинете и материалните блага са 
ни по-ценни от хората, от Истината, от Бога. Тъжно, но факт.  

Погледнато от мистична гледна точка, на Земята Христос е във 
война с тъмните сили, които Той вече е победил в духовните све-
тове. И затова Христос дойде на Земята, на физическото поле, къ-
дето се проведе генералното сражение между Христа, представи-
тел на светлите Божествени сили, и тъмните сили. Тази борба е 
започнала още преди грехопадението. Тогава тъмните сили побе-
диха и взеха надмощие върху човека, вследствие на което той из-
падна в робството на греха. И сега Христос, като ги прогони от чо-
вечеството, ги праща в свинете - символ на низшия или животин-
ския живот. С това Свое действие Христос дава нов импулс на чо-
вешкото развитие, посочва на хората пътя, по който да се освобо-
дят от робството на тъмните сили. При първото знамение в това 
евангелие Христос изгонва един нечист дух, а при шестото знаме-
ние - изгонва легион. Това ни показва, че с все по-голямото орга-
низиране на Христовата сила в човечеството, тя ще срещне все по-
голямо съпротивление, докато дойде Голгота, където тъмните 
сили, чрез предателството на Юда, приковават Христа на кръста. 
Но те не очакваха, че с това Той влиза в тяхното царство, за да раз-
руши затворите им и да освободи човешките души от техния плен. 



 
327 

„В онези дни, след скръбта, Слънцето ще потъмнее, месечи-
ната не ще даде светлината си и звездите небесни ще изпадат, и 
силите на небето ще се разклатят. Тогава ще видят Сина Чове-
чески да иде на облаци със сила и слава голяма.” (Марко 13:24) 

 

Учителя: „Казва се някъде в Евангелието, че в онези дни на 
страшния съд Слънцето и Луната ще потъмнеят и звездите ще 
почнат да падат от небето. Слънцето, Луната и звездите са сим-
воли на нещо. Слънцето, за пример, означава държавата, държав-
ната власт. Когато един народ, едно племе, една раса или цялото 
човечество се организира в една външна сила и започне да се про-
явява, това се нарича Слънце. И когато се казва, че Слънцето ще 
потъмнее и ще загуби Светлината си, подразбира се държава, ко-
ято губи силата си, губи властта си. Луната пък представя различ-
ните религиозни системи, независимо от това дали са прави или 
криви. И когато се казва, че Луната ще потъмнее, подразбира се, 
че религиите ще изгубят своята сила, своя авторитет и никой няма 
да ги зачита.  

Звездите пък представят Великите хора на Земята. И когато се 
казва, че звездите ще паднат от небето, това подразбира, че вели-
ките хора ще паднат от своето величие. Значи, ще дойде ден, ко-
гато държавите, религиозните системи и великите хора на Земята 
ще изгубят своята сила и ще паднат от своето величие.” (596) 

 
11.5. Евангелието на Лука 

 

„В тази страна имаше пастири, които нощуваха на полето и па-
зеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел 
Господен и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. 
И рече им Ангелът: „Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, 
която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града 
Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще на-
мерите Младенец повит, лежащ в ясли.“ 

И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, ко-
ето хвалеше Бога и казваше: „Слава във висините Богу и на Земята 
мир между човеците, в които е Божието благоволение!“ 

Когато Ангелите си отидоха на небето, пастирите си рекоха 
един другиму: „Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, 
за което ни възвести Господ.“ – И дойдоха бързешком, и намериха 
Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, 
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разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, 
които чуха, почудиха се на това, което им разказаха пастирите. А 
Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. 
И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, ко-
ето чуха и видяха, както им бе казано.” (Лука 2:8-20) 

Пастирите, които са представени, са хора на сърцето, те са 
представители на течението на сърцето, на течението на Любовта, 
докато мъдреците от Изток са представители на течението на 
Мъдростта. И самият факт, че идват простите хора на сърцето да 
се поклонят на детето Исус, ни показва за кого е предназначено 
това Евангелие. То е предназначено за обикновените, но любящи 
хора - за хората на сърцето. 

Пастирите със сърцето си чувстват и виждат разкриването на 
Божествения свят на Земята, което ни е показано от чуването на 
песните на ангелския хор. Това ни дава основния тон и характер 
на Евангелието на Лука, че то е проникнато от топлината на една 
велика сърдечност. И Евангелието на Лука може да бъде разбрано 
в своята същина, когато го оставим да действа на сърцето или ко-
гато го разбираме със сърцето. Пастирите чуват думите, които, 
правилно преведени, са следните: „Във висините се изявяват Бо-
жествените същества, за да царува мир долу на Земята, между чо-
веците, които са проникнати от добра воля.” – Това потвърждава 
мисълта, че „чистите по сърце ще видят Бога.” 

 
„Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.  
Казвам ви: мнозина пророци и царе биха искали да видят това, 

което вие виждате, но не го видяха, и да чуят това, което вие чу-
вате, но не го чуха.” (Лука 10:23,24) 

 

С тези думи е загатнат един много важен факт от историята на 
човечеството. Става дума за това, че в учениците се е пробудило 
едно ново ясновидство, които древните ясновидци и Посветени не 
са притежавали. Древните са виждали царството на възвишените 
същества на Космоса, но сега учениците виждат Бога в човека, те 
видяха Христа в Исуса. Също така древното ясновидство е било 
много по-несъвършено в своите прояви. Било е нужно първо хо-
рата да изгубят това старо ясновидство, което не е под контрола 
на будното съзнание и на мисълта, за да могат после да го придо-
бият наново, но в една по-висока октава. Това е така по закона, 
който Исус засяга с думите: „Ново вино се налива в нови мехове.” 

Това е скрито и в странните на пръв поглед думи: „Блажени 
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бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно.” (Мат. 5:3) 
Хората е трябвало първо да изгубят връзката с духа и старото, 

съноподобно ясновидство, за да развият своя аналитичен ум. И 
именно пионерите, най-напредналите души на човечеството са 
били извършили тази стъпка. Тях Христос визира с думите „бед-
ните духом”, тъй като те първи са изгубили връзката с Духа, но 
после те първи ще развият новото ясновидство. И затова „тяхно е 
Царството Небесно”, което е алегория именно на пребиваването в 
свръхсетивните светове, без значение дали сме инкарнирани на 
Земята в момента. И чрез импулса на Христа „бедните духом” до-
биват възможност да намерят Духа в собствените си глъбини. 

 

Този въпрос е важен, за да разберем ролята на настоящата 
епоха и мисията пред човечеството, затова ще го разясня още 
малко: В миналото е имало хора (а и до днес още ги има, макар и 
много рядко), които проявяват атавистичната заложба да виждат 
във висшите светове, като изпадат в транс или използват халюци-
ногени за тази цел, което ги лишава от обичайното будно съзна-
ние. Но тези хора всъщност не само не са напреднали, както някои 
си мислят, но са изостанали в развитието си. Всъщност до преди 
няколко хиляди години абсолютно цялото човечество е имало 
споменатата дарба, но е дошъл момент, когато тя вече не е слу-
жила за правилното развитие и е отклонявала хората от техните 
действителни задачи в материалния свят. И за да бъде развит ин-
телектът станало нужно за известно време да бъде напълно скъ-
сана връзката ни с духовните светове, като по този начин всеки от 
нас се развива при голяма самостоятелност и свобода. 

Сега обаче е време да се случи обратният процес, макар и на 
по-висша степен, тъй като еволюцията не тече в кръг, повтаряйки 
предишни цикли, а спираловидно, като всяка следваща обиколка 
е по-съвършена от предходната. И от нашата епоха насетне, през 
идните две-три хиляди години, предстои Духовният свят да се 
разкрива на хората, които са готови и отворени за него, а също 
така и малко по малко да влизаме в съзнателна връзка със Самия 
Христос. Но за разлика от старото ясновидство, при което човек е 
изпадал в съноподобно състояние, новото ясновидство ще съче-
тава духовното зрение с изострения интелект, който сме придо-
били през четвъртата (гръко-римска) и настоящата пета материа-
листична епоха. 

Според езотеричната традиция Тъмната Епоха (Кали Юга) из-
тече през 1899 г., и през идните векове това ще се отрази в един 
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цялостен културен подем за човечеството, или поне за онези, ко-
ито са използвали условията през последните хилядолетия и са се 
подготвили за този момент. Защото от около един век живеем в 
епохата, когато вратите към духовните светове се разтварят от-
ново. И всеки, който съзнателно работи за своето духовно усъвър-
шенстване, ще бъде възнаграден с нови дарби и способности. 

 

„Един човек имаше двама сина; по-младият от тях рече на 
баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата 
им раздели имота. Не след много дни младият син, като събра 
всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, живеейки 
разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в 
оная страна и той изпадна в нужда; и отиде, та се пристави у ед-
ного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да 
пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкови, ко-
ито свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, 
рече: „Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от 
глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: 
„Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен 
да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си.“ 

И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя 
го баща му и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и 
го обцелува. А синът му рече: „Татко, съгреших против небето и 
пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата 
рече на слугите си: „Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, 
и дайте пръстен на ръката му и обуща на краката; па докарайте и 
заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой 
син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери.” (Лука 15) 

 

Учителя: „Блудният син представя човешката душа, изпад-
нала под влиянието на различни страсти. Бащата, за когото се го-
вори е тази притча, представя Висшето у човека, което гради и 
създава. Слугите, които бащата изпратил да донесат нова дреха, 
когато блудния син се връща, били пет. Това са петте добродетели 
- Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Доброто. Духът, Ве-
ликият Баща изпрати слугите си да донесат нова премяна. Да се 
облече човек с нова премяна значи да се облече с ново тяло, изг-
радено от петте Велики добродетели.” (598) 

 
„Но сега, който има кесия, нека я вземе, също и торба; а който 

няма, нека продаде дрехата си и да купи нож.” (Лука 22:36) 
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Ако това се разбира буквално, получава се едно пълно безсмис-
лие, понеже скоро след това Христос забранява на Петър да из-
ползва ножа си срещу войниците. Връхната дреха е душата на чо-
века. А ножът е мълниеносната мощ на Духа. Който още не се е 
издигнал до Духовния свят, трябва да се залови да преработи, да 
трансформира своите душевни сили в сили на Духа. Това значи да 
продаде дрехата си, за да си купи нож. Суров и строг трябва да 
бъде сега преходът от егоизма към служенето за общото благо. 

 

„Те рекоха: „Господи, ето тук има два ножа.“ – Той им отвърна: 
„Достатъчни са.” (Лука 22:38) 

 

Известно е, че вдъхновените художници като Рафаел, Мике-
ланджело и други са изобразявали Мойсей с два рога на челото 
или с два светкавични снопа лъчи от светлина. Така са предста-
вяли в Древността един духовен орган, който – когато се пробуди 
– произвежда преминаването на мисълта в образ. За този орган 
загатват учениците в образа на двата меча. В тяхното съзнание 
оживява това духовното оръжие, с което те трябва да водят ду-
ховна борба. Така в сърцето на учениците пъпката на вярата се 
разцъфтява в цвят на виждането. Човек придобива съзнание за 
този цвят в образа на един двулистен лотусов цвят, свързан с 
шеста чакра в областта на очите. Когато лотусовият цвят на сър-
цето (четвърта чакра) е напълно разцъфтял, неговото духовно 
пробуждане се предава на главата на човека. Тогава истинският 
орган на знанието, на инспирацията се разтваря. В Древността 
този орган е бил наричан двулистов лотосов цвят. Той се намира 
на челото, между веждите. С това са се отваряли две очи, в които 
не проникват лъчите на външната светлина, а от които излизат 
мечоподобно два снопа лъчи. Това са двата меча, за които учени-
ците на Христа говорят. А Христос казва: „Достатъчно. Добре.” 

 

„И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се по-
усърдно, а потта Му беше като кървави капки.” (Лука 22:44) 

 

Тази сцена изразява, че Христос е изживял толкова интен-
зивно страдание, което никой преди него не бе имал, тъй като на 
никой друг човек не е капала от страдание потта като кръв от че-
лото. Той е преживял тези страдания, понеже е приел да плати 
кармата на човечеството. Ако не беше сторил това, човечеството, 
оставено на собствените си сили, не можеше да се издигне над его-
изма – щеше да се изроди и неизбежно да загине. 
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„Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: 
ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас. А другият, като заговори, 
мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато 
и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, за-
щото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя нищо 
лошо не е сторил. И казваше на Исуса: спомни си за мене, Гос-
поди, кога дойдеш в царството Си! И отговори му Исус: истина ти 
казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.” (Лука 23:39-43) 

 

Този пример много ярко показва, че познаването на Христос 
внася Светлина в човешкото съзнание, човек се пробужда и се на-
мира в рая. Който намери и познае Христос преди смъртта си, той 
и след смъртта си се намира в Светлина. А който не намери Христа 
през земния си живот, той и след смъртта си се намира в тъмнина, 
защото Христос е Светлината на света, която осветява пътя на ду-
шите и в този, и в онзи свят. Затова с думите Си Христос подраз-
бира: „Само защото ти Ме позна и Ме намери в душата си, ти още 
сега си на прага на Рая и никой не може да ти го отнеме.” 

 
 
 

11.6. Евангелието на Йоан 
 

„Исус видя Натанаил да отива към Него и казва: „Ето един ис-
тински израелтянин, у когото няма лукавство.“ – Натанаил Му 
казва: „Отде ме познаваш?“ – Исус отговори: „Преди Филип да те 
повика, когато ти беше под смокинята, видях те.“ – Натанаил Му 
отговори: „Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.“  

Исус му отговори: „Ти вярваш, понеже ти казах: „Видях те под 
смокинята“ – по-големи неща от това ще видиш.” (Йоан 1:47-50) 

 

Тези няколко стиха са един от най-добрите примери за това 
колко безумни са понякога опитите за буквално тълкуване на але-
горичните свещени текстове, без да бъдат осветени от езотерич-
ното познание. Според мистицизма в древните мистерийни цент-
рове е имало 7 степени на Посвещение с различни символични 
имена. Ето как ги описва Щайнер: „Първата степен се наричала 
„Гарванът”, втората - „Окултният”, третата - „Воюващият”, четвър-
тата - „Лъвът.” Петата степен в различните народи, които все още 
са усещали кръвното родство като един вид израз на тяхната гру-
пова душа, се означавала с името на съответния народ; например 
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посветеният в петата степен при персите носел в окултен смисъл 
името „Персиец”. След като вникнем в значението на тези имена, 
ще се убедим, че употребата им е напълно оправдана. 

Посветен в първата степен е онзи, който осъществява връзката 
между окултния и външния живот; който бива изпращан тук или 
там. В първата степен човекът е все още отдаден на външния свят, 
обаче всичко, което научава там, той трябва да го внася в центро-
вете за посвещение. Следователно, за „Гарван” се говори там, къ-
дето думите служат за посредници между външния и вътрешния 
свят. Припомнете си гарвана на пророк Илия25 или гарвана на Во-
тан, или за гарваните от сагата за Барбароса, където те трябва да 
узнаят дали е дошло времето да се излезе навън.  

При втората степен на Посвещение човекът е вече напълно в 
окултния живот. При третата степен на Посвещение човекът 
трябва да се застъпи за окултния свят; степента „Воюващ” не оз-
начава човек, който воюва в обикновения смисъл на думата, а та-
къв, който се застъпва за окултните учения, за всичко, което може 
да произлезе от окултния живот. Степента „Лъв” означава човек, 
който осъществява окултния живот в себе си; той се застъпва за 
окултния свят не с думи, а с действия, с един вид магически дейс-
твия. Шестата степен носела името „Слънчев герой”, а седмата сте-
пен - името „Отец”... 

През древността човекът е бил затворен в своята социална об-
щност и дори когато изживявал своя Аз, той го усещал по-скоро 
като съставна част от една групова душа.  

Но Посветеният в петата степен принасял определена жертва; 
той се освобождавал до такава степен от своята личност, че е ста-
вал способен да приеме в себе си същността на целия народ. До-
като останалите хора усещали своите души в душата на народа, 
посветеният приемал в себе си душата на народа, защото всяка 
личностна подробност преставала да има значение за него; значе-
ние имал само всеобщият народностен Дух. Ето защо такъв Пос-
ветен се наричал с името на съответния народ.” (599) 
                                                      
25 В Библията, в Трета книга на Царете (17:5,6) е казано за пророк Илия, 
че „отиде и стори според словото Господне; отиде и остана при поток 
Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо 
сутрин, хляб и месо вечер; а пиеше от потока.“  
 

И църквата проповядва, а художниците рисуват врани, разнасящи 
хлябове. Истина е съвсем друга – не животните, а учениците на Илия в 
степен „гарван“ са му носили храна. 



 
334 

От това обяснение разбираме, че „Ето един истински израил-
тянин, у когото няма лукавство” е чисто окултен израз, с който 
Христос назовава степента на окултното развитие на Натанаил. 
Както при персите посветеният в петата степен се е наричал „пер-
сиец”, така и всред израилтяните той трябва да носи името „изра-
елтянин”. Ето как Христос ни посочва, че Натанаил е на петата 
степен по стълбата на ученичеството. Но Натанаил не е посветен 
до такава степен, че да разбере Кой стои пред него и затова пита 
„Отде ме познаваш?” – И Христос отговаря с друг чисто окултен 
израз: „Видях те под смокинята.” 

Тук е мястото да спомена една друга част от древната тради-
ция: В символичния език на Посветените Лозата е съответствала 
на царската стая в голямата пирамида, приготвена за Посветяване 
във Великите, Големите Мистерии, а Смокинята съответствала на 
покоите на царицата и се отнасяла за Посветените в малките Мис-
терии. С изключение на Великия йерофант, никой не е знаел 
името на посвещавания ученик. 

И когато Исус казал на Натанаил „Аз те видях под смоки-
нята”, с това Той му е казал две неща: първо, че го е видял в шко-
лата на малките мистерии и второ, с това му е открил своето ра-
венство с началника на ордена, към който те и двамата принадле-
жали. Натанаил тутакси отговорил: „Ти си Син Божий”, защото 
това е било титлата, с която са се обръщали към Великия Ръково-
дител на ордена.  

Неговият отговор е бил така естествен, както всеки един пода-
ник се обръща към своя цар с думите „Да, Ваше величество.” – 
Съвсем недопустимо би било благочестивият Натанаил да назове 
с името Син Божий чужд човек само затова, че го е видял под ня-
какво дърво. Но всъщност изразите „Син Божи” и „Цар Израилев” 
могат да се преведат като „Велик Учител на Бялото Братство”. 

 

Това духовно тълкуване помага да разберем и една друга 
случка от живота на Христа, описана от Марко (11:13): „И като 
видя отдалеч една смокиня, покрита с листа, отиде, дано намери 
нещо на нея; но, като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, 
понеже още не беше време за смокини. И рече и Исус: занапред 
никой да не вкуси плод от тебе вовеки! И чуха това учениците Му.” 

 

Разглеждано буквално, изглежда нелепо кроткият Исус да 
осъди дървото само защото не е дало плод в даденото време. Той 
не може да бъде обвинен в такова безразсъдство и злоупотреба със 
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Своите свръхчовешки сили, за да излее гнева си там, където не на-
мира физическа храна, а още повече в неподходящия сезон за 
тези плодове. Но както стана ясно, смокинята е символ на малките 
Мистерии и когато Христос я прокле, защото не дава плодове, се 
подразбира, че онези, които следват пътя на малките Мистерии, 
ако не дават духовни плодове, се изключвали от Школата. 

 

В притчата за безплодната смокиня също е казано, че градина-
рят е търсил 3 години плодове по нея, но такива не е намирал. 
Учениците, посветени в малките Мистерии, ако не принасяли 
плодове в течение на 3 години, били изключвани от общността и 
те били обречени на духовно изсъхване. „И каза тая притча: някой 
си имаше в лозето си посадена смокиня, и дойде да търси на нея 
плод, но не намери; и рече на лозаря: ето, три години дохождам 
да търся плод на тая смокиня, и не намирам; отсечи я: защо само 
да изтощава земята?” (Лука 13:6,7) 

В друга притча Христос говори, че Царството Божие ще нас-
тъпи, когато се разлисти смокинята. Това е една Велика Истина, 
която се отнася до раждането на Христа в нашите сърца: „Тогава 
ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и слава го-
ляма. И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците 
Си от четирите вятъра, от края на Земята до края на Небето. Взе-
мете подобие от смокинята: когато клоните й станат меки и пуснат 
листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите това да се 
сбъдва, знайте, че е близо, при вратата.” (Марко 13:26-29) 

Не е случайна и легендата, разказваща как Буда получил прос-
ветление именно под свещеното смокиново дърво Бодхи – смоки-
новото дърво е символ на египетско-халдейското Посвещение. 

 

„И Исус възлезе в Йерусалим и намери в храма продавачи на 
волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали. И като направи 
бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; 
и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъ-
бопродавците рече: вземете това оттук и дома на Отца Ми не пра-
вете дом за търговия. Тогава учениците Му си спомниха, че е пи-
сано: „ревността за Твоя дом Ме изяде.” А юдеите отговориха и Му 
рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да пос-
тъпваш?“ – Исус им отговори: „Разрушете тоя храм и в 3 дни ще 
го въздигна. А юдеите рекоха: „Тоя храм е граден четирийсет и 
шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?“ 

Той обаче говореше за храма на тялото Си.” (Йоан 2:13-21) 
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Учителя: „Като се разгневи, човек отпада, губи енергията си. 
Някой се оправдава, че наследил гнева от майка си или от баща 
си. Същевременно казва, че е роден от Бога и следва пътя на 
Христа. Това е невъзможно! Не можеш да се родиш от Бога и да се 
гневиш. Христос си послужи само веднъж с камшик - да изгони 
търговците от храма и повече не повтори. Като влезе в храма и 
вдигна камшика, Той рече: „Ревността към тоя дом Ме изяде.” С 
вдигането на камшика Христос искаше да каже, че човек трябва 
да изхвърли своите лоши мисли, чувства и желания навън. Така 
трябва да се разбира постъпката на Христа. Ако мислите, че Хрис-
тос имал намерение да изгони лошите хора от Църквата, светът 
никога няма да се оправи. С камшик светът не се оправя. Лошите 
хора в Църквата представят ония същества в човека, които търгу-
ват с Божественото. Който иска да служи на Бога, сам трябва да се 
заеме да очисти своя храм. И тогава, като влезе Христос в неговия 
храм, няма да вдига камшика Си, да гони търговците.” (600) 

 

„Не трябва да се разбира това по буквата на нещата. Значи вли-
зането на Христос в храма вие трябва да го преведете: вие, като 
влезете в себе си, ще вземете един камшик във вашия храм и 
всички ваши търговци, които имате в храма, ще ги изпъдите. Ще 
влезете в себе си и ще турите ред и порядък в своите мисли, в сво-
ите чувства, в своята воля. Това значи да изпъдиш тези търговци 
от храма. Отвън не можеш да направиш това, а отвътре ще го нап-
равиш. Хубаво е човек да не вижда погрешките на хората!” (601) 

 
„Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Исуса и Му 

рече: „Ти ли си Юдейският Цар?“ – Исус му отговори: „От себе си 
ли говориш това или други ти казаха за Мене?“ 

Пилат отговори: „Та аз юдеин ли съм? Твоят народ и първос-
вещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?“ 

Исус отговори: „Моето царство не е от тоя свят: ако беше царс-
твото Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда 
предаден на юдеите; но сега царството Ми не е оттук.“ 

А Пилат Му рече: „И тъй, цар ли си Ти?“ 
Исус отговори: „Ти казваш, че Съм цар. Аз затова се родих и 

затова дойдох на света, за да свидетелствам за Истината. Всеки, 
който е от Истината, слуша гласа Ми.” (Йоан 18:33-37) 

 

Разговорът между Пилат и Христа може да бъде разбран само 
в светлината на духовната наука. Вижда се, че Пилат е човек, 



 
337 

който познава Мистериите и може би дори е минал през някакво 
по-ниско предхристиянско Посвещение. Макар и с голяма вът-
решна несигурност, той долавя в лицето на Христа нещо по-висше 
и предчувства, че пред него стои един Велик Посветен. Въпросът 
„Ти Цар на юдеите ли си?” остава неразбираем, докато за титлата 
„Цар на юдеите” имаме само едно политическо схващане, но с 
тези думи Пилат разбира един висш ранг на Посвещение. Със своя 
въпрос Пилат иска да се увери дали е прав да счита Исуса като 
най-висшия от юдейските Посветени. А Христос отклонява въп-
роса му, като казва „от себе си ли говориш това, или други ти ка-
заха за Мене?” 

По същата причина и когато Петър Му казва „Ти Си Христос, 
Синът на Живия Бог”, Той Му отговаря „не плът и кръв ти откри 
това, а Моят Отец, Който е на небесата”, а веднага след това се 
казва: „Тогава Исус заповяда на учениците Си, никому да не обаж-
дат, че Той, Исус, е Христос.” (Матей 16:20) Защото Великите Ис-
тини не се обсъждат, а се виждат с духовния взор. Който не може 
вътрешно да познае Христос и да Го приеме в себе си, няма ни-
каква полза от това дали познава Исус в света или не. Защото и 
Юда беше сред най-близките (физически) до Спасителя, но това 
ни най-малко не му помогна да види Истината. 

Колкото до Пилат - той явно е разбрал поне бегло и интуи-
тивно Кой стои пред него, за да произнесе знаменитите думи: „Ето 
Човекът!” Това е едно потвърждение, че той е видял в Него един 
висш Посветен, който е реализирал в себе си истинския Човек и 
заслужава това име. Той е есенцията на човечеството и затова 
може да се каже за Него: „Ето Човекът.”  

 

„Исус казва на Симон Петър: „Симоне Йонин, любиш ли Ме 
повече, отколкото тия?“ – Петър Му казва: „Да, Господи! Ти 
знаеш, че Те обичам.“ – Исус му казва: „Паси Моите агънца.“ ...   

Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, 
когото Исус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гър-
дите Му и рекъл: „Господи, кой ще Те предаде?“ Като го видя, Пе-
тър дума на Исуса: „Господи, а тоя - какво?“ – Исус му казва: „Ако 
искам да пребъде той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире 
Ми.” (Йоан 21) 

Тук Петър е представен като водител на външното официално 
християнство, на църковната екзотерична традиция, а Йоан - като 
ръководител на вътрешното, езотеричното християнство, което 
ще продължи своето съществуване до второто идване на Христа. 
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11.6. Посланията на ап. Павел 
 

„Aко имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко зна-
ние, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а 
Любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за пре-
храна на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а Любов 
нямам, никак не ме ползва.  

Любовта дълго търпи и е милостива; Любовта не завижда; Лю-
бовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси 
своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на 
неправдата, а се радва заедно с Истината, всичко премълчава, на 
всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта 
никога не отпада; другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се 
прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прек-
рати... Остават тия трите: Вяра, Надежда и Любов; но най-голяма 
от тях е Любовта.” (Първо посл. на ап. Павел до коринтяни, гл. 13) 

 

Учителя: „Когато умря Стефан, духът му се всели в Павел и два-
мата започнаха да работят заедно за Господа. Стефан научи Павел 
да страда, да изтърпи 3 пъти по 39 тояги. Павел за това търпение 
е знаменит… Когато тук, на Земята, те удари някой, една нишка, 
която те държи вързан с твоята зла съдба, се скъсва. Ето защо каза 
Христос: „Ако те ударят от едната страна, обърни и другата.” (602) 

 

„Ако не разбираш всичко, не трябва да се обезсърчаваш. Павел 
прие Христовото учение, без да го разбираше напълно. Когато го-
неше християните, Христос го срещна възседнал на кон и му каза: 
„Савле, защо Ме гониш? Ако мислиш, че с коня, който си възсед-
нал, т.е. с човешкия ум, можеш да оправиш света, ти си на крив 
път.” – Павел видя голяма светлина и падна от коня си, след което 
стана ревностен последовател на Христа. Той отиде да проповядва 
Любовта даже между езичниците.  

Той написа най-хубавото послание за Любовта в 13 глава от 1 
Послание към Коринтяните. Никой друг не е писал толкова ху-
баво за Любовта както Павел. В това отношение той имаше го-
лямо прозрение. И тъй, любете Бога във всички хора. Дето и да Го 
видите, възлюбете Го. Това е трудна работа, но възможна.” (605) 

 

„Често Христовият Дух влизаше в Павел и тогава Павел пи-
шеше посланията... Павел казваше: „Не живея сега аз, но Христос 
живее в мене.” – На това именно се дължи силата на Павел.” (604) 
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„Когато ап. Павел премина в новозаветния живот, той научи 
този закон и каза: „Сега вече не живея аз, но Христос. Аз умрях, а 
Христос живее в мен.” – Питам: как е възможно умрял човек да 
говори? Павел казва, че той вече не живее, а въпреки това говори. 
Под думата „смърт” Павел не разбира изгубването на съзнанието 
в човека, но той подразбира, че в даден момент човек се самоот-
рича от себе си и живее за Бога, като казва: „Господи, ще живея 
само заради Тебе!” – Лошо ли е човек да живее за Бога?  

Да живее човек за Бога, това е едно от най-красивите състоя-
ния на човешката душа. Да живее човек за Бога, това още е части-
чен живот, а да живее в Бога и за Бога - това е целокупният живот, 
в който той минава живота на всички същества” (608) 

 

„Ап. Павел е проникнал до седмото небе и от това, което е ви-
дял там, казва: „Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е 
приготвил за онези, които Го любят.” Това значи: око не е видяло 
и ухо не е чуло това, което е приготвено за онези, които са минали 
през страданията и влизат в Любовта.  

Мнозина се оплакват от страданията, обезсърчават се, отпадат 
духом. Защо? Друго са очаквали. И Христовите ученици очакваха 
Христос да стане цар, а те да заемат видни обществени служби, но 
не излезе така. Като разбраха, че първо ще дойдат страданията, а 
после благословението, много от тях избягаха. Днес светът се нуж-
дае от силни хора. Преди 2000 години учениците на Христа се 
разпръснаха, но ако и днес бягат, срам е за тях.” (613) 

 

„Някой се препоръчва за християнин, но като му дойде страда-
ние, казва: „Аз не вярвам вече в Бога.” Значи, докато е имал Бо-
жието благословение, което се изливало в блага и придобивки, 
той вярвал е Бога. Щом го сполетяло някакво страдание, не вярва 
вече. Действително страданията се носят трудно, но когато Лю-
бовта посети човека, той лесно носи.   

За този именно момент Павел казва: „Никакви страдания и 
трудности не са в сила да ни отдалечат от Любовта Христова.” – 
Любов, която се губи пред страдания и трудности, не е истинска 
Любов. Истинската Любов пред нищо не отстъпва.” (611) 

 

„Павел казва: „Да не се женят” и добавя защо. Не трябва да се 
женят, понеже хората не разбират закона. Мъжът ще обича жена 
си – ще забрави Господа. На ученика не му се позволява да заб-
рави Господа. Никога! А който обича Господа, той трябва да обича 
всички хора заради Господа и трябва да ги търпи всички.” (620) 
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„Всяко страдание, за което сме съзнали, че носи някакво ве-
лико благо в живота ни, има смисъл. Затова Павел казва: „Днеш-
ните ни страдания не могат да се сравнят с онези велики блага, 
които ще дойдат в бъдеще.”  

Един ден, когато хората съзнаят какво са донесли страданията 
им, ще кажат: „Добре ми стана, че се наскърбих”.” (612) 

 

„Първоначално Павел беше горделив, но като позна Христа, 
мина през големи страдания... Той каза: „Виждам, че с големи 
страдания ще вляза в царството Божие.” – Тогава той се смири и 
се свърза с Бялото Братство…  

Най-после Павел казва: „Сега съм във венеца на живота си.” И 
тогава Павел беше във вериги, но не се страхуваше вече.“ (614) 

 

„Христа трябва да Го създадете във вас. Той започва да се об-
разува в душата, както детето се зачева в утробата. Може да Го по-
метнете, например като се разгневите, а туй зачеване става много 
рядко. Като дойде Христа във вас, и ангелите ще дойдат; като ро-
дите Христа, Небето взема грижа за вас и вие ще бъдете в безопас-
ност. Павел в седма глава (II Кор.) е на мъки, а в осма глава Хрис-
тос се роди в него. Вашият стремеж е да родите Христа.  

Трябва да се научите на търпение, да сте смели, решителни, да 
сте готови да се жертвате. Майка, която е страхлива, не може да 
ражда. Дяволът само гледа да убие във вас Христа, щом заченете. 
За Христос да сте готови на всички жертви!” (616) 

 

„Апостол Павел беше голям оптимист. Той мислеше, че лесно 
ще влезе в Царството Божие, но като го биха няколко пъти, каза: 
„Братя, с големи страдания ще влезем в Царството Божие.” – Ако 
във времето на Павел беше трудно влизането в Царството Божие, 
в нашето време е още по-трудно. Сегашният век носи по-големи 
мъчнотии и страдания на човечеството.  

Ние сме в края на века, когато старото отминава времето си и 
отстъпва на Новото. Това време носи големи, но велики страда-
ния. Човек се пробужда, отправя погледа си нагоре, към възвише-
ния свят, където е сигурността и щастието, което търси.” (617) 

 

„Бог изисква служители... Той сам може да оправи света, но 
иска и ние да вземем участие в делото Му, за да получим дял. В 
посланието ап. Павел казва, че сме съработници на Бога. В това е 
величието на Бога: че ни допуска да вземем дял в туй велико дело. 
Какво по-велико дело от това – да опитаме Божията Любов?” (618) 
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12. Мистерията на Голгота 
 

„Сега душата ми е смутена; и що да река? Отче, избави ме 
от този час? Но за този час Аз дойдох.” (Йоан 12:27) 

 

„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще 
имате; но дерзайте: Аз победих света.” (Йоан 16:33) 

 

„Тогава рече Исус на Петър: Тури ножа си в ножницата. Ча-
шата, която ми даде Отец, да я не пия ли?” (Йоан 18:11) 

 

„Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че 
Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от пър-
восвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден 
да възкръсне. И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му 
възразява: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да 
стане с Тебе.“ – А Той се обърна и рече на Петър: „Махни се от 
Мене, Сатана! Ти си Ми съблазън, защото мислиш не за това, 
което е Божие, а за онова, което е човешко.” (Матей 16:21-23) 

 

Рудолф Щайнер: „Да разбереш Евангелията в светлината на 
Мистерията на Голгота изисква смелост – смелост, от която чове-
чеството изключително се нуждае днес.  

Навсякъде Евангелията говорят за смелост; те настойчиво 
призовават за смелост да се следва Импулса, който Христос Исус 
пося в еволюцията на Земята. Нашата непосредствена задача е да 
се научим отново да четем Евангелията като Слово Божие.” (621) 

 

 
 

12.1. Предателството на Юда 
 

Мнозина питат: „Защо изобщо е било нужно да бъде предаден 
Христос, след като е бил един от най-популярните хора в цяла 
Юдея?” – Очевидно и тук става въпрос за факт, който може да бъде 
обяснен единствено чрез езотеричното познание. Рудолф Щайнер 
ни дава ключ за тази загадка: „Самият аз трябва да призная: Въп-
росът, защо беше необходимо предателството на Юда, защо е 
крайно необходимо някой от кръга на учениците, в случая чрез 
целувката на Юда, да посочи като с пръст: „Ето, този е!”, този въп-
рос винаги ми е изглеждал твърде странен, докато от Хрониката 
Акаша разбрах, че хората извън кръга на учениците действително 
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не са можели да знаят, в кого от тях се намира Христос, понеже 
Той можеше да говори чрез всеки от тях; така че, дори когато Той 
се намираше физически сред тях, те не бяха в състояние да Го раз-
познаят по тялото. Всеки от учениците можеше да бъде взет за 
Него, понеже Той можеше да говори чрез всеки един от тях! И 
едва когато някой от учениците, който добре знаеше в чие тяло се 
намира Христос в дадения момент и можеше да каже на преслед-
вачите: „Ето, този е!”, едва тогава те можеха да Го хванат.” (622) 

 

Друг интересен въпрос, който често хората си задават, е защо 
Мъдрият Христос е избрал сред 12-те апостоли ученик, който ще 
го предаде. Юда, човекът на интелекта, не можа да възприеме 
същността на Христа и затова Му измени. Юда очаквал Той по ма-
гически начин да събори римското царство и да възстанови Божи-
ето Царство на Земята, по образец на Римската империя. Той мис-
лел, че социално и политическо преобразование, извършено по 
магически начин от Христос, би разрешило всички проблеми и би 
довело до едно съвършено общество. 

От това става ясно колко безполезен е интелектът, ако не бъде 
озарен от духовни познания. Защото всеки Посветен знае, че про-
мяната може да се случи единствено първо в душите на хората и 
оттам да навлезе в обществения живот. В противен случай как-
вито и правила, закони, заповеди и наказания да се въвеждат, те 
ще останат безплодни и няма да допринесат с нищо за всеобщото 
повдигане, ако не са съпътствани с духовна просвета. 

В сцената, когато Мария-Магдалена помазва с миро краката на 
Христа, именно Юда се възмущава и казва, че е по-добре да се 
продаде това миро за 300 динарии и парите да се раздадат на си-
ромасите. С това той ясно казва: „Материалното, парите са по-
важни от Божественото, от Христовия Импулс.” 

В този пример той отново търси решения по чисто материа-
листичен начин. И когато неговото нетърпение достига своя връх, 
Юда преценил, че сам трябва да принуди Учителя си да извърши 
делото, което очаквал. Той е бил с изключително помрачено съз-
нание от духовете на мрака и това довело до погрешно разбиране 
за земната мисия на Христос. По сходен начин и днес мнозина 
очакват Христос (пък ако не Христос, то някой нов политик) да 
дойде на бял кон и да разреши проблемите, без това да изисква 
нашето участие, без да се налага да спираме да живеем в своите 
низки животински страсти. Сред нас има цяла армия от Юдовци, 
която търси начин да получи всичко наготово. 
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И както Юда имаше едно тайно знание – кой е Христос – и го 
продаде за лична изгода, така и днес нашите Гурута и самозвани 
„Учители“ се мъчат всячески да се докопат до някоя полуистина, 
от която по-късно да направят бизнес. 

Чрез предателство Юда искал да принуди Христос да изпълни 
Неговата въображаема мисия. Но когато Христос, без да се проти-
вопоставя, прие осъждането на смърт, очакването на Юда про-
падна, а с това и самият Юда, който отиде и се обеси. По този по-
вод Учителя казва: „Днес хората очакват Христа втори път да 
дойде на Земята, да оправи света. Не, по външен път светът не 
може да се оправи. Христос трябва да дойде вътре във всеки човек. 
Само по този начин светът ще се оправи. Ако поставите милиони 
железни стърготини една до друга, те няма да се сплотят, да обра-
зуват едно цяло. Поставите ли ги, обаче, под известна темпера-
тура, те ще се стопят, ще се слеят една с друга и ще образуват течна 
маса. В случая огънят представя онази вътрешна сила, която спо-
ява железните стърготини и ги превръща в едно цяло. Следова-
телно, Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете на хората 
като вътрешна сила, която ще ги обедини в едно цяло. Тази вът-
решна сила е любовта, която носи живот за човешките души.  

Само чрез Любовта хората могат да работят в единство.” (623) 
 

„Имаме 2 типа в света: Юда, който търсеше своята слава и мис-
леше само за себе си, и Христос, Който търсеше славата на Онзи, 
Който Го е проводил. И двамата умряха. Христос умря по-рано, но 
възкръсна. Юда умря по-после, но не можа да възкръсне. И еди-
ният се размножи, и другият се размножи. Последователите на 
Юда днес не са малко. Казвате: „А, последователи на Юда!” – Ами 
че последователи са! Навсякъде има последователи на Юда.  

Следователно между тези 2 принципа, които виждаме в учени-
ето на Юда и в учението на Христа, има една велика борба, която 
ние трябва да завършим… Нека се запитаме свободни ли сме от 
влиянията, от недъзите на Юда? Когато бръкнеш в кесията на ня-
кого, когато отнемеш живота му, имането му; когато го обезчес-
тиш, когато отнемеш всичкото му целомъдрие - това не е ли уче-
нието на Юда? Когато внесеш онези велики дълбоки качества в 
душата на човека; когато внесеш онова чувство на самопожерт-
ване, на себеотрицание в живота на човека (да бъде той готов да 
жертва здраве, сили и живот за другите), не е ли това учението на 
Христа? ... Аз говоря сега за духовните хора. Ние трябва да се отър-
сим от учението на Юда, от туй криво разбиране.” (624) 
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12.2. Пътят към Голгота 
 

„И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха 
Него и злодейците – единия отдясно, а другия отляво. А Исус го-
вореше: „Отче, прости им, понеже не знаят какво вършат.“  

И като деляха дрехите Му, хвърлиха жребий. А народът стоеше 
и гледаше. Гавреха се заедно с народа и началниците, казвайки: 
„Други спаси, нека спаси и Себе Си, ако Този е Христос, избрани-
кът Божий.“ – Също и войниците се подиграваха с Него, като се 
приближаваха и Му поднасяха оцет и казваха: „Ако си Ти Юдейс-
кият Цар, спаси се Сам.“ – И над Него имаше надпис, написан на 
гръцки, латински и еврейски: Този е Царят Юдейски. 

Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: 
„Ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас.“ – А другият, като заго-
вори, мъмреше тогова и казваше: „Та и от Бога ли се не боиш ти, 
когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, 
защото получаваме заслуженото според делата си; но Този нищо 
лошо не е сторил.“ – И казваше на Исуса: „Спомни си за мене, Гос-
поди, когато дойдеш в царството Си!“ И отговори му Исус: „Ис-
тина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“ 

Беше около шестия час и настана мрак по цялата Земя до де-
ветия час; и потъмня Слънцето, и храмовата завеса се раздра през 
средата. Исус, като извика с висок глас, рече: „Отче, в Твоите ръце 
предавам духа Си.“ – И това като каза, издъхна.” (Лука 23:33-46) 

 

Когато говорим за Исус Христос, важно е да знаем, че целият 
Му земен живот – раждането, детството, юношеството, кръщени-
ето в Йордан, проповядването в течение на 3 години и най-после 
разпъването, смъртта, погребението, възкресението и възнесени-
ето е една Велика Мистерия от Космичен характер. По-точно това 
е най-великата Мистерия в историята на човечеството. Във 
всички тези моменти, които са части от един цялостен процес, са 
свързани много Тайни и загадки, които обхващаме под общото 
понятие „Мистерията на Голгота“, която, ако поискаме да опишем 
в нейната пълнота, неизбежно ще трябва да признаем същото, ко-
ето четем и в Евангелието на Йоан 21:25: „Има и много други ра-
боти, които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, 
чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.” 

Хората в миналото са знаели, че хълмът Голгота още преди 
Христа е бил едно много особено място, отличаващо се от всички 
други хълмове на Земята. Древното човечество е чувствало Земята 
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като едно живо същество, подобно на човека. Това, което за човека 
е главата, за Земята то е Палестина, а челната част на Земята е 
Голгота. Името Голгота, което значи „Лобно място", не трябва да 
се схваща като случайно и произволно, както и името Делфи, Све-
щеното място на гърците в полите на планината Парнас, което оз-
начава „Пъп на Земята." 

Когато древните говорили за центъра на Земята, те не разби-
рали физическия център във вътрешността на Земята, който днес 
хората си представят, намиращ се всред една огнена маса, а са раз-
бирали Ерусалим, а още по-точно - Голгота. Това не е бил един 
детински начин на мислене, а от древните предания на Мъдростта 
хората са чувствали една по-висша истина на Природата. Хората 
са знаели за етерния център на Земния организъм - Свещената 
Земя. Те са знаели също, че кръстът, върху който Христос понесе 
смъртта, не може да стои никъде другаде, освен на Голгота. Както 
в точката между двете очи, на около 1см под кожата, човек има 
центъра на своето вътрешно същество и своето съзнание, така и 
Земята има своя център на Голгота, от който тя взема участие в 
духовния живот на Космоса. 

Забележителен е начинът, по който Христос извървя своя път 
до Голгота, и примерът, чрез който Той ни показа как да носим 
страданията. Каква безкрайна Любов бликаше от Онзи, Който 
след безкрайни поругания и хули преглътна всичко и каза„Прости 
им, Отче, те не знаят какво вършат!" (Лука 23:34) – Така ние отк-
риваме как на кръста тази безгранична Любов блика към Земята 
и прощава грешките, докато срещу Спасителя се извършва най-
ужасното нещо за физическия свят. За опрощаване се моли Този, 
Който там, на кръста на Голгота, извършва най-великото дело от 
своята безгранична Любов към онези, които Го разпнаха. 

 

 

12.3. Как Христос ни спаси? 
 

Преди 2000 години в човешкото съзнание е царувал невиждан 
мрак и хората не са познавали нищо извън материалния свят. В 
духовно отношение човечеството отивало към пълно израждане. 
Древните култове на Мистериите, от които произлизат религиите 
на древността, които ние обикновено наричаме езически, са били 
извратени и се превърнали в черно магьосничество. В същото 
време голяма част от човечеството е било изпаднало под влияние 



 
346 

на тъмните сили. И ако не беше слязъл Христос на Земята в тази 
епоха, човечеството, станало жертва на злото, би било безвъзв-
ратно изгубено. Със слизането си на Земята, и особено с Мистери-
ята на Голгота, Христос вля нови сили в земното развитие, с които 
сили обърна колелото на човешкия живот в обратна посока. Но-
вите сили се вляха както в Земята, така и в човешките души тела. 
Смъртта на Исус и Възкресението на Христос отбелязват поврат-
ната точка в човешкото развитие и са най-важния момент в ця-
лото развитие на човечеството. До това време човечеството сли-
заше надолу и затъваше във все по-голяма тъмнина. След тези 
знаменателни събития то поема по обратния път, пътят на въз-
хода към Бога. Този път е осветен от Христос, който казва: „Аз съм 
Виделината на света.” 

Влад Пашов пише по този въпрос следното: „Три години Хрис-
тос проповядваше на народа и учениците, на книжниците и фари-
сеите, и най-после стигна до Голгота, където даде генералното 
сражение с тъмните сили. Тъмните сили привидно победиха, като 
го приковаха на кръст и го прекараха през най-големи страдания, 
но това беше една необходимост, това беше една тактика на Хрис-
тос, за да влезе в тяхната крепост и да я разруши. Чрез смъртта на 
Голгота Христос слезе в ада, той проникна в центъра на Земята, 
където е центърът на Черната ложа и извади оттам всички заро-
бени човешки души. 

Същевременно със своята аура, със своята Светлина, Той про-
никна цялото космическо пространство, в което Земята се движи 
и погълна в своята аура цялата духовна атмосфера на Земята, с ко-
ето трансформира всички онези набрани нечисти мисли и жела-
ния, които утежняваха пътя на човешкото развитие. В това се със-
тои Спасението, което Христос извърши за човечеството, че 
обърна движението на неговите сили в противоположна посока на 
дотогавашната, че погълна в себе си дотогавашната аура на Зе-
мята с всички нечистотии, породени от човешките мисли и жела-
ния, и най-после посочи на хората Пътя, по който могат да наме-
рят Бога в себе си.” 

Христос казва: „Аз победих света.” – За да победи някой, оче-
видно трябва да има и война. Но срещу кого воюва Той? С Черната 
ложа, с Княза на този свят, за когото Христос казва, че вече е осъ-
ден. Спасителят е слязъл в царството на Княза на този свят и го 
побеждава. Влад Пашов пише още: „Води се една борба в света на 
духовете, която на физическия свят завършва с разпъването на 
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Христа на Голгота. И князът на този свят сега си мисли, че с това 
е победил своя враг. Но се излъгал. Защото, още преди разпъва-
нето Христос казва: „Аз победих света.” Тази победа е извършена 
в духовния свят и тук, на Земята, има своя завършек. Като минава 
през смъртта и я побеждава, с това Христос нанася последно по-
ражение на княза на този свят. Затова Той казва: „Дерзайте, Аз 
победих света”.” 

И така стигаме до най-важния въпрос: Ако се огледаме нао-
коло, ще видим, че човечеството не живее нито по-благороден, 
нито по-духовен живот. А всички проповедници ни учат, че Хрис-
тос е спасил света. Тук мнозина биха си казали: „Ако Му е такова 
спасението, не си струваха мъките.“ – Но в мига, в който поглед-
нем цялостната картина на Земното развитие в космичен план, 
разбираме, че това, което е извършил Христос, ще дава плодове 
милиарди години напред и сега едва се показват кълновете на се-
мената, които Той посади в душите ни. Човечеството е вървяло в 
инволюционния път и е затъвало в материята милиони години – 
наивно е да смятаме, че за някакви 2000 години светът, в който е 
царувало злото, ще се превърне в Царството Божие. И все пак сега 
сме на прага на един прелом, който ще промени значително ця-
лото земно Битие. 

Но какво точно стана преди 2000 години, което толкова ко-
ренно промени цялата ни еволюция? Това събитие ще може да 
бъде разбрано в дълбочина едва след много хилядолетия. Дото-
гава постепенно нашето съзнание ще се разширява и ще може да 
обхване духовните истини.  

Окултен факт е, че на кръста Христос „погълна“ в себе си мрач-
ния облак на общочовешката карма, който препречваше пътя към 
духовните светове и към Бога, а заедно с това Той вля свежи сили 
на Любов в човешките души. Така Спасителят ни даде възмож-
ност чрез Христовия Импулс да победим злото (влиянията на 
тъмните духове) в себе си и да влезем в Истинския Живот като 
достойни Божи Синове и Дъщери. По отношение на Земята като 
цяло, спасението се състои в това, че Христос донесе онези сили, с 
които спря слизането на Земята като живо същество в гъстата ма-
терия, спря инволюционния процес и даде импулса на обратния 
процес, на процеса на възхода, на възлизането. До времето на 
Христа, казва Учителя, Земята като един голям винт слизаше все 
по-дълбоко в материята. Христос, със своето слизане на Земята, 
спря този процес и даде обратно движение на този голям винт. 
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От друга страна Христос въздейства на човешката душа, в ко-
ято под влиянието на съществата от тъмната ложа беше се пробу-
дило самосъзнанието, а заедно с него и съзнанието за себе си като 
отделна личност със свои собствени интереси, което породи его-
изма в човешката душа.  

Хората все повече се отдалечаваха един от друг. Христос, със 
слизането си на Земята донесе силата на Любовта - не само Уче-
нието на Любовта, което беше донасяно и в миналото, но донесе 
силата на Любовта, която се вля в процеса на земното развитие и 
по такъв начин въздейства и на човешките души. Всички души, 
които приемат Любовта като една сила, под нейното влияние за-
почват да съзнават, че те имат общ произход и общ интерес. По 
такъв начин се образува една общност, която няма за основа вече 
кръвното родство, както е било в миналото, но се образува една 
общност на основата на Духовната любов, която Христос донесе. 

 

В евангелието на Йоан (19:10,11) четем: „Пилат Му казва: „На 
мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да Те разпна, 
и власт имам да Те пусна?“ – Исус отговори: „Ти нямаше да имаш 
над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише.” 

Тази мисъл ясно ни показва, че това, което се е случило, е било 
определено така да стане и е било нужно Христос да умре точно 
по такъв начин, тъй като е имало огромна разлика дали ще умре 
от естествена смърт или етеризираната му кръв, носителка на 
Христовия Аз, ще се влее в Земята и ще я преобрази в духовен 
план. Според езотеричното християнство кръвта е израз на чо-
вешкия Аз, на човешката душа. И макар че обикновеното научно 
изследване няма да намери в Христовата кръв нищо различно от 
всяка човешка кръв, в духовен план тя е съвсем друга. 

На хълма Голгота се случи нещо неповторимо. Това, което хи-
лядолетия наред се беше разигравало в храмовете на мистериите 
под формата на минаването през мистичната смърт, Христос 
трябваше да разиграе на великата арена на световно-историчес-
ката сцена. Всичко, което ставаше тайно във великите храмове на 
Посвещението, сега излезе навън. Пред човечеството застана с 
пълна сила това, което иначе се явяваше само пред посветените 
през три и половина дни, в течение на които се е извършвало ста-
рото Посвещение. И с това събитие Христовият импулс обхвана 
както човека и човечеството, така и цялата Земя. Под влияние на 
този импулс Земята в бъдеще ще се преобрази и одухотвори, и ще 
се превърне (в края на този космичен период) в етерно небесно 
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тяло, а в един по-следващ период - в астрално небесно тяло, като 
материалната субстанция постепенно ще се превърне в духовна. 

Събитието на Голгота само по себе си е едно посвещение пред 
очите на целия свят, което не е извършено само за онези, които по 
онова време бяха негови свидетели, но за цялото човечество; и 
това, което се разля от смъртта на кръста, то се вля в цялата Земя. 
Един подтик за нов духовен живот идва от капките кръв, които на 
Голгота потекоха от раните на Исус Христос, вливайки се в цялото 
човечество. Защото в земното човечество трябваше да се влее като 
сила това, което от другите основатели на религии се бе вляло като 
мъдрост, като учение. Тази е великата разлика между събитието 
на Голгота и учението на другите основатели на религии. 

С новия импулс, който Христос даде на човешкия възход, Той 
внесе духовната Любов като нова сила, която да работи за човеш-
кото повдигане. И който приеме този импулс, той ще подкрепи и 
освежи живота му и ще го пресъздаде, ще му даде нов подтик за 
живот и творчество, и ще го издигне постепенно във висините на 
Духа, като го освободи от робството на материята.  

Колкото до тези, които не могат да приемат импулса на Лю-
бовта: техният живот постепенно ще се пресушава и материята все 
повече ще ги завладява, вследствие на което тяхното развитие 
спира. Те вземат обратно движение - постепенно слизат все по-
дълбоко в гъстата материя и рискуват да изгубят човешкия си об-
раз и да слязат в бездната, да станат плячка на тъмните сили. 

 

Затова Рудолф Щайнер казва: „Само Любовта може да въз-
върне безсмъртието на човека.” (625) 

 

 „След грехопадението човешката душа изгуби силата да по-
чувства своята дълбока вътрешна природа, изгуби способността 
да намери Бога в себе си. Чрез импулса, който Христос даде на чо-
вечеството, чрез Голготската Мистерия, Той възвърна на човека 
тази възможност да намери Път към Бога в себе си.“ (626) 

 

Това е в пълен синхрон и с учението на Учителя, който посто-
янно говори за Любовта като единствен Път, по който човек може 
да придобие безсмъртния Живот. Христос казва: „Аз дойдох, за да 
имат Живот и да го имат преизобилно.” (Йоан 10:10) Като казва 
„Аз”, Христос подразбира Великия Принцип на Любовта.  

Учителя казва: „Христос преживя онова, което може да се на-
рече идейно-мистични страдания, най-дълбоките и интензивни 
страдания, които може да преживее една човешка душа.  
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Той трябваше да изпие до дъно чашата на страданията, онази 
чаша, в която бяха събрани всички горчиви утайки на миналото. 
Ала в тези интензивни кондензирани страдания Нему се разкриха 
всички Тайни на миналото. И затова, съзнавайки важността на 
момента, след вътрешната драма, преживяна в Гетсиманската 
градина, Христос казва: „За този час Аз дойдох“.” (627) 

 

Влад Пашов пояснява думите на Учителя така: „Чашата с от-
ровите, това е цялата карма на човечеството, събрана от милиони 
години, която се беше надвесила като един страхотен тъмен облак 
на хоризонта на човешкото развитие и пречеше на човешкия 
прогрес. Тя задушаваше всеки благороден подтик. Човеците не 
можеха да повдигнат главите си над този тъмен облак, в който 
беше събрано цялото минало и никакъв слънчев лъч от ефирните 
простори не можеше да проникне през него до човешките души. 
Той беше като една задушлива и отровна атмосфера, която уби-
ваше човешкия живот и човечеството рискуваше да се заличи от 
космоса. Тази карма се беше изпречила на пътя на човечеството 
като една непроходима планина, която прегражда пътя към Въз-
вишените светове. 

Хората със своя лош живот, със своите ниски страсти, желания 
и инстинкти, със своите престъпни дела бяха изпълнили прост-
ранството с отровни мисъл-форми, на които бяха дали живот. И 
те, натрупани е течение на милиони години образуваха този стра-
хотен облак, тази непроходима планина, която преграждаше пътя 
на човешките души към Възвишените светове. Казано по-конк-
ретно, кармата в своето проявление оставя следи както в Приро-
дата, така и в самия човек. Резултатите на кармата, изявена в При-
родата под формата на мисъл-форми, образува този тъмен облак, 
който образува една задушлива атмосфера, която убива всеки бла-
городен подтик. 

Но кармата оставя своя резултат и в самия човек, защото всич-
кия този живот на миналото, който създава тази лоша карма, пре-
дизвиква в човека известни енергии, които са предимно от разру-
шителен характер. Със слизането си на Земята и с Голготската 
Мистерия, с изпиването на горчивата чаша с отровите, Христос 
абсорбира този облак в себе си и по такъв начин очисти космич-
ното пространство от всички онези мисъл-форми, които образу-
ваха този тъмен облак и откри Пътя на човешките души към Въз-
вишените светове, към Бога… И когато Христос на кръста беше 
прободен и потече кръвта му към земята, заедно с тези капки 
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кръв, които паднаха на земята, се вля в Земята, в земното разви-
тие Христовата сила. Защото кръвта е носител на живот… Затова 
Учителя казва: „С цялата тази трагедия, която се разигра на Гол-
гота, се вля нова кръв в изтощените жили на човечеството и се 
даде нов импулс на Божественото кръвообращение на живота.” 

 

Общо е убеждението у християнските народи, че Христос е спа-
сил човечеството. Това, взето принципно, е вярно. Но какво се 
разбира под думата спасение? Ако се вземе в буквален смисъл, то 
защо хората пак страдат, пак грешат и са изложени на всякакви 
изкушения и страсти, които ги водят към ада? Ясно е, че има 
нещо, което не е разбрано в това спасение.  

До идването на Христа човечеството слизаше все по-дълбоко в 
гъстата материя и беше обърнато с гръб към Бога, отдалечаваше 
се от Него, вследствие на което беше изложено на много изкуше-
ния и съблазни. Христос обърна това движение в обратна посока, 
т.е. В посока към Бога.  

Затова Учителя казва: „Идването на Христа на Земята е най-
великото, най-важното събитие в цялата човешка история. Това е 
един кардинален пункт в развитието на човечеството. Това е пър-
вият факт, който влиза в понятието за спасението - движението на 
човешкото развитие, движението на човешките енергии е обър-
нато в обратна посока на досегашната, обърнато е в посока към 
Бога, към Слънцето на живота. 

Вторият факт, който се отнася към понятието за спасението, е 
фактът, който споменах, че от човешките престъпления и грехове 
се беше образувал един тъмен облак, който преграждаше пътя на 
човешките души към Бога. Христос го погълна в Себе Си и с това 
разчисти пътя на човешките души към Бога, разчисти хоризонта 
и даде възможност на слънчевите лъчи и енергии да въздействат 
непосредствено на човешките души.  

А онзи дял от кармата, оставила отпечатък в самия човек, той 
ще си понесе последствията. От това идват страданията и изпита-
нията, паданията и ставанията в човешкия живот. Но тези страда-
ния са вече очистителни, те извършват в човека онова, което 
Христос извърши в космичен мащаб.” – Учителя дава и следния 
пример за спасението. Той казва: „Ти си паднал в една кална яма, 
Христос те изважда от тази кална яма и ти дава възможност да 
продължиш своя живот. Това е спасението. Но Христос няма да 
учи за тебе. Ти като човек сам трябва да разрешаваш задачите, ко-
ито животът ти дава, със Светлината, която Христос ти дава.” (628) 
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12.4. Тялото Христово - Земята 
 

„И когато ядяха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го 
и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: „Това е Моето 
тяло.“ – И като взе чашата и благодари, даде им и рече: „Пийте от 
нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за 
мнозина се пролива за опрощаване на грехове“.” (Матей 26:26) 

 

В момента, когато на Голгота кръвта е текла от раните на Спа-
сителя, Земята се е обновила. Тя е била обхваната от един импулс, 
който тепърва ще се разпростира и засилва през идните хилядо-
летия. Именно за този импулс предишните епохи са били само 
една подготовка. През времето, когато Христовата кръв е проник-
нала в Земята, Духът, който се е отделил от нея, е изпълнил цялата 
Земна аура и е влял сили, които да послужат за духовния прогрес 
на бъдещото човечество. 

Оттам идва импулсът, който преобразява цялата Земя и цялата 
човешка природа. До наши дни е могла да бъде използвана само 
една малка част от силите на този импулс. Хората ще успеят малко 
по малко да дойдат до положение да разбират какво е станало на 
Земята в деня на Голгота. От проникването на Христовата кръв в 
Земята, земната аура се трансформира от силите на Духа, Който 
се е проявявал чрез тази кръв; оттогава Христовият Принцип е 
бил въплътен в Земята и Земята става тяло на Христос. 

След въплъщението Си и след събитията на Голгота, Христос 
става, освен Дух на Слънцето, и Дух на Земята. Този мощен им-
пулс създава условията Христовият Дух да се изяви и в душите на 
хората. В настоящата пета културна епоха (започнала през XV век) 
човечеството има за цел съзнателно да приеме Христос в себе си, 
като първо развие нужните качества. А в далечно бъдеще, когато 
изпълним нашата мисия, Земята отново ще се обедини със Слън-
цето в едно много по-одухотворено (нематериално) тяло, благода-
рение на импулса, започнал да действа преди 2000 години.  

Щайнер казва: „Вие бихте виждали Земята обкръжена от ней-
ната аура и хилядолетия на ред бихте могли да проследите разви-
тието на земната аура; бихте виждали Земята заобиколена от вся-
какви цветове, в средата физическата ядка, а около тази ядка зем-
ната аура е най-разнообразни форми и цветове. Вие бихте видели, 
как в течения на хилядолетията тези форми и цветове се менят по 
най-различен начин.  Настъпва момент, който има огромно зна-
чение: Аурата на Земята приема изцяло съвършено друга форма 
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и друг цвят. Погледната от външната страна, Земята се явява в 
една нова светлина. А това става с неимоверна бързина, така щото 
човек трябва да си каже: от този момент със Земята е станала една 
коренна промяна; аурата на Земята се е променила изцяло. Кой е 
този момент? Това е моментът, когато на Голгота потече кръвта от 
раните на Спасителя. Този момент е най-важният от цялото раз-
витие на нашата Земя. Моментът, когато кръвта изтече от раните 
на Спасителя, е същият този, в който и аурата на Земята се преоб-
рази. В Земята проникна една съвършено нова Сила, най-важният 
Импулс за земното развитие, в сравнение с който всичко станало 
дотогава беше само подготовка.” (629) 

 

„Това е моментът, когато на Голгота бликна кръвта от раните 
на Исус Христос. В този момент се променят всички духовни от-
ношения на Земята... Ако Събитието на Голгота не беше станало, 
Земята никога не би могла отново да се съедини със Слънцето. За-
щото чрез Събитието на Голгота силата на елохимите или слънче-
вата сила на Логоса се свърза със Земята. Едната сила на Логоса 
се устреми към другата сила на Логоса, за да могат двете – Слънце 
и Земя – отново да станат едно цяло. След Събитието на Голгота, 
когато обгръщаме Земята с духовен поглед, виждаме как нашата 
планета носи в себе си силата, която отново ще я съедини със 
Слънцето. Ето защо ние твърдим: Чрез Събитието на Голгота в ду-
ховното съществуване на Земята беше прието нещо, което и преди 
това се е вливало в нея отвън – силата на Логоса. Какво пулсираше 
по-рано в Земята? Силата, която идваше по-рано от Слънцето под 
формата на лъчи. Какво пулсира в нея оттогава насам? Самият Ло-
гос, който чрез Мистерията на Голгота стана Дух на Земята.” (640) 

 

„Чрез този Христов импулс нещо e дошло на Земята, което ще 
донесе добро за цялото човечество, щом се влее в човешките кул-
тури. Така че това, което премина през смъртта, е като житно 
зърно, което се умножава и навлиза в отделните души на хората, 
където може да покълне. Тъй като знаем, че Христос, който пре-
мина през смъртта и чрез това навлезе в Земята, беше приет в тя-
лото на Исус от Назарет, се запитваме: „Какво ще стане, когато Зе-
мята достигне целта си и дойде до своя край?“ – Христос, който се 
приближи отдалече към Земята и се свърза с нея, в нейния край 
ще бъде реалността на Земята, той става духът на Земята. Той и 
сега е духът на Земята, само че тогава човешките души ще бъдат 
проникнати от него, хората ще са едно цяло с него.” (645) 
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12.5. Учителя за Мистерията на Голгота 
  

 

„Христос донесе на Земята една нова Светлина и нова Сила, 
чрез която се подобри аурата на Земята и се създадоха благопри-
ятни условия за по-нататъшното развитие на човечеството. Без 
това вливане на нова Светлина и нова Сила, донесени от Христа, 
човечеството нямаше сили и условия да се промени.  

Христос трябваше да пострада, за да се изкупят хората и да се 
изплати част от натрупаната карма на човечеството. Идването на 
Христа е най-великото събитие в историята на Земята.” (636) 

 

„До идването на Христос на Земята човечеството слизаше все 
по-дълбоко в гъстата материя и беше стигнало, така да се каже, до 
дъното на материята. Христос, със слизането Си на Земята, с Мис-
терията на Голгота, със смъртта и възкресението си даде импулса 
на възхода, вля в земното развитие нови сили, които обръщат дви-
жението на човечеството в обратна посока - към Бога.  

До Неговото идване човечеството се е движило със съзнанието 
си към центъра на Земята, отдалечавало се е от Бога, било е с гръб 
към Бога. С Неговото идване хората постепенно се обръщат с лице 
към Бога, поемат пътя на възхода. Затова той казва: „Аз съм Пъ-
тят, Истината и Животът“.” (631) 

 

„Някои от учениците на Христа, макар и ученици, се съблаз-
ниха, когато Христос им казва: ,Ако не ядете от плътта ми и не пи-
ете кръвта ми, нямате Живот в себе си.” – Това е един факт, месото 
на всички животни и всички растения, които употребяваме за 
храна, са тяло на Христа. Това е в буквален смисъл вярно.” (632) 

 

Ако Христос се беше уплашил от страданията на кръста, Той 
нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на трудната 
задача за повдигането на човешките души. На кръста, въоръжен с 
Любовта, Христос разреши една задача, от която зависеше бъде-
щето на цялото човечество. Така Той откри Пътя за спасението на 
онези страдащи души, за които беше дошъл.” (634) 

 

„Христос, този Разумен Принцип, простира ръцете си от Слън-
цето, и ако вие възприемете Неговата мисъл, желание и воля, и 
ако всичко това произведе промяна вътре във вас, за да съзнаете, 
че всички сте братя, че щастието на едното е щастие на всичките, 
вие сте намерили Христа.” (635) 
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12.6. Щайнер за Мистерията на Голгота 
 

„Ако Христос на Кръста не беше умрял, човечеството нямаше 
да бъде спасено. В Разпятието ние сме изправени пред едно уни-
кално събитие. Смъртта на Христос на Кръста беше най-голямата 
благодат, дарявана някога на човечеството. И най-тежкият грях, 
който човечеството е поело върху себе си, е този, че Христос беше 
разпънат. Така най-тежкият грях съвпада с най-голямата благо-
дат. Повърхностният ум, без съмнение, ще обърне малко внима-
ние на това. Но за онези, които проучват по-надълбоко, този въп-
рос е изпълнен с дълбока мистерия. Най-ужасното престъпление 
в историята на света се оказва спасението на човечеството. И 
ключът към тази загадка се намира в думите, изречени от Христос 
на Кръста: „Отче, прости им, те не знаят какво вършат.” (637) 

 

„Преди идването на Христос, условията в духовния свят за чо-
вешките души наистина са описани точно в древногръцката пого-
ворка: „По-добре да си просяк в горния свят, отколкото цар в Цар-
ството на сенките.“ – Това е така, защото преди Събитието на Гол-
гота душите в духовния свят са се чувствали напълно изолирани – 
обгърнати от тъмнина. Духовният свят с цялата своя блестяща яс-
нота не е бил видим за онези, които са влизали в него през портите 
на смъртта. Всеки се е чувствал изолиран, отхвърлен обратно към 
самия себе си, като че е имало издигната стена между него и всяка 
друга душа. И това усещане на изолация, ако не беше подвигът на 
Христос, щеше да става все по-голямо. Човек щеше да се втвър-
дява вътре е своя Аз – щеше да бъде обърнат само към себе си, без 
да има възможност да открие някакъв мост към другите.  

А егоизмът, вече твърде голям, щеше да се увеличи извън-
редно много с всяко следващо въплъщение. Всяко земно същест-
вуване все повече и повече щеше да превръща хората в абсолютни 
егоисти. Нямаше да има никаква надежда за братство на Земята 
или за хармония между душите, тъй като с всяко пътуване през 
духовния свят щяха да проникват по-силни влияния в Аза. Това е, 
което щеше да стане със Земята без Христос.  

Пътят от една душа към друга душа отново ще бъде намерен, 
като вече е възможно великата сила на братството да се влее в ця-
лото човечество – това се дължи на Христос, на Събитието на Гол-
гота. Следователно Христос е Силата, която даде възможност на 
човека да обърне земното си съществуване към добро.” (642) 
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„Цялото земно съществуване не би имало никакъв смисъл във 
Вселената, ако в пределите на това земно съществуване не е про-
излязла Мистерията на Голгота. И ако някой от обитателите на 
далечните светове биха могли да видят какво представлява Зе-
мята, те не биха могли да намерят никакъв смисъл в нейното раз-
витие, ако не беше живял, умрял и възкръснал Христос. Благода-
рение на Голготското събитие животът на Земята придобива сми-
съл и съдържание за Вселената.” (638) 

 

„Когато човек е проникнат от онази Любов, която бликаше от 
кръста на Голгота, той може да погледне в бъдещето и да каже: 
„На Земята развитието трябва постепенно да протече така, че 
онова, което живее в мене като Дух, да преобрази цялото ми фи-
зическо съществуване... В бъдеще трябва да придобият онова спо-
койствие и онзи мир, и да кажат: Ако имаме само Вяра, ако имаме 
само Любов, ние можем да се отдадем на надеждата, че това, което 
е в нас от Христа постепенно ще премине във външния свят. То-
гава хората ще разберат думите, които звучат от кръста като висок 
идеал: „Отче, в Твоите ръце предавам Духа си.” (639) 

 

 „Христос, приближаващ се отдалеч и все повече свързващ се 
със Земята, ще бъде Духът на Земята, когато тя достигне целта си. 
Той и днес е вече такъв, но тогава човешките души ще бъдат про-
никнати от него, хората ще образуват едно цяло с него.” (641) 

 

„Занапред в човешките сърца ще живее една идея за Христос, 
несравнима по своето величие с нищо, което човечеството смята, 
че познава до днес. Това, което възникна като първоначален им-
пулс чрез Христос и живя като представа за Него до наши дни 
дори и всред най-добрите представители на християнството, е 
само подготовка за истинското познание на Христос.” (643) 

 

„Ако действително искаме да вникнем в еволюцията на чове-
чеството, решително трябва да изоставим крайно погрешното 
мнение, че човекът винаги е бил такъв, какъвто е той днес…  

Ние не трябва да забравяме, че хората от миналите истори-
чески епохи действително са притежавали това, което днес същес-
твува само в подсъзнанието, а именно определена степен на ясно-
видство; после те са изгубили тази степен на ясновидство и най-
ниската точка, до която са слезли, развивайки онези мисловни 
сили, които заглушават древното ясновидство, се намира във вре-
мето, когато е станала Мистерията на Голгота.” (644) 
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12.7. Възкресението 
 

„А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, 
надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят – 
единият при главата, а другият при нозете, където беше лежало 
тялото Исусово. И те ѝ казват: „Жено! Защо плачеш?“ – Отговори 
им: „Вдигнали Господа моего и не зная къде са Го поставили“. 

Като рече това, обърна се назад и видя Исус да стои; „Ала не 
знаеше, че е Исус. Исус ѝ казва: „Жено! Защо плачеш? Кого тър-
сиш?“ – Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: „Господине, ако 
си Го ти изнесъл, кажи ми де си Го турил и аз ще Го взема.“  

Исус ѝ казва: „Марийо!“ – Тя се обърна и Му рече: „Равуни!”, 
което значи Учителю. Исус ѝ казва: „Не се допирай До Мене, за-
щото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и 
им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя 
Бог и вашия Бог.” (Йоан 20:11-17) 

 

Рудолф Щайнер: „Важно е, че Мистерията на Голгота стана, а 
не че хората веднага ще я разберат! Значението на Голгота не се 
състои в това, което хората са разбрали за Възкресението, а в обс-
тоятелството, че Христовият Импулс намери своя път на Земята и 
в Космоса.” (646) 

 

„И къде се намираше впрочем Христос, докато жените Го тър-
сеха в гроба? Той се намираше в духовния свят, там, където Той 
можеше да се явява духом на апостолите, след като те отвориха 
сърцата и душите си, за да видят бродещия Христос след Мисте-
рията на Голгота не със сетивните си, а с духовните си очи; за да 
видят Христос в Неговото етерно тяло.” (647) 

 

Влад Пашов: „След Възкресението Христос се явява първо на 
жените, което показва, че те са по-възприемчиви за духовните яв-
ления, понеже у тях духът е по-малко потънал в материята и тех-
ният мозък е по-гъвкав и възприемчив към духовното.” 

 

Учителя: „Христос показа пътя, по който ще мине всеки човек. 
Той се обърна към Бога с молба да се отмени горчивата чаша, но 
не получи никакъв отговор. След това се примири и каза: „Гос-
поди, в Твоите ръце предавам Духа Си.” 

Щом се предаде на Бога, дойде възкресението. Христос се от-
даде с пълна вяра, че Бог няма да Го изостави. За онзи, който люби 
Бога и уповава на Него, всичко ще се превърне на добро.” (648) 
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13. Второто пришествие на Христос 
 

„Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме 
греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще 
се яви на онези, които Го очакват за спасение.” (Евреи 9:28) 

 

Учителя: „Казано е в Писанието, че Син Человечески ще дойде 
втори път на Земята. С какво ще се ознаменува идването на 
Христа? – С пробуждането на човешкото съзнание.” (652) 

 

„Религиозните и вярващите очакват Христос да дойде втори 
път на Земята, да им помогне. Те ще останат излъгани в очаква-
нията си. Христос втори път няма да дойде на Земята. Защо? За-
щото пак ще Го разпнат! Казано е, че Христос ще дойде от обла-
ците, придружен с ангели. Това значи, че Христос ще дойде в умо-
вете и в сърцата на хората като светлина. Ангелите, които ще Го 
придружават, представляват Мъдростта и Любовта, с които ще 
бъде изпълнен. Христос ще дойде само за онези, които имат зна-
ние и светлина да разбират законите на разумната природа.  

Мнозина се запитват какво трябва да правят, докато дойде 
Христос на Земята. Ще работят, ще се приготвят.” (653) 

 

„За всички онези, у които съзнанието е пробудено, Христос ще 
дойде, ще говори с тях, те ще слушат беседите и проповедите Му. 
А за онези, у които съзнанието не е пробудено, Христос може би 
друг път ще дойде.” (654) 

 

„Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще 
срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения, всичко, 
което разрушава човешките умове и сърца, което всява смърт в чо-
вешките души и сковава човешкия живот. Той е живият Христос, 
който носи Живот, Светлина и Свобода за всички човешки души, 
като събужда и повдига в тях Любов към всичко живо.” (655) 

 

Ванга: „Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Нас-
тъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцето 
си завръщането на Христос.” 

 

Едгар Кейси: „Човечеството живее в последните мигове преди 
Исус Христос да се върне на Земята. Земята се подготвя за това 
събитие. Войната между Силите на Светлината и силите на мрака 
става все по-интензивна. Човечеството е изправено пред опас-
ността да бъде погълнато от силите на мрака.” 
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13.1. Етерното пришествие на Христос 

 

Терминът „Второ пришествие” е късен и се използва от хрис-
тиянските теолози, без да има основания в Новия завет. Там гръц-
кият термин е „parousia”, който има значението на „активно при-
съствие”, а не на „второ пришествие”. Още по-малко пък в плът и 
кръв. Християнските проповедници очакват да дойде Христос 
втори път на Земята да съди живите и мъртвите. Но как ще дойде 
Той – не знаят. Едни Го очакват да дойде на облаците, а други Го 
чакат да дойде във физическо тяло като човек.  

Но Христос не е напускал Земята и не е престанал да работи – 
Той винаги е бил във връзка с онези, които работят за Великото 
дело, за което Той работи. Спасителят казва: „Идете и проповяд-
вайте това Евангелие по цялата Земя“ (Марко 16:15); „Аз ще бъда 
с вас до свършека на века.” (Матей 28:20) 

Той ще бъде с нас само до свършека на века (епохата) по прос-
тата причина, че след това ще бъде не с нас, а в нас – в умовете и 
сърцата ни. Затова казва още: „Където са събрани двама или 
трима в Мое Име, там Съм и Аз.” (Матей 18:20)  

Постепенно, в течение на следващите 3000 години, все повече 
хора ще започнат да виждат етерния Христос – това ще се случи с 
цялото човечество или по-точно с онези човешки души, които „си 
вземат изпитите” в настоящата епоха. Въпросът за второто при-
шествие на Христос действително е един от най-важните в наши 
дни, тъй като от правилното му разбиране от отделния човек за-
виси дали той ще бъде способен да приеме Христовия Импулс в 
себе си и да каже като ап. Павел: „Вече не живея аз, а Христос жи-
вее в мен” или ще се отдалечи от Божия Син и сам ще спъне своето 
бъдещо развитие. Всички Учители на Бялото Братство едино-
душно твърдят, че второ идване на Христос в плът и кръв няма да 
има никога повече на Земята. И всеки, който твърди обратното и 
скрива от нас Истината волно или неволно, ни вкарва в един 
много опасен път, тъй като единствено от правилната връзка с 
Христос все повече ще зависи напредъкът на всеки човек в духо-
вен и дори във физически план. 

Христос и днес се проявява чрез мисълта на всички гении, доб-
росъвестни учени и работници за благото и повдигането на чове-
чеството. Няма днес дело за благото на човечеството, което да не 
е стимулирано от Христа. А онези, които Го очакват като личност 
в едно тяло, те не очакват този велик Дух, за Който става дума тук, 
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но очакват някакъв измислен от тях Миров Учител.  
Онзи, който отвори на Любовта и се отдаде в служба на Любо-

вта, ще намери Христа, ще познае Бога в себе си и ще може да ра-
боти за благото и повдигането на човечеството. Учителя казва 
още, че стремежът на Христа е да вземе надмощие във всички съз-
нания, във всички живи клетки, които образуват телата на хората 
и да ги направи безсмъртни и неразрушими. Това значи, че само 
когато човек се проникне от импулса на Христа, само тогава ще 
намери Пътя към безсмъртието, защото този импулс ще внесе в 
нас безсмъртния Живот, който сме изгубили. Когато човек прис-
тъпва към проучването на езотеричното християнство под импул-
са на Христа, той приема едно благо, което не е благо само за него, 
но за цялото човечество. Защото Христос е онази мощна твор-
ческа сила, която оплодотворява нашия живот, и благодарение на 
Него животът ни добива реална стойност. 

Когато хората се проникнат напълно от Христовия импулс, те 
ще почувстват, че са братя, а разединението, което съществува 
между тях, ще изчезне. Само тогава ще може да се въдвори Царс-
твото на братството и хармонията, където интересите на цялото са 
общи за всички братя на Христа. 

Появата на Христос в етерно тяло, в най-близкия до нас духо-
вен свят, е един дълъг процес, който ще бъде достояние до все по-
голяма част от пробуденото човечество. 

 

Според Окултната Наука, ап. Павел стана свидетел на етерния 
Христос в случката пред Дамаск, която причини коренен преврат 
в живота му. Не е случайно, че това се е случило точно там, тъй 
като Дамаск е изграден в една местност, където се намира един 
важен етерен център на Земята. Там на Павел се разкрива свръх-
сетивния свят, изпълнен с безпределен блясък от Славата на една 
духовна слънчева сила, на едно Божествено Същество. 

Когато в Писанието се казва: „Ще видят Сина Человечески да 
иде на облаци, със сила и слава голяма.” (Марко 13:26), основният 
смисъл на „облаците” е, че Христос ще бъде виждан от все повече 
хора в свръхсетивните светове, а не като човек от плът и кръв. Но 
всяка дума в Писанието има повече от едно значение. Облаците 
например представят също и изпарилата се вода. Независимо 
колко мръсна е била тя на Земята, когато се издигне под формата 
на облаци, тя се връща при нас освободена от всички земни 
утайки и примеси. Така и човекът, който приеме Христос в себе 
си, се пречиства от всички вредни земни влияния и се новоражда. 
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13.2. Второто пришествие в Библията 

 

„И веднага след скръбта на ония дни Слънцето ще потъмнее, и 
месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от 
небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви на не-
бето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат 
всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на не-
бесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите 
Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите 
вятъра, от единия до другия край на небесата... 

Но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на 
Сина Човечески; защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, 
женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и 
не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и 
пришествието на Сина Човечески.” (Матей 24:29-31,37-39) 

 

„Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене. В дома 
на Отца Ми има много жилища… Отивам да ви приготвя място. И 
кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при 
Мене Си, за да бъдете и вие там, където съм Аз.” (Йоан 14:1-3) 

 

„И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, зас-
танаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже гали-
лейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се 
възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го ви-
дяхте да отива на небето.” (Деяния на апостолите 1:10-11) 

 

„Когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж 
го огря светлина от небето; и като падна на земята, чу глас, който 
му думаше: „Савле, Савле, защо Ме гониш? … Аз съм Исус, Когото 
ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“ Той, разтре-
перан и ужасен, проговори: Господи, какво искаш да направя?” 
(Деяния на апостолите 9:3-6) 

 

Бих искал да уточня, че ако някой си представя „възнасянето” 
на Христос не в духовна форма, а като буквално излитане в кос-
моса (или в облаците), не е по-близо до Истината от дарвинис-
тите. Защото Небето не е физическият небосвод над нас, а духов-
ните светове около нас. И съответно Христос може да се материа-
лизира или дематериализира, но не би си и помислил да отлита с 
тялото си като ракета в космоса. 
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13.3. Учителя за Второто пришествие 
 

„Христос вече е дошъл на Земята – вътре в човека, но малцина 
Го познават. Те искат да Го видят отвън – велик и мощен. Те не 
подозират, че Христос се е скрил някъде дълбоко в човека и може 
да Го види само онзи, който е свързан с Него. Божественото На-
чало в човека не е нищо друго, освен Бог, Христос, Който чака сво-
ето време, за да се прояви. Докато не даде път на това начало в 
себе си, човек никога няма да познае Бога и Христа.” (657) 

 

„Христос е живял преди 2000 години, но и сега живее. Той 
казва: „Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в 
Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.” 
– Значи Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не ка-
къвто е бил в миналото. Тогава Той е имал една задача, сега има 
съвсем друга. Сега Христос може да помага на всички, а в мина-
лото не е могъл. Тогава той е бил обременен с други задачи.” (658) 

 

„Като казвам, че Христос иде сега, някои мислят, че Той ще 
дойде отвън. Христос няма да дойде отвън, Той не ще дойде чо-
вешки, нито е каквато и да е друга форма. Когато слънчевите лъчи 
влизат във вашите домове, значи ли това, че самото Слънце ви е 
посетило? Христос е проява на Божията Любов и Мъдрост, и Той 
ще дойде като вътрешна Светлина в умовете и сърцата на хората. 
Тази Светлина ще привлече всички хора около Христа като около 
велик Център. Отварянето на човешките умове и сърца и приема-
нето на Христа отвътре, това ще бъде Второто идване на Христа на 
Земята. Не го ли приемат по този начин, хората ще продължават 
този живот на безлюбие, на страдания и неволи.“ (659) 

 

„Светиите идат сега. Това е второ пришествие. Христос иде сега 
с тях, за да постави ред и да се изпълнят думите: „Даде ми се всяка 
власт на Небето и Земята.” и „Аз ще бъда с вас до скончанието на 
века.” – Краят на века — това е старият порядък на нещата, който 
се сменява с нов — ново Небе и нова Земя. Иде порядък, в който 
ще царува Любовта в света. 

Идването на Христа преди 2000 години беше предисловие. 
Христос преди две хиляди години подготви пътя, за да дойде но-
вият порядък. Казано е: „Блажени, които имат първото възкресе-
ние.” – Това се отнася за пробудените души, които ще оживеят, ще 
станат, ще добият ново съзнание. Възкресението е излизането на 
бубите от пашкула и превръщането им в пеперуда.“ (661) 
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„Някои искат да ни убедят, че и без да видим Христос, можем 
да бъдем истински християни. Това е едно лъжливо учение. Аз 
поддържам едно Учение, според което човек, който не може да 
види Христа, нищо не може да стане от него. Някои казват, че 
трябва да вярваме. Тук не е въпрос до вяра, но човек трябва да 
види. Но не да види от любопитство, това не е виждане.” (660) 

 

„Някой сънувал, че Христос му се явил, и като стане, хукне през 
цялата махала да разказва на всички за своята опитност. Оттам 
насетне Христос няма да му се яви - нищо няма да му каже.  

Тази своя опитност ти трябва да задържиш дълбоко в душата 
си и никой от твоите ближни да не знае, че Христос ти се е явил, 
но в душата ти да настане моментално промяна и от това другите 
да разберат, че Христос ти се е явил.” (662) 

 

„Колко от вас имат опитността да познават Христа – не както е 
бил на Земята, а както е сега? Тази опитност е необходима и към 
нея трябва да се стремите, а за да я добиете, трябва да имате в ду-
шата си дълбоко смирение. Христос казва: „Елате при Мен, за-
щото Съм кротък и смирен по сърце.“ – Какво разбирате под ду-
мите „кротост“ и „смирение“? ... Кроткият и смиреният човек не е 
най-слабият. Той е най-силният, който зло не прави, и най-ум-
ният, който не допуска никога в съзнанието си лоши мисли.” (663) 

 

„Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще Го видят 
като човек. Това е до схващането на хората. Има едно друго схва-
щане – Христос е проява на Бога, Той е Любов; Той ще дойде като 
една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, като тази 
светлина ще привлече всички хора около себе си.” (664) 

 

„Христос сега слиза от Божествения свят към нас. Събитията, 
които има да преживеем, са много интересни. Не си правете илю-
зии отсега нататък да бъдете щастливи на Земята, т.е. да бъдете 
материално щастливи, защото всички ще бъдете горчиво излъ-
гани. Материално щастие на Земята вие не очаквайте. Тези 24 
часа не са за това и затова в тях подобно нещо не очаквайте.” (665) 

 

„Със слизането на Христос в света хората ще се повдигнат, ще 
чуят гласа Му и ще възприемат новата мисъл… Праведните еднов-
ременно ще Го чуват и виждат. Той ще бъде навсякъде. Това значи 
да бъде човек ясновидец, да е развил шестото чувство в себе си. 
Ако Христос слезе втори път на Земята в плът, хората пак ще Го 
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разпнат. Този път Христос иде в такава форма, която нито от 
храна се нуждае, нито кръст я хваща. Той се нуждае от плодовете 
на вашето дърво. Като ви погледне, Той ще види има ли плодове 
вашата душа и като намери плод, ще каже: „Да бъде благословена 
тази душа!” Казвам: блажена е онази душа, на чието дърво има 
поне един узрял плод! Като дойде Христос при вас, ще Му пред-
ложите своя плод да се нахрани. Така Той ще познае, че вие сте 
работили в градината си с любов.” (667) 

 

„Няма събрание, на което – ако хората са въодушевени, обла-
дани с възвишени мисли – да не ги посети Христос най-малко за 
5-10 минути или да няма друг представител от Бялото Братство. 
Достатъчно е двама души да си повдигнат мисълта нагоре и ще ги 
посети Христос. Ще кажете: „Може ли Христос да бъде едновре-
менно на толкова места?“ – То е смешно схващане! Христос еднов-
ременно може да присъства на всички събрания в света.” (668) 

 

„Най-голямото заблуждение е там, дето някои мислят, че 
Христос е на небето, седи там и чака да дойде Второто пришест-
вие, за да дойде да съди хората на Земята. Христос никога не е на-
пущал Земята! Казва се в Писанието: Даде Ми се всяка власт и на 
Небето, и на Земята, идете да проповядвате!” (669) 

 

„Мнозина очакват Христос да ги спаси и повдигне. Христос е 
бил между хората и продължава да идва, но те не Го виждат. Той 
посещава всеки човек, докосва се до него и отвън, и отвътре, но 
малцина се отварят за Него. Хората искат да Го видят в човешка 
форма, подобен на тях. Христос живя между човеците в човешки 
образ, но втори път няма да дойде така. Неговата кръв, чиста от 
условия за болести, не може да тече в жилите на човешки образ. 
Неговите мисли и чувства не могат да изпълват обикновения чо-
вешки мозък и плътското човешко сърце. Христовата кръв е жи-
вото Божие слово… Тяло, в което тече Христовата кръв, е здраво, 
силно, свободно от външни влияния и нечистотии. To е неуязвимо 
и за злото, и за смъртта. Злото пада на колене пред нозете на Хрис-
тос, на любещия човек, ближе Ги и става Негов слуга.” (670) 

 

„Веднъж дойде Христос на Земята в плът между човеците. Сега 
ще Го търсите по друг начин. И в духовния свят да отидете, и там 
няма да видите Христа. Той е зает с много работа, няма време за 
свободни хора. Щом види някой свободен човек без работа, Той го 
праща на Земята.” (677) 
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„Какво е Христос? - Христос, това е Любовта в света. Има ли 
Любов между хората, има и Христос; няма ли Любов между хо-
рата, няма и Христос. Има ли Истина и свобода, има Христос; 
няма ли Истина и свобода - няма и Христос. Има ли правда и рав-
ноправие, има Христос; няма ли правда и равноправие - няма и 
Христос. Има ли добродетел, има и Христос; няма ли добродетел 
- няма и Христос. Има ли доброта, благост, кротост, въздържание, 
милосърдие между хората - има и Христос; няма ли тия неща - 
няма и Христос. 

Христос няма да дойде нито в човешка форма, нито в каква и 
да е друга някаква форма. Ако е за форма, ето - аз съм пред вас. 
Всеки от вас може да бъде Христос. Когато Христос дойде в чо-
вешка форма, тя ще бъде много по-красива от сегашната. Не, под 
думата „Христос” ние подразбираме цялото човечество, включено 
в едно тяло. Това е физическата страна на Христа. Значи всички 
човешки души, събрани на едно място в тялото на Христа, състав-
ляват физическата страна на Христа. Всички ангели, събрани в 
сърцето на Христа, съставляват духовната Му страна, а всички бо-
жества, събрани в ума на Христа, съставляват Божествената Му 
страна. Това значи Христос, т.е. Христос е проявеният Бог в света. 
Навсякъде трябва да виждаме Христа! Като сме събрани тук, Бог 
се проявява между нас и ние трябва да се радваме!” (671) 

 

„Христос иде! Иде не за прощаване на греховете; иде да донесе 
новия живот за възкресение на всички, които Го очакват.” (672) 

 

„Христос работи в света, но хората не Го виждат. Те искат да Го 
видят като човек, да Го пипнат, да Го усетят физически. Ако Той 
пълни сърцата на хората с красиви и възвишени чувства, какво ис-
кате повече от това? Искате да Го галите, да Го целувате, да Го но-
сите на ръце? Това не е идея. Какво печели детето, ако цял живот 
го носите на ръце? Крив е възгледът на хората, дето очакват Хрис-
тос да се роди отново като малко дете. Христос се е родил и се 
ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се 
роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете ду-
шата си - там ще се роди Той. При това Христос се ражда едновре-
менно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще 
бъдеш полезен както за себе си, така и за окръжаващите. Това е 
възкресение! Това значи пробуждане на човешката душа. Когато 
Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат 
и ще си подадат ръка като братя.” (673) 
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„Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще Го видят 
като човек. Това е до схващането на хората. Има друго едно схва-
щане: Христос е проявление на Бога, Той е Любов. Той ще дойде 
като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, и тази 
светлина ще привлече всички хора около себе си.” (674) 

 

„Христос иде в света със Своята разумност и Любов. Той казва 
на всички хора по Земята: „Мир вам!” – Чрез разумността и Лю-
бовта на Христа всекиму ще се даде заслуженото. Кой на каквато 
работа е готов, такава ще му се даде. Има ли нещо страшно в това? 
Пригответе се, всеки на своето време, да посрещнете Христа. Об-
лечете се в нови дрехи. За едни Христос ще дойде още днес, за 
други – утре, а за трети – след години. Кой когато е готов, тогава 
ще Го посрещне. Очаквайте всеки ден Христа, все ще Го видите - 
от вас зависи това!  

Кога ще Го видите, не мога точно да определя. Вие трябва да 
бъдете на местата си, както астрономът стои на мястото си със сво-
ята тръба и наблюдава. Астрономът може да наблюдава една пла-
нета, която е много далеч от Земята, но той я вижда, когато обик-
новените хора не подозират нищо за нейното съществуване. Ко-
гато планетата се приближи до Слънцето, тогава всички хора мо-
гат да я видят. Защо да не бъдете и вие такива астрономи – да виж-
дате Христа отдалеч, когато обикновените хора още не Го виждат. 
Значи има хора, които и днес виждат Христа, други ще Го видят 
по-късно, когато се приближи до тях; трети и тогава няма да Го 
видят – те ще продължат спокойно и блажено да спят.” (681) 

 

„Днес хората очакват Христа втори път да дойде на Земята, да 
оправи света. Не, по външен път светът не може да се оправи. 
Христос трябва да дойде вътре във всеки – само по този начин све-
тът ще се оправи... Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете 
на хората като вътрешна сила, която ще ги обедини в едно цяло. 
Тази вътрешна сила е Любовта, която носи живот за човешките 
души. Само чрез Любовта хората могат да работят в единство. Ко-
ито не разбират Любовта, те са готови да я критикуват.” (679) 

 

„Христос казва: Ако човек не се отрече от себе си или от външ-
ния живот, той не може да бъде ученик на новото Учение, той не 
може да бъде ученик на Любовта.” – Защо е необходимо да се са-
моотрече човек от всичко земно? Тръгне ли човек за небето, той 
не може да вземе нищо със себе си от този свят.“ (680) 
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13.4. Щайнер за Второто пришествие 
 

„Възприемането на Христос чрез развиващите се постепенно 
при човека висши способности в продължение на следващите 
3000 години започва от нашето 20-то столетие. Оттук нататък 
тези способности ще се проявят постепенно и през следващите 3 
хилядолетия ще се изградят при много хора. Това означава, че 
достатъчно голям брой хора ще знае чрез виждане във висшите 
светове, че Христос е реалност, че Той живее; те ще видят как Той 
живее сега... Но основата за това не може да се положи във вис-
шите светове, тя трябва да се положи във физическия свят.” (683) 

 

„През важното време след 1930 година, отделни хора, като от 
своята собствена природа, ще станат способни да развиват по-
висши сили, чрез които ще се вижда това, което наричаме етерно 
тяло. Етерно ясновидски сили ще се развият при някои хора. То-
гава ще станат възможни две неща. Или материализмът на на-
шата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили, 
няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, ще се раз-
бират погрешно и поради това ще бъдат потискани.” (684) 

 

„Новото пришествие на Христос означава да се види Христос 
свръхсетивно в етерното Му тяло. Поради това всеки, който иска 
да следва правилния ход на еволюцията, трябва да постигне спо-
собността да може да вижда с духовните си очи. Няма да е никакъв 
напредък за развитието на човечеството, ако Христос още веднъж 
се появи във физическо тяло... Следващите 3 хилядолетия ще бъ-
дат посветени на това — да се възприеме Христовото пришествие 
в етерния свят. Това няма да е възможно само за онези, които мис-
лят изцяло материалистично... Казва се, че Христос ще се появи в 
облаците - с това се има предвид, че той ще се появи на астралното 
поле в етерен образ. Трябва обаче да се подчертае, че в тази епоха 
той ще може да бъде виждан само в етерно тяло.” (685) 

 

„Христос е тук — свързан е с етерното тяло на Земята. Важното 
е човешката душа да се развие така, че да Го съзерцава.” (690) 

 

„Христос ще застане на страната на човека и ще стане негов съ-
ветник. Това не е само картина, а хората в действителност ще по-
лучават съветите, от които се нуждаят, от живия Христос, който 
ще бъде техен съветник и приятел, който ще говори на човешките 
души като човек, физически вървящ до нас.” (691) 
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„Христос е винаги наоколо, но в духовния свят. И ние можем 
да Го достигнем, ако се издигнем до Него. Цялото антропософско 
учение трябва да се преобрази в нас до силно желание да не поз-
волим това събитие да мине покрай човечеството, без да се забе-
лежи. Във времето, което е на наше разположение, постепенно 
трябва да подготвим хора, които искат да узреят и да изградят в 
себе си тези нови способности, като с това сами се обновят и свър-
жат с Христос... В етерното си тяло Христос се намира непрекъс-
нато в етерната атмосфера на Земята. И понеже хората ще се раз-
вият до етерното виждане, ще Го виждат. Новата поява на Христос 
следва от това, че хората ще се издигнат до способността да виж-
дат Христос в етерния свят. Това очакваме в нашето преломно 
време... Това дори е най-важното събитие, което в наши дни се 
дава на ясновидски обучения човек: че той ще види Христос в ду-
ховната атмосфера на Земята. Тази способност ще се появява при 
по-голям брой хора, тези хора, които чрез естественото виждане 
непосредствено ще могат да съзерцават Христос — Христос в Не-
говото етерно тяло, с Когото хората тогава ще могат да общуват 
като с физическа личност. Христос няма да слезе втори път във 
физическо тяло, а хората ще се издигнат чрез своите способности 
в етерния свят, където Той днес се появява.” (682) 

 

„Днес е възможно явяването на Христос по начина, по който 
Той се яви на Павел. Това ще е посвещение, което понякога може 
да настъпи без предварително обучение. От средата на нашето 20-
то столетие много хора ще имат това изживяване.” (688) 

 

 „В 30-те години на живота си Исус от Назарет приема Христос 
в себе си. Настъпва скоро времето (казано през 1913г.), в което ще 
стават все по-многобройни хората, при които от 30-тата година на 
живота им в тях ще навлезе не Христос с цялата си пълнота, но 
Христовото познание ще дойде като чрез едно просветление.  

При тези хора в 30-те им години ще започне нов широкообх-
ватен душевен живот чрез това, че ще виждат Христос в неговата 
етерна същност. Хората не бива да оставят незабележимо да ми-
нат покрай тях впечатленията, които най-често съвсем тихо ще се 
появят, защото рядко ще има силни впечатления. Чрез разпрост-
раняването на истинската антропософия човешките души ще ста-
нат такива, че няма да пропуснат незабележимо да се извърши 
просветлението, когато то се появи, защото иначе няма да го по-
лучат наново в течението на повече инкарнации.” (689) 
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„Онези, които (в древността) са предсказали идването на Хрис-
тос, ще Му станат последователи, след като отново стане видим в 
етерното Си тяло за човечеството. За хората отново ще са видими 
тези, които са живели на Земята като Мойсей, Авраам и проро-
ците. Така човек, ако не е проспал най-важното събитие на близ-
кото бъдеще, постепенно ще се слива с общността от всички, жи-
вели като духовни водачи преди Христовото въплъщение.” (686) 

 

„Никой няма влияние върху появата на Христос, дори най-мо-
гъщият Посветен. Той ще се появи. Но могат да се предприемат 
мерки Христовото събитие да бъде възприето по един или друг на-
чин и да действа различно. Онези братства, които искат да затво-
рят душите на хората в материалистическата сфера, имат стремеж 
да попречат Христос да бъде забелязан през 20 век.” (692) 

 

„Започва по-висше развитие на общите човешки познава-
телни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следва-
щите три столетия, също и без особена ясновидска подготовка, все 
повече и повече хора да стигнат до непосредствено съзерцание на 
Христос... Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят 
само във физическия свят — все едно дали някоя душа се намира 
във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раж-
дане. Ако тази душа се подготви, ще изживее Христовото събитие. 
Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физи-
ческо тяло, но от подготовката за това.  

За да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, 
подготовката трябва да се извърши тук, във физическия свят, по-
неже човек само тук е свободен да се развива, а животът след 
смъртта е строго предопределен... За да разбере ясно човек това 
събитие, трябва да се подготви. Следващите 3 хилядолетия ще 
предоставят възможност за подготовката на хората.” (687) 

 
 
 

13.5. Новораждането 

 

„Исус му отговори: „Истина, истина ти казвам: ако някой се не 
роди изново, не може да види царството Божие… Ако някой се не 
роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие; роденото 
от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (Йоан 3:3-7) 
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Р. Щайнер: „По времето, когато възникват Евангелията, сми-
сълът на думите бил по-различен от днес. Водата носела същото 
име – вода; но думата „пневма“, която днес се употребява като 
„Дух”, тогава означавала „въздух“. Думата „пневма“ трябва да пре-
веждаме като „въздух“ или „пара“, иначе настъпват недоразуме-
ния. Ето защо съответното изречение от разговора между Исус и 
Никодим трябва да гласи: „Истина, истина ти казвам: ако някой 
се не роди от Вода и Въздух, той не може да влезе в царството Бо-
жие.” – Ето как Христос загатва за едно от бъдещите еволюционни 
състояния, които човекът трябва да развие; изобщо в този разго-
вор са вложени изключително дълбоки тайни, свързани с нашето 
развитие. Необходимо е само правилно да разбираме думите чрез 
всичко, което Антропософията може да ни даде. ” (693) 

 

„Исус му отговори и рече: „Ако някой Ме люби, ще опази сло-
вото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жи-
лище у него ще направим.” (Йоан 14:23) 

Жилището, за което Исус говори, е духовното тяло, което човек 
трябва да изгради, и това духовно тяло се гради с помощта на 
Христовия Принцип – Любовта. Без Него човешката душа не 
може да намери пътя към Бога, не може да придобие безсмърти-
ето, не може да продължи своето развитие и ще се върне към жи-
вотинското царство, през което е минавала през инволюционния 
период. Но за да дойдат Христос и Отец и да направят жилище в 
нас, ние трябва да се приготвим за това. Христос е носител на им-
пулса за освобождението от закона и задължението – доброто ще 
се върши като импулс на живеещата вътре в душата Любов.  

Днес целият християнски свят вярва в името на Христа, но тук 
не става въпрос за тази вяра, а за приемането на христовата сила 
в душата, която ще преобрази и ще роди Христос в нас. Това е съ-
щината на християнството, а не „спасяващите ритуали” – напри-
мер, че е достатъчно да се потопим в светена вода, за да бъдем 
чисти и святи. 

„Аз дойдох да им дам Живот.” (Йоан 10:10) – Христос не казва, 
че е дошъл да даде някакво учение, някаква философия, а да даде 
Живот. С раждането на Христос се отбелязва една велика епоха в 
света - явяването на Сина Божи. Когато в човека се роди Христос, 
това е един велик момент за него. А самото раждане на Христос 
преди 2000 години има малко значение за нас, ако Той не се роди 
в нашите души и сърца. 

Христос е онзи Път, по който човек може да намери Бога в себе 
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си. Без Христа, без Любовта, човек не може да намери Пътя към 
Бога, ако ще и по цял ден да медитира, да повтаря мантри или да 
знае наизуст цялото езотерично познание. Христос е онзи мощен 
фактор, който стимулира човешката душа в нейното развитие и 
ѝ дава всички условия да се развива и да възвърне изгубената при 
грехопадението Светлина. И човек, в течение на своето развитие, 
трябва да намери и познае Христа. Който не Го намери, не може 
да намери онази Сила, Любовта, която спасява душата. А можем 
да намерим и познаем Христос само когато Му служим. 

Когато се пробуди Висшият Аз в човека, той вече може да съ-
зерцава духовните светове, както чрез низшия Аз съзерцава сетив-
ния свят чрез сетивата си. Когато в човека се пробуди висшето Аз, 
тогава става духовното раждане на човека. Този момент на духов-
ното раждане е много по-важен от физическото раждане. И когато 
в миналото са изучавали живота на Посветените, те са обръщали 
внимание именно на момента на тяхното Пробуждане, на тяхното 
Посвещение. Предишният им живот е един обикновен живот, 
както на всеки човек, и е от малко значение. Защото без пробуж-
дане на свръхсъзнанието, което е на степени, механичната връзка 
с нашето обикновено самосъзнание е с малка стойност. 

 

Учителя: „Човек трябва да се роди изново. Това значи да възп-
риеме Христовата мисъл, да даде място на Божественото в себе си. 
Христос е Божественият принцип, Който свързва всички души. 
Той не може да дойде втори път на Земята. Защо? Защото има 
опитност вече от любовта на хората. Обаче Христос се проявява 
навсякъде в света. Ще Го срещнете във всяко чисто сърце, във 
всеки светъл ум и във всяка възвишена душа…  

Христос донесе Любовта в света, но въпреки това пострада. 
Така Той научи какво представлява Божията Любов. Той разбра, 
че в Божията Любов няма измяна, тя е вечна и безгранична. Хрис-
тос се упова на Бога докрай, затова възкръсна на третия ден. Ако 
имаше нещо, което Го направи велик, това е Любовта Му към 
Бога. Той не се поколеба в нея нито за момент. Следователно, 
който се уповава на Божията Любов, той ще възкръсне. Който не 
се уповава на нея, ще падне в пропастта.” (697) 

 

„Духът ще ни научи на истината, но само когато намери на-
шите инструменти разработени и в пълна изправност.” (695) 

 

„Аз предпочитам методите на ума, понеже умът се е освободил 
най-много от Звяра в човека.” (726) 
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„Едно се иска от съвременния човек: съзнателна работа. По 
този начин той ще открие в себе си онези дарби, които Природата 
е вложила в него. Тази работа наричаме вътрешна, духовна.” (694) 

  

„Възкресение наричаме пробуждането на съзнанието.” (700) 
 

„Пробуди ли се Божественото съзнание в човека, работите му 
моментално се оправят. Това пробуждане не става изведнъж. 
Време, усилена работа се иска от човека, докато дойде до своето 
пробуждане. Няма по-велик момент в живота на човека от това, 
да почувства Божественото присъствие в себе си.” (704) 

 

„Роденият изново е свързан с всички по-висши светове и съ-
щества от по-висши йерархии. Той е истинолюбив като самата Ис-
тина, умен като самата Мъдрост, любящ като самата Любов. За 
този човек, за родения от Бога, е казано в Писането, че „грях не 
прави”. И наистина роденият от Бога има такава Любов в душата 
си, в нея блика такъв велик извор на Любовта, че никакви проти-
воречия за него не съществуват. Били ли сте при такъв човек, да 
видите какъв мир, каква тишина, каква радост царуват в него? 
Сърцето, умът, душата и духът на такъв човек са в пълна хармония 
с Бога. Такъв човек, дълбоко погледнато, е съвкупност от много 
разумни, гениални души. Същото се отнася и до великите поети, 
музиканти, художници. За да се прояви един велик поет, за да се 
прояви един велик музикант или художник, трябва да се обединят 
хиляди разумни, гениални души...  

За да може да види и познае Христа, човек трябва да има ум, 
сърце, душа и дух като Неговите. Всички, на които Христос се е 
явявал преди да стигнат до това състояние, са падали с лицето си 
към земята... 

Хората днес са роби и, за да се освободят, те трябва да се ново-
родят. Новораждането е скъсване на онези връзки, които сега ни 
спъват. То означава освобождаване от веригите на съдбата и необ-
ходимостта. То означава възстановяване на онази първична 
връзка на човека с Бога, която съществува от самото му явяване в 
света. То означава възстановяване на неговата свобода. Защото 
първоначално всички същества са създадени свободни. И ако сво-
бодата после е изчезнала в света, причината е човекът. Той сам е 
нарушил своята първоначална връзка с Бога. Направил е много 
други връзки, които са го ограничили и заблудили. Божественото 
начало постоянно го освобождава от ограниченията на старото, 
ала той не след дълго време пак тръгва по стария път.“ (708) 
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„Когато се пробуди съзнанието на ученика, той трябва да ра-
боти, както е описано това в първа глава на Битието. Там се казва: 
„В началото създаде Бог Небето и Земята. А Земята беше неустро-
ена и пуста, и тъмнината беше върху бездната и Дух Божий се но-
сеше върху водата. И рече Бог: „Да бъде виделина и стана виде-
лина. И нарече Бог виделината Ден, а тъмнината Нощ. И стана ве-
чер, стана утро, Ден първи.“ – Това е работата на ученика за пър-
вия ден, когато той влиза в новия живот, когато се пробуди него-
вото съзнание. В Писанието се казва още:  

„Нищо няма да остане от старото Небе и старата Земя. Това 
значи, че в света на ученика, от неговия ум, от неговото съзнание 
ще изчезне всичко и той ще остане като пустиня. От него няма да 
остане нито Слънце, нито месечина, нито звезди и той ще увисне 
сам във въздуха. От неговата Земя няма да остане нито един човек, 
нито животни, нито растение. Отникъде няма да чува глас. Той ще 
остане абсолютно сам, като самотен пътник в пустиня… Ще се на-
мери в едно страшно противоречие в живота. Това противоречие 
се нарича смърт. Това е тъмнината, за която се казва в Битието: „И 
тъмнината беше върху бездната.” 

Всичко онова, което го е радвало и веселило, което е знаел в 
живота, в което е вярвал и на което е уповавал – всичко онова, с 
което е разрешавал великите задачи на живота си, изчезва, и той 
се намира сам-самичък, не знае какво да прави. В чудо се намира. 
И гласа на Господа не чува. И Той се скрива за него. За този час 
именно е казано в Писанието: „Ще хлопате и няма да ви се от-
вори.” – Тогава ученикът ще се намери в положението на Христа, 
когато беше на кръста и като Него от дълбочината на душата ще 
извика: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” (712) 

 

„Възкресението не е нищо друго, освен преминаване на човеш-
кото съзнание в по-висока степен. По този начин и Любовта влиза 
в нова фаза – във фазата на Божествената Любов. При това състо-
яние в човека няма да стават резки промени – той няма да се 
ражда и умира. Следователно, като процес, раждането ще остане 
само за тия хора, които не са придобили високо съзнание. А онези, 
които са се сдобили с Възкресението, ще бъдат Синове Божи и 
като такива пак ще идват между хората. Те могат да бъдат видими 
и невидими – според желанието си. Така ще помагат на хората, ще 
ги обръщат към Бога.” (702) 

 

„Възкресението не е физически, то е духовен процес.” (707) 
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„В човека се крият сили, които са в спящо състояние и той 
трябва да работи за тяхното пробуждане и правилно използване. 
Когато човек се свърже с Бога, у него се пробуждат всички спящи 
сили и способности. По какво се познава човекът, който е свързан 
с Бога? По това, че той е готов всичко да жертва за Него.” (705) 

 

„Човек има друго едно тяло, с което вечер може да излиза от 
физическото си тяло и да се разхожда из пространството. Това 
всеки е проверил. Колко пъти вие сте сънували, че излизате вечер 
някъде и хвърчите. Гледате, тялото ви лежи на леглото, а вие с 
друго някакво тяло хвърчите из пространството. С кои очи виж-
дате, че тялото ви лежи на леглото, а същевременно хвърчите ня-
къде из въздуха? С кое тяло хвърчите? С духовното си тяло.” (706) 

 

„Христос не може да се прояви чрез един обикновен човек, тъй 
както и най-гениалният музикант не може да свири на една дъска, 
на която са опънати 4 струни и да изсвири нещо хубаво; тъй и 
Христос не може да се прояви чрез един обикновен човек.” (709) 

 

„Във всяка душа и във всяко сърце трябва да се роди Христос. 
Но всяко раждане е придружено със страдание. За да се роди, сле-
дователно, Христос в човешките души, непременно трябва да се 
премине това страдание.” (710) 

 

„Когато се очистите и станете умни, когато постепенно се съг-
ради вашия Храм, ще дойде и ще се роди Господ в него. А това, че 
се родил Исус Христос преди 2000 години в Палестина, ни най-
малко няма да ви ползва. Може да пеете тази песен още 4000 го-
дини – тя няма да ви помогне.” (711) 

 

„Даниил се среща с Михаил и Гавраил след молитва. За да 
може човек да се срещне със Съществата, трябва да прекара ин-
тензивен живот на молитва, съзерцание и размишление. Трябва 
да се подготви, за да свикне към новите трептения. Чрез упражне-
ния в концентрация, съзерцание, човек може да добие прозрение, 
да мине през тъмната зона и да види червения цвят и другите цве-
тове, но в по-горна октава. Тогава Невидимият свят ще се разкрие 
пред него и той ще влезе в общение с Висшите същества.” (718) 

 

„Питат: „Как ще възкръснат хората – с тези си тела или с 
други?” – Те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само на 
душата. То е пробуждане на съзнанието: не се ли пробуди у тебе 
съзнанието, Възкресение няма.” (723) 
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„Аз искам във вас да се пробудят и развият окултните способ-
ности. Без това не можете да учите. Най-първо трябва да се събу-
дят окултните способности, които досега не са били в действие, те 
са в почиващо състояние. Тях постепенно ще ги събудим, а не из-
веднъж, защото ако ги събудим изведнъж, вие ще понесете големи 
страдания. Другите способности и постепенно ще се съграждат. 
Защото окултисти, които изведнъж са се развили, са се възгор-
дели. Ние искаме всичко туй да върви по един естествен път. Да 
може да използвате благата, които Бог е вложил във вас.” (716) 

  

„В мнозина от вас има възможност да се развие ясновидството, 
но трябва да се концентрирате и само тогава ще виждате. А на 
тези, които имат условията за това, аз лично ще им кажа. Бях ви 
дал правила за развиване на ясновидство, изобщо колко правила 
са ви давани, но вие нищо от тях не спазвате!” (717) 

 

„Първото нещо, като дойдете в Школата, трябва да имате вът-
решно смирение. Когато влезете в тясна връзка с духовния свят, 
вие ще се обновите, ще станете силни. Това в Евангелието се на-
рича новораждане, за което какви ли не определения се дават. Но-
вото раждане означава обновление – означава да можете да жи-
веете едновременно и в този, и в онзи свят.” (719) 

 

„Някои теософи казват, че за да постигнеш Посвещение, 
трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минал 
през изпити, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може 
да получи посвещение навсякъде - и в Индия, и тук. Ти може да 
отидеш в Индия, но и Учителят ти може да те намери тук. Отива-
нето в Индия може да стане и е пет минути. Учителите на Бялото 
Братство познават законите на природата, те могат да сгъстяват и 
разредяват материята на своето тяло и да се пренесат, където ис-
кат. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, 
ако си Го пожелал. Той ще те прекара през посвещение.” (720) 

 

„Когато онази гъсеница, която умира, е дошла до крайния пре-
дел и казва „свърши се“, животът не може повече да се развива в 
тази форма и тя започва да прави своята какавида. Пита ли тя 
какво ще стане с нея? Ще стане нещо по-хубаво. Вторият живот ще 
бъде много по-приятен от първия. Сегашният живот е достигнал 
до крайните предели. И сега какавидата ще стане пеперуда. Този 
живот сам по себе си ще определи новия живот, а този нов живот 
ще бъде 10 пъти по-добър от сегашния. Най-малко 10 пъти по-до-
бър! И той заслужава да пожертвате всичко за него.” (721) 
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„Според някои човек ще възкръсне със същото тяло, с което е 
живял на Земята. Значи, ако някой борец е тежал 100-120 кг., след 
възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, тежък човек. 
Това е детинско разбиране, а не истинско възкресение на душата. 
Възкресението подразбира нов, Божествен живот. В този смисъл 
човек може да възкръсва по няколко пъти на ден – достатъчно е 
да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в 
него. Възкресението подразбира освобождаване, то няма нищо 
общо с гроба… Обаче човек е подложен на постоянни промени. 
Затова и Павел казва: „Ние няма да умрем, а ще се изменим.” – 
Това е било и всякога ще бъде. Сегашният човек не е това, което е 
бил в миналото, нито ще остане такъв в бъдеще.” (722) 

 

 „Да възкръсне човек значи да се върне в дома си, да разбере 
какво е братство и сестринство… Да възкръсне човек значи да се 
свърже с Бога. Тази връзка се очаква от всички хора. Тя не може 
да стане изведнъж. Без нея обаче не може да се влезе във Вечния 
живот. Които са завършили своето развитие, са направили вече 
тази връзка. Те имат свобода или да се върнат отново на Земята, 
или да останат да живеят в дома си. Когато един ден хората разбе-
рат този Закон, те ще влязат да живеят при Бога и ще бъдат щаст-
ливи. Днес хората са нещастни, понеже са далеч от дома си.” (725) 

 

„Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши 
светове, подразбирам същества от по-висши йерархии. На Земята 
ние сме свързани с по-низши същества, а над нас има по-висши, 
разумни същества. Тези висши същества в нашия живот взимат 
такова участие, каквото участие взимаме ние в живота на по-низ-
шите същества от нас... Когато вие се новородите и видите царст-
вото Божие, когато погледнете към небето нагоре, вие ще видите 
онези светли лица, онези интелигентни сили пред вас. Вие ще ви-
дите такава култура, каквато не сте помисляли! Тогава вие ще бъ-
дете в положението на апостол Павел и ще кажете: „Видях и чух 
неща, които не съм мислил, нито сънувал.” – Туй е, което Бог е 
приготвил и което вие може да видите.” (728) 

 

„Като влезеш в училището, няма изведнъж да свършиш всич-
ката си работа – малко по малко. Днес малко, утре малко и т.н. 
Ама – казва някой – аз искам изведнъж да стана чист и свят човек! 
Не може изведнъж – днес ще бъдеш една восъчна свещ, утре ще 
бъдеш две восъчни свещи, на третия ден – три восъчни свещи и 
след време ще имаш светлината на сто милиона свещи.” (729)  



 
377 

„Какво представлява първото и какво второто възкресение? В 
първото възкресение са тези, които ще са в състояние да идват, да 
оставят своето тяло тук и да се връщат на Небето, а второто възк-
ресение е завършването на човешката еволюция, когато Земята 
ще запустее и няма да има условия за развитие.” (724) 

 

„Свободата включва в себе си търпението. Свободният човек е 
търпелив. Когато иска нещо от Природата, свободният човек чака 
спокойно момента, когато Природата ще му даде това, което му е 
необходимо. Вярвайте в разумната Природа и спокойно очак-
вайте благата, които тя е определила за вас.” (730) 

 

Влад Пашов: „Посвещението е процес на развиване на латент-
ните сили и способности, дремещи във всяка човешка душа. Пос-
ветеният е коренно променено същество. Разликата между него и 
обикновения човек е такава, каквато е разликата между гъсени-
цата и пеперудата, която излиза от нея. И затова неговото съзна-
ние, възприятия, преживявания са коренно различни от тези на 
обикновения човек. Защото на обикновения човек астралното 
тяло не е способно за възприятия в духовния свят, понеже няма 
съответни органи. При окултното обучение и развитие тези ор-
гани постепенно се развиват у ученика и той става способен да 
възприема духовния свят, както с физическите си сетива възпри-
ема физическия свят. 

Първата стъпка към Посвещение в съвременната епоха се зак-
лючава в събуждането в душата на сили, способни да действат 
върху астралното тяло, когато то през нощта се освободи от етер-
ното и физическото тела. Първата стъпка към Посвещението се 
състои в произвеждане върху човека през време на будното му 
състояние една дейност, ефекта от която би могъл да продължи и 
през нощта след отделянето на астралното тяло от физическото. 
Това, което се нарича медитация, размишление, концентрация, 
това са все дейности на душата, чийто ефект продължава в астрал-
ното тяло през време на съня на физическото тяло.  

Затова Учителя казва: „Работете всички да придобиете кон-
центрация на мисълта си. Всеки от вас, който иска да бъде Ученик, 
нека си определи един свещен час за работа, през което време ще 
се концентрира и ще размишлява върху великите Тайни на Бити-
ето. През това определено време ще прекарвате в дълбоко раз-
мишление. Трябва да се упражнявате в концентрация и размиш-
ление, през което време може да влезете във връзка с Разумните 
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Същества и с Бога, както и с всички окултни Ученици по Земята. 
Концентрацията е най-потребното нещо за Ученика. Ние употре-
бяваме пеенето, писането като средство за концентрация. Вие 
трябва да работите чрез тези неща, за да се научите да се концен-
трирате, което ще придобиете с големи усилия. Не мислете, че е 
лесно да се научите да се концентрирате. За да се концентрира чо-
век, трябва да бъде търпелив. Без размишление за Великото и 
Красивото не можете да се повдигнете нито на един милиметър.” 

 

„Учителя казва: „Нарядите, които ви давам, са Път към Посве-
щение.” А нарядите се състоят от молитви, песни и стихове от Пи-
санието за размишление. И за всички тези неща се изисква кон-
центрация на мисълта.” 

 

„След като са изработени вече органите в астралното тяло и то 
е достатъчно организирано, трябва цялото му устройство да се от-
печата в етерното тяло… В древността това е ставало чрез привеж-
дането в транс и излъчване на етерното тяло от физическото. По-
неже сега развитието се намира в друга фаза, човек … може да пос-
тигне Посвещение, без да става нужда да се поставя в летаргичен 
сън и без да се отделя етерното тяло от физическото. Това може да 
се постигне и когато ученикът постоянно медитира и размишлява 
върху определени изречения от евангелието на Йоан, които 
трябва да предизвикат определени чувства. Тогава тези мисли 
действат като сили, които организират астралното тяло и могат да 
произведат отпечатък от него върху етерното тяло.” 

 

„Може да се въздейства на астралното тяло като се четат дъл-
боки окултни мистични мисли при силно концентриране на ми-
сълта. И понеже тези мисли носят със себе си мощни сили, те въз-
действат през нощта на астралното тяло.” 

 

„Когато нашето съзнание се измени, т.е. когато преминем пос-
тепенно от фазата на самосъзнание в първите фази на свръхсъз-
нанието, тогава ние естествено ще дойдем до връзка с един по-ши-
рок свят, който сега наричаме Невидим. Първите проблясъци на 
свръхсъзнанието са това, което наричаме интуиция.” 

 

Рудолф Щайнер: „Задачата на окултиста, на истинския Посве-
тен е да промени посоката на потока на своя живот… 

Контрол на мисълта: Трябва да можем да концентрираме 
мисълта си върху един обект и да я задържим там.  
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Контрол на действията: Отношението ни към всички дейс-
твия, били те банални или значими, трябва да бъде да домини-
раме, управляваме и да ги държим под контрола на волята. Те 
трябва да бъдат резултат на вътрешна инициатива. 

 Равновесие на душата: Трябва да има умереност в тъгата и 
в радостта. Гьоте е казал, че душата, която обича, до смъртта си е 
еднакво щастлива и еднакво тъжна. Окултистът трябва да понася 
най-голямата радост и най-дълбоката тъга с еднакво хладнокръ-
вие на душата. 

Оптимизъм: становището, което търси доброто във всичко. 
Дори в престъплението и в глупостта има елемент на добро. Една 
персийска легенда разказва, че веднъж Христос минал покрай 
труп на куче и Неговите ученици отвърнали глава с отвращение. 
А Христос казал: „О, зъбите му са прекрасни.” 

Доверие: Умът трябва да бъде отворен за всяко ново явление. 
Никога не трябва да позволяваме преценките ни да се определят 
от миналото. 

Вътрешно равновесие: резултат на тези подготвителни 
мерки. Тогава човекът е достатъчно зрял за вътрешно обучение на 
душата. Той е готов да встъпи в пътя. 

 Медитация: Трябва да можем да се направим слепи и глухи 
за външния свят и за спомените си от него до точката, където да 
не може да ни обезпокои дори изстрел на пушка. Това е прелюдия 
към медитацията. Когато е била създадена вътрешната пустота, 
човекът е способен да получи подбуда от своето вътрешно същес-
тво. Тогава душата трябва да бъде събудена в самите ѝ дълбини с 
определени идеи, способни да я тласнат към нейния извор.” (732) 

 

 

13.6. Седемте стъпки към Новия Живот 
 

Учителя: „Седем стъпки има, които трябва да извървите, преди 
да можете да властвате над лошите духове. Нечистите духове ги е 
страх от Светлината. И докато човек е обърнат с гръб към Бога, той 
няма Светлина, защото Светлината идва от Бога. 

Затова първото нещо, което човек трябва да направи, е да се 
обърне към Бога. Вие сега сте обърнати с гръб към Бога и затова 
във вашия свят има тъмнина. Трябва да се обърнете с лице към 
Бога. Без обръщане към Бога не може. В процеса на обръщането 
си към Бога, човек трябва да обърне ума и сърцето си, да ги очисти 
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от всякакъв прах, който се е наслоил по тях. Обръщането е от Бога. 
Човек не може да се обърне към Бога, към духовния живот, преди 
Бог да го е свързал отвътре. И затова Христос казва: „Никой не 
може да дойде при Мене, подразбирайки никой не може да влезе 
в духовния Път, ако Отец не го привлече. И никой не може да 
отиде при Бога, ако Аз, т.е. Мъдростта, не му покажа Пътя.” 

При Обръщението се образува правилна връзка между физи-
ческото и астралното тяло, и Светлината от Духовния свят може 
по-правилно да осветява пътя на човека. 

Второто необходимо нещо е Покаянието. То е преглеждане, 
ликвидиране на старите сметки. Човек си прави равносметка на 
досегашния живот и намира, че така, както е живял досега, е зад-
лъжнял и не може да излезе от това положение. Като не може да 
се справи с това положение, той трябва да се моли на своя креди-
тор, в случая Бог, да му отпусне нов кредит. Това е Покаяние, кре-
дит. Тогава Бог ще ти даде нов кредит и ще те прати в света да 
учиш отново. Покаянието е от самия човек. 

Третата степен е Спасението. Прощението и Спасението са две 
неща свързани. Спасението настъпва, след като човек е минал Об-
ръщението и Покаянието. Спасението седи в това, че Бог дава на 
човека нов кредит и го праща в света да учи и да работи. Спасени-
ето е от Бога. При Спасението се образува правилна връзка между 
астралното и умственото тяло, хармонизират се умът и сърцето. 

Четвъртата степен е Възраждането. Възраждането е процес, 
подобен на цъфтенето и завързването на плодовете. След като чо-
век се спаси, той е посаден като семе в земята, пониква, израства, 
разцъфтява се и дава плод. Той се възражда за нов живот. Възраж-
дането е от човека и иде след спасението. 

Петата степен е Новораждане. То иде след Възраждането. При 
Новораждането човек се освобождава от кармичния закон на при-
чини и последствия. Тогава той става свободен гражданин на 
Природата и господар на своя живот, и никой не може да владее 
над него. Само като влезе в петата степен, човек може да владее 
над лошите духове; само тогава човек може да бъде в истинския 
смисъл на думата ученик на Христа. А това е високо нещо, да бъ-
деш ученик на Христа. Христос даде на своите ученици власт над 
лошите духове и ги изпрати в света да изцеляват болни и да възк-
ресяват мъртви. Това показва, че учениците Христови са били из-
минали първите четири степени и са се намирали в петата степен 
на своето духовно развитие, били са новородени. Тази власт над 
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лошите духове не може да бъде дадена преди Новораждането. Но-
вораждането е от Бога. При Новораждането се образува правилна 
връзка между умственото и причинното тяло, умът и душата се 
хармонизират и душата почва един нов път на развитие. Затова 
при петата степен стават големи промени с човека. Стават такива 
промени, които не стават при другите степени.  

Като наближава петата степен, наближава една буря за човека. 
Става вихрушка в него. Това предшества Новораждането. След 
като дойде до Новораждането, няма нищо да го безпокои, няма да 
мисли за къщи, за прехрана и пр. Той знае, че има това, което се 
нарича Вяра, но не вяра в обикновен смисъл на думата. А щом чо-
век има тази Вяра, при каквото и положение да изпадне, той знае, 
че всичко това е за негово добро. 

При Новораждането всички връзки няма да се скъсат, но ще се 
видоизменят. Преди Новоражадането човек минава през големи 
страдания, които са символ на новото, което се ражда в човека. 
Преди човек да се новороди, той се намира в големи страдания и 
мъчнотии. Тези страдания са преди всичко дълбоки вътрешни 
страдания. Човек, който се намира пред Новораждане, усеща, 
като че светът се събаря и всичко за него е загубено без никаква 
надежда. Това са много тежки страдания.  

Чрез тях човек се пречиства и излиза от тях обновен и новоро-
ден, както пеперудата от пашкула. Причината за тези големи 
страдания е, че всички хора, с които човек има вземане-даване в 
течение на вековете, искат сметка от него. Това скъсване на връз-
ките с миналото е ликвидиране на кармата. След Новораждането 
човек отива във висшите светове и затова трябва да се разплати с 
всички, на които дължи, за да бъде свободен. Преди Новоражда-
нето човек може да прекара и тежки физически болести, които са 
също признаци за ликвидиране на кармата. 

Шестата степен е Посвещението. То е от човека. След като чо-
век е добил Новораждане, след като е станал господар на лошите 
духове и на силите, свързани с тях, той се посвещава да служи на 
Бога. До тук човек е ученик, а оттук вече става служител на Бога. 
А на Бога може да служи само този, който е намерил методи за 
приложение на Божествените Истини в живота си и работи за тях-
ното приложение. Велико нещо е Посвещението, защото при него 
на човека се разкриват ключовете на Тайните на Природата и той 
става Мъдрец, Адепт, Посветен, Маг. Велико нещо е служенето на 
Бога. Тук човек, след като е добил власт над лошите духове, след 
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като е завладял всички стихии на Природата, той се свързва с въз-
вишените Същества и с Бога и му се разкриват велики Тайни на 
Битието. При тази фаза става голяма трансформация на съзнани-
ето и човек влиза във фазата на свръхсъзнанието, което е вечна 
светлина и хармония. Но между тази фаза и следващата ученикът 
трябва да премине пак през много големи страдания. Сега вече 
той няма да изплаща своя карма, но изучавайки Закона на Жерт-
вата, той се учи да жертвува всичко, даже и живота си, за да пов-
дигне останалите братя човеци. През тази фаза той носи кармата 
на човечеството и затова минава през Голгота, след което иде сед-
мата степен - Възкресението. 

Седмата степен е Възкресението. Това е последната степен в 
развитието на човека, когато човек завършва своята човешка ево-
люция и става равноангелен. Възкресението е от Бога. Това е 
пълно пробуждане на Божественото космично съзнание, при ко-
ето човек става един съработник на Природата и служител на Бога 
в истинския смисъл на думата. 

При Възкресението долните тела - физическо, етерно, аст-
рално, умствено и причинно, се свързват с Божественото тяло. 
Това е влизане в Нирвана, във висшия Божествен свят и всички 
тела почват да действат в унисон. Понеже сега физическото тяло 
тегли на една страна, астралното на друга, умственото на трета, на 
това се дължи дисхармонията в човешкия живот. Затова трябва да 
се постигне хармония между тях. Сегашната дисхармония между 
нашите мисли, чувства и постъпки е резултат на нехармоничната 
връзка между нашите тела. Затова трябва да се хармонизират 
енергиите, които функционират в нашия организъм. Защото 
всичките тези тела се изразяват като сили и енергии във физичес-
кия организъм на човека. Такъв е великият Път, който ученикът 
трябва да измине, докато дойде до високия връх на съвършенст-
вото, където ще получи своята свобода и ще поеме съдбините си в 
свои ръце, и се посвещава в служене на Бога.” (733) 

 
 

13.7. Голямата опасност пред окултния ученик 
 

Елена Блаватска: „В окултизма съществува странен закон, 
който е бил засвидетелстван и доказан в течение на хилядолетен 
опит; също така, през всички години, изминали от началото на 
съществуването на Теософското Общество, този закон неизменно 
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се потвърждава почти във всеки случай. Трябва само някой да 
стъпи на пътя на „изпитвания”, когато се появяват окултни следс-
твия. И първото от тях е проявяването навън на всичко, което до-
сега се е намирало у човека в спящо състояние: негови недоста-
тъци, навици, качества и скрити желания, добри или лоши, или 
безразлични. Например, ако човек, по силата на атавизма или 
кармичното наследство, е тщеславен или чувствителен, или са-
момнителен, то всичките тези пороци неминуемо ще се проявят у 
него, дори да е успявал досега успешно да ги скрива и потиска. Те 
ще се проявят неудържимо и ще му се наложи да се бори с тях сто 
пъти по-силно, отколкото по-рано, преди да успее да изкорени у 
себе си подобни наклонности. 

От друга страна, ако той е добър, великодушен, целомъдрен и 
въздържан или има някакви добродетели, намиращи се до този 
момент у него в скрито или спящо състояние, те също така неудър-
жимо ще се проявят, както и всичко останало. Така цивилизова-
ният човек, който не търпи да го приемат за светец и поради това 
си налага маска, няма да бъде в състояние да скрие истинската си 
природа, независимо дали е низка, или благородна. В областта на 
окултното това е неизменен закон. Неговото действие е толкова 
по-ярко, колкото по-искрено и сериозно е изразеното от канди-
дата желание и колкото по-дълбоко той е почувствал действител-
ността и значението на приетото от него задължение.” 

 

Учителя: „Ще ви дам сега някои вътрешни обяснения за жи-
вота на ученика. Който и да е ученик, от каквото и да е положение, 
от каквото поле и да е, каквито знания и да има, дали е той прост 
или учен, когато влезе в пътя на ученичеството, в окултната наука, 
всякога се повдига една вътрешна борба, а борбата е едно вът-
решно съпротивление. Няма да ви обяснявам защо става това съп-
ротивление. То е тъй естествено, както влакът, който се движи, 
среща съпротива. Колкото по-бързо се движи, толкова по-голямо 
е и съпротивлението. Както параходът, който се движи, среща 
съпротивление, но и той трябва да го победи. Законът е такъв. 
Съпротивлението именно показва, че вие сте в пътя, значи дви-
жите се. Ако няма съпротивление, значи стоите на едно място. 
Следователно всички изпитания, изкушения, които могат да дой-
дат в живота ви, признават, че вие се движите. Сега, тези съпро-
тивления са от различен характер. 

Най-първо ще се яви в ума ви едно съмнение дали вие сте на 
правия път; дали този път е пътят, по който сте тръгнали или има 
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друг път някой. Дотогава може да не сте мислили по този въпрос 
никога, но щом влезете в този път, ще започнете да мислите дали 
този е пътят или не. След това, като решите, че този е пътят, ще се 
роди друга една мисъл: дали този е най-краткият път или не. 

Като разрешите този въпрос, ще се роди друг: дали ще можете 
да извървите този път или ще се спрете. След като решите, че сте 
намерили този път, че той е най-добрият път, ще ви дойде след-
ното желание: „Е, като сме на пътя, чакай да си останем малко, да 
се поразположим малко” – и може да заспите. Това са ред изкуше-
ния. Който е тръгнал по пътя, не му се позволява да спи. На уче-
ника не му се позволява да спи на пътя. Добре ще схванете това, а 
не буквално. Ще кажете: „Без спане не може.” – Може, разбира се. 
Без спане подразбира да е будно съзнанието. 

Мислите ли, че животът на спането е необятен живот? – Не. 
При тези условия, при които сега живеем, спане има за Земята, но 
в пътя, по който върви човек, той не трябва да спи. Там например 
спане се нарича, ако твоят ум се отвлече назад, спомниш си твоето 
минало, благата, които си преживял, и се поражда едно желание 
у теб пак да заспиш. Туй е едно заспиване. Преживеете вашето ми-
нало, то е заспиване. Вие ще ми кажете: „Какво лошо има в това, 
човек да преживее своето минало?” – Няма лошо, но и нищо ново 
няма да научи.  

Представете си, че някога, след като сте свършили универси-
тет, пожелаете да преживеете някой ден от своето детинство. Взи-
мате буквара и го четете отначало. Четете го 1-2-3 пъти. Питам: 
Какво разбирате от това, когато в туй време може да четете някоя 
съдържателна книга, а вие ще четете буквар. Ще кажете: „Едно 
време тъй четох аз буквара.” Оставете вашия буквар в наследство, 
да го четат другите и когато те го четат, вие се радвайте. На вас 
стар буквар не ви трябва. И когато някой човек преживява своето 
минало, то е губене на време, в какъвто и да е смисъл. После има 
друга една опасност за ученика. Когато един ученик влезе в този 
път, у него се заражда желание, де когото срещне от своите дру-
гари ученици, да ги подпитва как е разбрал другаря си, какво е 
разбрал от учението и т.н. Той не се заема сам да чете, ами почва 
да запитва другарите си. Туй е друго изкушение. Ще кажеш: 
„Върви си на мястото, но не смущавай!” 

Ще дойде четвърто изкушение, ще кажеш: „Ето хора, които не 
ме разбират, които не ми помагат.” – В пътя сам ще си помагаш, 
няма да търсиш помощ от никого.” (734) 
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„Никога не размишлявай защо е злото. Знай само, че злото 
може да се избегне. Тези същества на злото ще дойдат. Те имат 
интерес. Ще вложат в ума ти най-лошите мисли. Тези лоши 
мисли, които ще имаш в ума си, това не си ти. Това е тяхното със-
тояние. Ти имаш нещо и те искат да те оберат. За да те оберат, 
трябва да размътят ума ти. И светлите същества ще дойдат и ще 
внесат в тебе най-хубавите мисли. И те не са твои. Къде е човекът? 
Ти си човекът, който едновременно изпитваш и доброто, и злото, 
и ще вадиш поука. 

Всички ще минете през изпит. Когато човек се намира в най-
големи противоречия, страдания, да бъде благодарен на Бога, да 
има радост и хармония в него. Това е изпит. Господ казва: „Много 
работи мога да ти кажа, но първо искам да знам дали можеш да 
носиш това, което ще ти дам.” 

Всеки човек е изложен на изкушение. Някой път все ще дойде 
изкушението. Всички трябва да минете през огън. Докато златото 
не мине през огън, не може да се пречисти. И трябва дълъг процес, 
хиляди години да минат за това. Като стане човек коравосърде-
чен, тогава го слагат на огън. Като мине огънят, човек казва: „Сега 
почнах да поумнявам.” 

Някои състояния, които изпитвате, не са ваши, а от нисшите 
същества. Тъмните същества на ада, като влязат в Божествената 
светлина, нищо не виждат, но като влязат в ада, там тъмницата е 
тяхната светлина. Щом държиш идеята за Бога, ти си в Божестве-
ната светлина. Тъмните духове в тази светлина са слепи, нищо не 
виждат и ти си спасен. Това е начинът да се отървеш от тях. Една 
аналогия. Нали бухалът денем нищо не вижда, вечер вижда много 
добре. Грехът в човека е неподчинение на разумното, на Божест-
веното, а подчинение на един нисш живот.  

Има крадци в духовния свят. Тъкмо си влязъл в пътя и те вли-
зат под кожата ти и започват да те надуват. Казват ти: „Ти си много 
повече от другите. Ти си това, онова.” – И после те накичат с 
всички епитети и казват: „На тебе никакъв Господ не ти говори.” 

Земята тук е място за матура. Който тук издържи, дават му би-
лет навсякъде да отиде. Напредналите същества от невидимия 
свят искат да дойдат тук да държат матура.” (736) 

 

„Христовото учение е дълбоко мистично учение. То може да се 
приложи само от мистици. Когато човек иска да го приложи, ще 
бъде изложен на ред изкушения, чрез които ще искат да го откло-
нят. Ще му обещаят хиляди блага, за да го спрат в пътя му.” (737) 
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„Човек в своя духовен път ще мине през една тъмна зона. Това 
е най-опасното място, в което може да се намерите. За онзи, който 
знае, няма нищо опасно, но за онзи, който не знае, това е огън. Ще 
се намерите при същества хитри, лукави, злобни, от най-разен ка-
либър. Те ще намерят най-малката слабост в тебе, ще искат да те 
разрушат. А ти се мислиш за господар. Всеки ден те внасят в ума 
ти и в сърцето ти някой взрив и ти изгубваш равновесие.” (735) 

 

„Окултният ученик трябва да бъде смел, безстрашен, със само-
обладание, защото като военните ще бъде подложен на прест-
релки от всички страни.” (738) 

 

Влад Пашов: „Онзи, който тръгне в този път, от него преди 
всичко се изисква чистота на сърцето и самообладание на ума. Той 
трябва да има сила и смелост да се противопостави на ужасите, 
които ще срещне на пътя си. И ако някой неподготвен е успявал 
по някакъв начин да повдигне булото на Изида, булото, което пок-
рива тайните на света, той скъпо е плащал за това. Ако не е пла-
щал с живота си, той е полудявал, разстройвал се е психически. 

Такъв пример е даден в окултния роман Занони, който не е бил 
подготвен и се срещнал с ужасните пазачи на прага... И Плутарх, 
гръцки историк, разказва за ужасите, прекарвани от Посветените 
преди последното откриване на Истината и го сравнява с приго-
товление за смъртта. Затова и Учителя казва, че пътят на Мъд-
ростта е съпроводен с големи страдания и изпитания и минава 
през скалисти върхове и пропасти.  

Затова във всички Школи на мистериите, във всички окултни 
Школи ученикът е трябвало най-напред да измени начина на жи-
вота си, за да придобие чистота както на тялото, така и на сърцето, 
да придобие морален гръбнак и да постигне контрол на ума. Това 
има за цел да обуздае чувствената природа на човека. Това се е 
постигало чрез пост, промяна на начина на храненето и ново нап-
равление на неговия живот, както и неговите чувства и мисли 
трябва да се променят изцяло. 

Това пречистване и тези изпитания са имали за цел от една 
страна да калят нервната система и да внесат мир в сърцето, за-
щото Светлината на Мъдростта, която се предлага на Посветения, 
е с много силни вибрации и той няма да издържи, ако не е готов – 
ще се стопи или ще полудее под напора на нейните силни вибра-
ции. Затова той трябва да бъде чист по сърце и с калена нервна 
система, за да може да издържи срещата с Духа.  
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Посвещението има за цел да срещне ученика с Духа. Той се 
приготвя да влезе в един по-възвишен свят, с други вибрации и 
сили, на които без упражнения и изпитания не може да издържи.” 

 

Рудолф Щайнер: „Човек първо трябва да овладее мистичното 
познание и едва после да напредва към ясновидството. И ако той 
промени тази последователност, би заприличал на новородено 
дете, което разполага с уши и очи, но не и с мозък. Дори пред него 
да се простират светове от цветове и звуци, той не би знаел как да 
пристъпи в тях.” (739) 

 

Якоб Бьоме: „Ако Природата надари един учен, разумен човек 
с дарбите си, дяволът прави всичко, което може, за да го съблазни 
с плътски наслади, горделивост и алчност за богатства и власт.” 

 

Кришнамурти: „Не пожелавай да имаш ясновидски сили: ти 
ще ги придобиеш, когато Учителят види, че е ударил часът ти.  

Развиеш ли ги насила и преждевременно, с това ще си навле-
чеш големи беди. Често притежателите на такива способности 
(сиддхи) се превръщат в играчка на природните духове или пък 
стават високомерни и се мислят за непогрешими. А времето и 
енергията, изхабени напразно за придобиването на тези сиддхи, 
могат да се употребят в работа за обща полза. Тези сили сами ще 
дойдат през времето на нашето развитие — те трябва да дойдат. И 
ако Учителят види, че за тебе ще бъде полезно, ще бъде полезно 
вече да ги овладееш. Той ще ти каже как можеш да ги развиеш 
безопасно. Дотогава за тебе е по-добре да не ги притежаваш.” 

 

Конфуций: „Не жадувайте да постигате целите си бързо. Не се 
изкушавайте по дребните изгоди. Желанието нещата да се пости-
гат бързо пречи да се постигнат качествено.” 

 

Днес у мнозина, едва встъпващи в духовния път, се заражда 
силното желание да получат дарби – да виждат аури, да четат в 
хрониката Акаша и т.н. В това обаче се крият ред опасности, които 
едва след като осъзнаем и преодолеем, ще бъдем допуснати до ис-
тинските духовни висоти. 

В наши дни има много хора, които живеят досущ като живот-
ните – ядат, пият, тънат в страсти и пороци и един ден внезапно 
започват да чуват гласове или да виждат определени неща отвъд 
видимото. Пълно непознаване на Вселенските закони би било да 
считаме, че Бог раздава дарбите на подобен случаен принцип. 
Достатъчно е да се зачетем в житията на светиите, за да видим по 
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колко години са живели в покаяние, пост и молитва, докато станат 
достойни да приемат Божията милост под формата на определена 
духовна способност. Другите, неправомерно (незаслужено) полу-
чени „дарове” обаче са от Дявола, за да се съблазни и възгордее 
човек, че е нещо повече от другите. Пред тези, които получават 
наготово, се открива пропаст, от която само най-будните могат да 
се предпазят. Първо, у тях егоизмът става непреодолимо силен и 
започват да се смятат за богоизбрани, специални, и да се гордеят, 
че дори без да са приложили Закона на Любовта и на Саможерт-
вата, някак са се сдобили с дарбата. Изиграли са системата - съ-
щински герои! 

Те обаче не знаят, че в духовните светове не всички духове са 
доброжелателно настроени към нас. Истината е, че много от тях 
могат да ни използват за свои цели и да ни превърнат в играчки в 
техните ръце. И така, поради липса на задълбочени знания, тези 
„ясновидци” приемат всичко, което им се диктува или показва, за 
чиста Истина, и отричат всичко, което им противоречи. В проти-
вен случаи те би трябвало да признаят, че вместо Бог или негов 
ангел, чрез тях действа демонично същество. В този случай себе-
любието им не би допуснало подобна вероятност и с всички сили 
защитават лъжата, затъвайки все по-дълбоко. Това може и да 
звучи като измислена история, но всъщност е доста често сре-
щана. Често до нея могат да доведат неправомерните методи за 
връзка с висшите светове (медитации и други упражнения), които 
не са дадени от Учителите на Бялото Братство и целят да пробудят 
преждевременно някои способности и енергии в нас (например 
Кундалини или достъп до Акаша), преди да сме готови да ги овла-
деем и използваме за нашето и чуждото духовно израстване. 

Затова въпросът пред нас е: Как можем да се предпазим от по-
добна опасност, преди да е станало твърде късно, а ако можем и 
да предпазим другите като им открием Истината? 

В основата на всеки духовен стремеж можем да поставим пет 
качества: Любов, Мъдрост, Истина, Воля и Търпение. 

Любовта е необходима на първо място, защото – докато сме 
безплодни дървета, фокусирани в собственото си благополучие – 
ние трудно можем да бъдем инструменти в Божиите ръце и слу-
жители за Христовото дело. По тази причина всеки, желаещ да се 
нарече един ден Син Божи, трябва да възпита у себе си моралното 
чувство, да облагороди сърцето си и да постави за идеал в живота 
си общото благо. Така ще привлече много невидими помощници, 
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които пък от своя страна имат нужда от пробудени и добронаме-
рени хора, чрез които да се проявяват. 

Познаването на Истината и стремежът към Мъдростта пък 
са нужни, за да се насочим към правомерните методи за пробуж-
дане на висшето съзнание – за тях ще стане дума по-обстойно в 
следващия раздел. Рудолф Щайнер казва в своята книга „Как се 
постигат знания за Невидимите светове”: „Нека посочим още, че 
тук се предлагат такива методи, които по никакъв начин не крият 
опасност за телесното и душевно здраве. Несъмнено, има и други 
пътища, водещи по-бързо към целта, обаче нашето изложение 
няма нищо общо с тях, понеже те упражняват определени въз-
действия върху човека, които един опитен окултист не може да 
приеме. Тъй като отделни подробности от тези пътища са вече 
достояние на обществеността, длъжни сме категорично да пре-
дупредим за техните опасни последици.  

Поради причини, в които може да се вникне само от Посвете-
ния, тези пътища никога не трябва да бъдат официално разиск-
вани. А отделните фрагменти от тях, които се появяват тук или 
там, не водят до нищо добро, а само разрушават здравето, щасти-
ето и душевния мир. Който не иска да влиза в съюз с тъмните 
сили, за чиято истинска същност и произход той не може и да знае 
нищо, нека изобщо да не се занимава с такива неща.” 

 

Учителя: „Който се готви за духовния свят, трябва да изучава 
неговите Закони.” (740) 

 

Силната Воля е не по-малко значима, тъй като тя ще определи 
дали ще преодолеем низшата си природата, а също и леността, и 
ще впрегнем всички свои сили в името на един висш идеал. 

За да илюстрирам важността на Търпението ще си послужа с 
един пример: Представете си, ако ви се даде ясновидство (въз-
можността да прониквате в духовните светове) преди да сте изг-
радили в съзнанието си съвършено ясна представа за невидимите 
светове; за нашата истинска същност; за това кой е Христос; а 
също и как да различавате добронамерените от злонамерените ду-
хове. Това не само може да доведе душата до пълно объркване, но 
и да я превърне в жертва на злонамерени същества, възползващи 
се от нейната неподготвеност при проникването в духовните све-
тове. В този случай не само не можете да намерите достоверна ин-
формация, тъй като нямате база, за да я проверите, ами и е доста 
вероятно да повярвате на неща, в които няма и грам Истина, а 
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след това и с всички сили да разпространявате добронамерено 
тези мракобесни влияния. 

Неслучайно умението за различаване на Истината е било 
едно от най-важните във всички окултни школи. В този случай 
една дарба само би ни разконцентрирала и не би ни позволила 
спокойно да съградим солидни основи, върху които да продъл-
жим с нашата по-нататъшна работа. Единственото спасение от 
тази опасност е усърдно четене и размишление върху духовните 
въпроси, както и духовните упражнения, дадени от Учителите на 
Бялата Ложа. 

Важно е да знаем също, че много от дарбите не могат да се про-
явят в произволно време, а изискват определено физическо и ду-
ховно устройство у човека. Например Учителя казва: „В 33-та си 
година всеки човек, съзнателно или несъзнателно, влиза в духов-
ния Живот. В него нещо се уравновесява вътрешно.” (741) 

На друго място пък казва: „Човек, като стане на 40 години, 
едва тогава може да изучава основния закон – Любовта към Бога. 
Към 30-тата си година човек минава криза, решава се неговото по-
ложение – дали ще стане човек или не. По задачите, които реша-
вате, ще познаете в кой клас сте.” (742) 

А също и: „Окултизмът бил изучаван още от древни времена, 
но е окултните школи допускали само възрастни и стари хора - 
млади не се допускали. - Защо? - Защото не могат да дъвчат сами 
храната си. Изобщо, младият човек не може да бъде окултист, по-
неже не може да мисли право, т.е. не са изникнали всичките му 
зъби. Докато не може да съпоставя нещата правилно, човек не 
може да бъде окултен ученик. За да бъде окултен ученик, той 
трябва да сортира мислите и чувствата си, да отделя правите от 
кривите, за да не изпада в заблуждения и разочарования.” (743) 

 

Също така, различните обвивки (тела) на човек не стават из-
веднъж активни. Физическото тяло е безпомощно дълго време 
след раждането – до 7-годишна възраст се развива предимно то. 
Със смяната на млечните зъби се ражда етерното тяло, а към 14-
ата година (с настъпване на половата зрялост) се ражда астрал-
ното тяло. Към 21-годишната възраст се ражда менталното тяло 
(или Азът) и с него може да се каже, че започва действително съз-
нателния живот на човека. Но през следващите 7-годишни пери-
оди продължават да се раждат и развиват още по-висши съставни 
части от човешкото същество, които са пряко свързани и с него-
вите духовни способности. 
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Следователно от нас се иска не бързане, а постоянство и послу-
шание, като оставим Висшите Сили да преценят кога е най-удачно 
да бъдем дарени с определена способност и с произтичащата от 
нея отговорност към човечеството. Затова Учителя казва: „Човек 
не бива да бърза. Тези, които го товарят, те ще го и разтоварят. 
Така е и с мислите, и с желанията. Колко от вас са господари на 
своите мисли и желания?  

Мнозина ще кажат, че са господари, но щом ги поставят на из-
пит, сами ще се убедят в противното. Следователно на такъв чо-
век, който не е господар на мислите и желанията си, не може да се 
даде свобода на действията, защото ще се увлече и ще направи го-
леми пакости. За него ще настъпи това, което се нарича „страшен 
съд“.” (Годишна среща, 1909г.) 

 

Още една опасност в окултизма е изразена от Богомил Райнов: 
„Към края на 20-те години около баща ми (Николай Райнов) 

се бе събрал известен брой приятели и съидейници, които създа-
доха теософска ложа, наречена „Орфей”. Събираха се веднъж сед-
мично вкъщи, за да обсъждат различни въпроси на теософията. 

С течение на времето ентусиазмът у членовете на ложата като 
че взе да се изпарява. Посещенията ставаха нередовни, сбирките 
– все по-редки, додето накрая групата се разпадна. Много по-
късно разбрах, че при подобни групи процесът на постепенно раз-
падане е далеч по-обичаен от процеса на мечтаното възлизане 
към светлата цел. Повечето кандидати за ученици се насочват към 
Учението с измамната надежда да се облагородят в кратък срок и 
да получат едва ли не наготово всички черти на съвършенство, а 
от там - и всички плодове на житейска сполука.  

Такива хора смятат, че само защото са проявили интерес към 
Учението, то е длъжно да им се отблагодари, като им осигури бърз 
и всестранен успех. А когато открият, че трябва да постигат всичко 
сами с големи и постоянни усилия, поривът им замира и те неу-
сетно се връщат към всекидневното вяло съществуване, с всекид-
невните дребни грижи и дребни стремежи. Ние сме свикнати да 
гледаме на героизма като на нещо изключително, ала истината е, 
че има доста хора, готови на еднократен подвиг. 

Значително по-малко са онези, които са способни на продъл-
жително и търпеливо съграждане, ден подир ден и стъпка по 
стъпка към избраната прекрасна цел. Защото съграждането, стре-
межът към хармония и съвършенство изисква постоянно усилие, 
- не в смисъл на болезнено напрягане, а на висок духовен устрем.” 
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14. Пътят на Христовия импулс 
 

„И рече им: Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на 
всички твари.” (Марко: 16:15) 

 

Преди 2000 години Христос само посади семето – Той даде 
подбудата и това семе трябваше постепенно да прорасте и да се 
развие. Затова духовното ръководство на човечеството се е погри-
жило винаги в подходящо време да се явяват на Земята хора, ко-
ито да донесат онова, за което човечеството е узряло в дадената 
епоха. Христос се погрижи непосредствено след Неговото замина-
ване хората да бъдат озарени от Духа така, както те можеха да го 
разберат. И пак Той се погрижи в по-късните времена да се явят 
хора, които да дадат нови знания и методи на онези, които са из-
пълнили задачите си през тези две хилядолетия и са готови да 
приемат Новото. 

Така че тези, които днес отхвърлят Христа и не приемат Него-
вия импулс на Любовта, те работят както против собствения си 
прогрес, така и против прогреса на цялото човечество и против 
Божията Воля. Те спъват Земното развитие, защото препятстват 
Любовта да проникне в цялото човечество и да го одухотвори и 
оживотвори. А по този начин спъват и проникването на Любовта 
в цялата планета, което е нашата обща мисия за цялото Земно раз-
витие. Затова тези хора сами се осъждат на израждане и деграда-
ция, тъй като ако не вървят в крак с всемирната еволюция, те 
скоро ще изгубят условията за въплъщение и ще трябва да чакат 
хиляди години, за да получат възможност да наваксат пропусна-
тото, и то при много по-неблагоприятни условия. Затова усилията 
на Бялото Братство са колкото се може повече хора да приемат 
импулса на Любовта. 

Импулсът, даден на Голгота, постепенно набира сила и под-
готвя раждането на новата раса, на новото човечество. Тези, които 
ще образуват ядрото на Шестата културна епоха, ще излязат от 
всички народи. Те ще бъдат онези, които са приели импулса на 
Христа, на Любовта и живеят осъзнат и духовен живот. 

От хилядолетия в езотерични Братства се е съхранявала и раз-
вивала езотеричната мисъл, която не е била достояние на широк 
кръг, а само на шепа хора (учениците в езотеричните школи), ко-
ито са служили като квас за цялото общество. От Мистерията на 
Голгота до наши дни, в тези кръгове се изучавало и практикувало 
Християнското Посвещение, което, както стана ясно, се различава 
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значително от древното Посвещение. Там са се изучавали всички 
Тайни, свързани с Живота и Смъртта, както и с идването на 
Христа на Земята и Неговата Мисия, а също и Тайната на човеш-
кото същество, неговият произход, същност и развитие. 

Изучавали са се всички онези методи, правила и закони, с ко-
ито човек, ако работи съзнателно и упорито, ще може да развие 
своите духовни потенциални сили и ще може да влезе във връзка 
с духовните Същества в Космоса и Христа. Във всички тези общес-
тва е имало хора, които са били в съзнателна връзка с духовния 
свят, с възвишените духовни същества, откъдето са черпели сила 
да понасят всички гонения и страдания. В следващите няколко 
теми ще разгледам накратко Пътя на Християнството до днес, за 
да придобием по-ясна представа за неговата конкретна мисия в 
наши дни. 

Влад Пашов: „От езотеричния център се развиха ред школи и 
Братства, които провеждаха Христовия импулс все по-нашироко 
и надълбоко в живота. Още във втори век се явиха неоплатони-
ците и гностиците, които обновиха древните мистерии с Христо-
вия импулс и вляха нов живот в тях. Те разбраха, че древните мис-
терии имаха за задача само да подготвят почвата, да подготвят хо-
рата да приемат Христовия импулс, който е най-голямото събитие 
в човешкото развитие и най-големият фактор за развитието на чо-
века и човечеството. 

По-късно се явиха така наречените манихеи, които вече се ро-
диха и развиха в началото на третия импулс на Бялото Братство, 
който идваше да подсили втория импулс, който, вследствие на 
разливането си нашироко, беше загубил от своята мощност. Ма-
нихеите, както и всички езотерични Братства, останаха неразб-
рани от своята съвременност. Всичко, което остана писано за ма-
нихеите, е от техните противници (защото тяхната литература е 
била напълно унищожена) и не отговаря на техните идеи, не отго-
варя на Истината. Те бяха едно езотерично Християнско Братство, 
което имаше за задача да работи за смекчаването на злото в света 
и превръщането му в добро. Те и сега работят в това направление. 

 

През 4 век езотеричната традиция постепенно се загуби вън-
шно и християнската общност се обособи като религиозно общес-
тво. Тогава се роди движението на Манихеите, което се явява като 
външен израз на третия клон на Бялото Братство и носител на езо-
теричната традиция. В същия дух работеха и гностичните школи: 
Ориген, Валентин, неоплатониците и александрийската школа. 
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Като една по-голяма и силна проява на езотеричния център, 
като реакция на изгубването на вътрешната страна на учението от 
християнската църква, се явява богомилството в България, което 
просъществува 4-5 века и се превърна в масово народно движе-
ние, като винаги имаше за тил езотеричния център. Когато те бяха 
разпръснати и изгонени из България, този езотеричен център се 
премести на запад и от него се роди вътрешният розенкройцерски 
орден, който пое ръководството на западноевропейската култура. 

Третият импулс на Бялото Братство имаше за задача да работи 
за развиването на човешкия ум, защото само когато умът е развит, 
може да се прояви Любовта като една творческа, организираща 
сила. Манихеите дадоха импулса за развиването на човешкия ум 
под влияние на големия Христов импулс, богомилите продъл-
жиха този импулс, а розенкройцерите го завършиха. Защото ро-
зенкройцерите са продължители на богомилството на Запад. Ос-
новател на богомилството е България беше Боян Магът, най-мал-
кият син на цар Симеон, а поп Богомил беше негов пръв помощ-
ник и разпространител на учението.  

За тях Учителя казва, че те са били двама архангели, слезли на 
Земята, за да подемат Христовия импулс, който беше отслабнал. 
Защото всеки един голям импулс се провежда на етапи. Манихе-
ите, богомилите и розенкройцерите бяха плод на втория етап от 
развитието на големия Христов импулс. Богомилите преминаха 
през големи борби и в течение на няколко века последователно 
преминаваха на Запад, като основаваха ред Братства и школи, 
най-тайна и дълбока, от които е школата на розенкройцерите.” 

Всички езотерични братства в миналото са били вегетарианци 
и въздържатели. И на богомилите се прави упрек от техните про-
тивници, че не ядели месо и не пиели вино. Това е също указание, 
че те са езотерично общество, защото в онези времена тези идеи 
са се проповядвали и поддържали от езотеричните братства. Знае 
се, че питагорейците, есеите, манихеите и други езотерични брат-
ства са били вегетарианци и въздържатели. 

Всички езотерични братства са практикували живот сред при-
родата, стремели се да се свържат със силите на природата, зна-
ейки, че Природата е тяло на Бога, а всички сили в нея са Божест-
вени. Свързвайки се с тях, те са развивали и съответните сили в 
себе си. Знае се, че и богомилите са живели повече в планините, 
сред Природата, за да бъдат в общение с нея. Там са били техните 
светилища, както и светилищата на Древните Мистерии.  
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14.1. Първите християни 
 

„Когато настана Петдесетница, те всички в единомислие бяха за-
едно. И внезапно се чу шум от небето, като че идеше силен вятър 
и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като 
че огнени, и се спряха по един на всеки от тях. И всички се изпъл-
ниха с Дух Светий и започнаха да говорят на други езици, според 
както Духът им даваше да изговарят.” (Деяния на апостолите 2) 
 

Рудолф Щайнер: „Павел е употребил своята мощна и пла-
менна словесна дарба, за да учи народите на Християнството. Но 
редом с основаването на църквите той е основавал и езотерични 
Школи. Като спомен за една такава Школа е запазен за Школата 
в Атина, чийто ръководител е бил Дионисий Ареопагит, за когото 
се споменава в Деянията на апостолите. В тази християнска езоте-
рична Школа в Атина, основана направо от самия апостол Павел, 
се е предавало най-чистото вътрешно знание.” (744) 

 

Според езотеричната традиция, от Мистерията на Голгота до 
Петдесетница учениците са били като замаяни от станалото и не 
можели с ясно съзнание да разберат случилото се, макар че Хрис-
тос ги беше предупредил за всичко, което имаше да стане. Еванге-
лието потвърждава тяхното объркване като казва, че само Йоан е 
присъствал при кръста, на който Христос е бил разпнат и напус-
нал тялото Си, а другите ученици са се били разбягали. 

Но след Възкресението те постепенно идват на себе си, а на 
Петдесетница, когато Светият Дух слиза върху тях, техните съзна-
ния се пробуждат и те разбират дълбокия смисъл на всичко, което 
е станало, и което до този момент е било за тях като един сън. 

Учителя казва, че слизането на огнените езици над апостолите 
представя слизането на Белите Братя, които се вселяват в апосто-
лите, чрез което тяхното съзнание се разширява и добиват нови 
сили и дарби. Това е един вид Посвещение. Защото и при древ-
ните Посвещения, като са извършвали акта на Посвещението, 
посветеният влиза във връзка с Духовния свят, със Съществата от 
този свят и придобива ново съзнание, става нов човек. И тогава 
Духът се изливал върху този, който е бил посвещаван. 

От този момент апостолите започват своите проповеди, малка 
част от които са описани в Новия Завет. Същевременно техните 
духовни очи са отворени и те виждат в Духовния свят. В съзнани-
ето на апостолите узрява и се оформя учението, което по-късно 
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разпространяват по света. След Петдесетница те постепенно се 
разпръскват и носят новото Евангелие, новата Блага вест, която те 
са получили от своя контакт с Духовния свят. 

Малко по-късно апостол Павел, който до тогава е бил гонител 
на християните, преживява срещата си с етерния Христос близо 
до Дамаск. Тогава духовните му очи се отварят и той вижда Спа-
сителя в Неговото светещо и преобразено тяло. Но все пак това 
тяло не е физическо, а духовно. Това става ясно и от Деяния на 
апостолите (9:7): „А човеците, които вървяха с него, стояха вце-
пенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха.” Оттук започва 
началото на познатото ни Християнство, за което Учителя казва, 
че не е някаква философия, а „Учение за Живота”. 

Когато говорим за езотеричното християнство, имаме пред-
вид, че още от самото му начало са съществували хора, които са 
били в съзнателна връзка с Духовния свят, като са преминали 
през специална за целта школовка под ръководството на Христа, 
а после под ръководството на апостолите и техните ученици. Ис-
торически факт, за който се споменава и в Деянията на апосто-
лите, е, че след възкресението си Христос 40 дни се явявал на уче-
ниците и ги учил, посвещавал ги е във вътрешните тайни. Разкри-
вал им е пътя, по който всеки човек може да влезе във връзка с 
Духовния свят, с духовните Същества от този свят и преди всичко 
със самия Христос. 

През първите векове проповедите на християните бяха почти 
постоянно съпътствани от гонения, мъчения и убийства. Това про-
дължило до признаването на Християнството за официална рели-
гия през 353г. Заедно с това, поради разгръщането си сред огром-
ните народни маси, християнството изгубило своята вътрешна 
сила и се превърнало в една външна религия. Така вътрешната 
връзка постепенно се изгубила, а този Дух, който въодушевявал 
всички християни до последните мъченици в началото на чет-
върти век, се оттеглил, защото и самите християни възприели 
само буквата на Светите Писания и изгубили вътрешното разби-
ране на Учението. Така „християните” постепенно, от гонени и 
преследвани, се превърнали в гонители на онези, които държали 
за вътрешното разбиране на Учението, на истинските Христови 
последователи. Това продължава и до днешни времена. 

Така в Християнството се оформила от една страна християн-
ската църква, а от друга страна тайно работят и до наши дни езо-
теричните групи, ръководени и вдъхновявани от Заратустра. 
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14.2. Манихейството 
 

Рудолф Щайнер: „Манихеите се стараят преди всичко да запа-
зят чистота във външния живот. Манихейството подготвя човеш-
ките същества, които ще станат подходящи съсъди за християнст-
вото на бъдещето. Това е причината, поради която тъй силно се 
подчертаваше необходимостта от пълна чистота в мислите и де-
лата през целия живот... Това духовно течение няма да изчезне, а 
ще се проявява в много форми.  

То вече се появява във форми, за които мнозина може би се 
сещат, но които няма да разглеждаме днес. Ако това езотерично 
учение работеше само за развитието на вътрешните състояния на 
душата, то нямаше да постигне онова, което се очаква от него. А 
именно да се изрази в образуване на общества, които преди 
всичко ще възприемат спокойствието, любовта и пасивното про-
тиводействие на злото - това е техният модел на поведение; те ще 
разпространяват този възглед. Те ще трябва да създадат съсъди, 
едни форми за новия християнски живот, който се задава.” (745) 

 

„За нещастие манихейството, което е едно от най-дълбоките 
окултни учения, е най-малко разбрано. Но то е именно, което 
трябва да подготви новата епоха на човечеството, когато любовта 
ще бъде главен фактор в живота на хората и братството ще царува 
между тях. Но за да се дойде до това време, трябва да се мине през 
големи борби и да се дадат големи жертви. И манихейството е 
именно това братство, което трябва да трасира пътя към бъде-
щето. Затова то е давало на своите ученици следното учение: Хо-
рата говорят за доброто и злото, без да знаят, че във Вселенския 
план е предвидено, че злото трябва да достигне връхната точка, за 
да могат тези, които ще го победят да развият в тази победна 
борба силата, която ще роди доброто. Необходимо е да се подготви 
една напреднала група от хора, които ще се проявят в пълнота 
след края на нашата пета раса.  

Тогава от хората на доброто ще се изискват най-големи усилия, 
за превръщането на лошите и привличането им към доброто. Това 
ще трябва да бъде извършено е този период от време, като това 
бъде възможно. И в случая не се касае за една възпитателна ра-
бота, за нещо такова, каквото бихме могли да си представим при 
възпитанието в нашето време. Тогава ще бъдат поставени в дейс-
твие окултни сили, чрез които ще се работи. Защото тази бъдеща 
епоха на развитието хората ще турят в действие окултните сили. 
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Добрите хора ще имат задължение да въздействат върху техните 
братя, принадлежащи към течението на злото. Всички ще бъдат 
предварително подготвени за това време от духовното ръководс-
тво на човечеството, което от далече планира своите действия. За 
тази далечна епоха още от далеч се е промислило и затова са под-
готвени чрез специални окултни школи определени хора, които 
ще работят в това време.  

Такава една школа, която е натоварена със задачата да под-
готви хора, които ще работят за това далечно време за привлича-
нето на хората на злото към доброто, е школата на манихеите. 
Това е една от най-дълбоките окултни школи, но е много криво 
разбрана. Но тази школа е именно, която трябва да подготви хо-
рата за тази далечна епоха. Хората, които се противопоставят на 
доброто ще носят на лицето си знака на злото. 

И тези, които са подготвени за превръщането на злото, трябва 
да внасят колкото се може повече силите на доброто в човечест-
вото. В тази далечна епоха все още ще се намират хора, които ще 
бъдат възприемчиви към влиянията на доброто и могат да се 
обърнат в последния момент и да се наредят на страната на доб-
рото. И това въздействие ще бъде твърде ефикасно. Доброто не би 
било до такава степен добро, ако то не расте чрез побеждаването 
на злото. Любовта не може да бъде така велика, ако тя няма сила 
да преодолява омразата в лицето на злите хора.  

Всички тези неща са подготвени дълго отнапред. Трябва да се 
знае, че това е отношението на манихеите, на всички окултни 
школи: че злото е в плана на творението и не е една сила, която е 
вън от плана на творението, или принцип, внасящ дисхармония 
във Вселената. Злото участва в Творението, за да се превърне един 
ден в по-голямо добро. Манес е една велика индивидуалност, ко-
ято се преражда многократно на Земята, за да бъде дух-водач на 
тези, които имат мисията да превърнат злото в добро.” (746) 

 

След описаните събития в предишната тема, следващият им-
пулс на Бялото Братство се е проявил чрез братството на манихе-
ите, които са имали за цел да подсилят угасващия импулс на пър-
вите християни, който вследствие на разливането си нашироко е 
бил загубил голяма част от мощта си, а също и да посадят в съзна-
нията на хората семената за по-далечното бъдеще - за съвремен-
ната епоха и идните времена, които са от изключителна важност 
за развитието на човечеството през следващите хилядолетия. 
Църквата с всички сили се е опитала да заличи следите на Манес 
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и неговите ученици. Тя унищожила неговите писания и обезобра-
зила учението му. По тази причина в наши дни то е познато за 
светските хора само чрез опроверженията на неговите унищожи-
тели и съответно изобщо не отговаря на истината. Тук ще опиша 
накратко манихейското учение според сведенията на знаещите, 
позовавайки се на Рудолф Щайнер и Влад Пашов. 

Манихеите са били едно езотерично християнско братство, ко-
ето имало за задача да работи за смекчаването на злото в света и 
превръщането му в добро. Те и сега работят в това направление. 
Според тях злото съществува по силата на законите в Битието и се 
явява като противодействие на доброто, за да усили още повече 
силата на доброто. Когато доброто прави усилие да преодолее 
злото, то развива още по-голяма сила. Силата на злото тогава ми-
нава в доброто, защото те са полюси. Също така, според манихеите 
учението на Христа не е било разбрано, а след неговото напускане 
на физическия свят то било съвсем изопачено.  

Така са мислели и работели манихеите, но те не били разбрани 
и били жестоко преследвани и избивани. Според окултната наука 
Манес е един от Великите Учители на човечеството, пратеник на 
Бялото Братство, който е натоварен със специална мисия и задача. 
Той се е прераждал многократно в света в различни страни и 
епохи, за да подготви своята мисия и задача.  

Обществото на манихеите се е състояло от два различни класа: 
избрани (съвършени) и обикновени слушатели (народа). Съвър-
шените се подлагали на строга дисциплина и всякакви лишения, 
каквито манихейската система е изисквала. Само избраните се 
удостоявали с Посвещение, като се признавали за хора, стоящи в 
най-близко общение с Бога. Те ставали посредници между Него и 
несъвършените членове на обществото. 

Това, което е дошло до нас като гностическо учение, е само изо-
пачена версия на външната страна на манихейството - т.е. това, 
което е било достояние на по-широк кръг хора. 

Манихеите имали и свое църковно устройство. Манихейската 
йерархия се състояла от една глава, дванадесет учители и седем-
десет и два епископа, свещеници и дякони. Богослужението у ма-
нихеите се отличавало с простота. Те отхвърляли християнските 
празници, а неделния ден прекарвали в пост и молитва. 

Манихейството получило широко разпространение, но с това 
те привлекли вниманието на император Деоклетиян, който издал 
срещу тях строг указ. Той не ги осъждал като християнска секта, а 
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като отделно учение, излязло от враждебното Персийско царство. 
С този указ се заповядвало да се изгорят учителите и книгите на 
манихеите, а учениците да се изпращат в рудниците или на зато-
чение. Имотите им да се конфискуват. Християнските царе и им-
ператори също преследвали манихеите. Но манихеите устоявали 
на всички гонения и разпространявали учението си. 

Първоначално Манес е бил ученик на персийските маги, ста-
нал християнин чрез своите медитации, чрез своите лични вдъх-
новения и чрез лично откровение. Влад Пашов казва за него: 

„Учението, което проповядвал, се различавало от официал-
ната доктрина на църквата в следните три точки: 

1. Исус бе за него, както и за църквата, център на откровение, 
но Манес схваща по-иначе връзката на Исус от Назарет с Божест-
веното Слово или казано по-добре с Христа, Арканът на планет-
ното слово, на който Учителят Исус бе само оръдие и тълкувател. 

2. Той вярвал в превъплъщението и в многобройните възхо-
дящи съществувания на човешката душа. 

3. Най-сетне това, което се нарича зло, не било в неговите очи 
нещо абсолютно, което трябва да се унищожи, но една отклонена 
сила, която трябва да бъде върната в своя път, една необходима 
съставка на общата икономия на света, един стимулант на неговия 
ход, един квас за световната еволюция. 

Разбира се, тези идеи са били много напредничави, за да бъдат 
разбрани от широките народни маси и дори от епископите от 
онова време. Манес е бил осъден от някакъв християнски църко-
вен събор, но църковната традиция претендира, че това е било из-
вършено от персийския цар. Но Манес е имал време да обучи уче-
ници и да ги изпрати в Палестина, в Гърция, в Италия, в Африка, 
в Галия и дори Скития и на Дунава. Неговото учение се предава 
устно в следващите векове, често отслабено и често изопачено, 
възраждано често под нови форми и имена. Така богомилите в 
България, катарите в Унгария и тези в Прованс, албигойците във 
Франция, тамплиерите безжалостно унищожавани от Филип Ху-
бави и папа Климент V притежавали остатъци от учението. 

Но онези, които са запазили и развили християнската тради-
ция в нейната най-чиста форма били братята на св. Йоан от Еру-
салим, които се пръснали по цяла Европа. Тя се увековечила от 
тях в най-голяма тайна в сянката на манастирите и чрез методите 
на медитацията и посвещението, основани на евангелието на 
Йоан. Те прибавятли пламенността на религиозното чувство към 
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медитацията за идването на царството Божие чрез Любовта. 
Понеже споменах, че тамплиерите са работили с евангелието 

на Йоан, трябва да кажа, че то е било настолна книга на всички 
истински християнски мистици, с него са работели богомилите и 
розенкройцерите. И всички големи мистици и мислители винаги 
са гледали на евангелието на Йоан като най-дълбоко от четирите 
евангелия. Така че, когато говорим за манихейството, не трябва да 
разбираме едно грубо дуалистично учение, което говори за два 
равностойни Бога, които са в борба, а разбираме едно светло уче-
ние, което има за задача да работи за крайната победа над злото. 
Казано на езика на Хегел и диалектиката манихеите са първите 
след Хермес, които са изтъкнали, че светът и животът е във вечно 
движение и се движи и развива под знака на противоположнос-
тите, на борбата и противоречието.  

Борбата и противоречието според тях са стимул и причина за 
развиване на вътрешните латентни сили както на човешката 
душа, така и на всяко същество в Космоса. Затова злото същест-
вува като една необходимост, за да се прояви и изяви доброто, ко-
ето е основа на Битието и живота. 

Манес и сирийските гностици били на мнение, че доброто на-
чало е първично и по-силно, че злото се явило по-късно и по-
слабо, поради което може да бъде победено, с което се приближа-
ват до християнския монотеизъм. 

В съгласие със своите гностически разбирания Манес и после-
дователите му изработили и свое етично учение. Те проповяд-
вали, че всеки, който искал да избави душата си, трябва да живее 
скромно и дори аскетичен живот, като избягва плътските нас-
лади. Манихеите не са се женили, не трупали имоти, избягвали 
убийството, насилието, гнева, лъжата, завистта. Особено строго 
трябвало да спазват морала и начина на живот така наречените 
избрани съвършени манихеи наречени още електи. 

Що се отнася до обикновените последователи на учението, те 
водели живот като всички други хора като се стремели обаче пос-
тепенно да се усъвършенстват и да се приближат до положението 
на електите. Манес оставил 12 ученици и учението му започнало 
бързо да се разпространява. То проникнало в Персия, Централна 
Азия и Индия. Широко разпространение получило в източните 
области на Източната Римска империя и впоследствие във Визан-
тия (V - VI век). Манихейството се разпространило в Централна и 
Източна Азия, където се задържало по-дълго време.” 
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14.3. Богомилите 
 

Поп Богомил: „Ние сме християни, ние се стремим да заслу-
жим Божията Милост с дела, думи и мисъл. Ние нищо скверно не 
вършим. Нищо от Учението на Христа не отричаме, нито изме-
няме. Ние живеем онова, което са живели първите християни. 
Проповядваме Словото на Спасението и пазим Христовите овци, 
разделени на оглашени, вярващи и съвършени.” 

 

Учителя: „Кои са причините за робството на българите под 
турците? Причината е в отношението на българите към Бога - на-
рушение на отношението им към Бога. Както евреите: като нару-
шиха своите отношения към Бога, дойдоха страданията. Всички 
страдания на народите идат от нечисти мисли, желания и пос-
тъпки. Българите бяха 500 години под турско робство - наказание 
за гонението против богомилите.” (748) 

 

„Какво направи българската църква за своя народ? Тя допри-
несе за падането на българите под турско робство. Какво мисли 
сегашното духовенство? Пак ли ще тури българския народ под 
робство? Не, това няма да позволим.” (749) 

 

„С какво може да се похвали българският народ? Де са вели-
ките хора на българите? Каква велика идея внесоха те в света? Ще 
кажете, че те прогониха богомилите. Преди всичко богомилите не 
бяха тяхно произведение. Те донесоха едно ново учение за бълга-
рите, но българите нямаха търпение да дочакат края на това уче-
ние. Те и досега се стремят всячески да доказват, че богомилите са 
развалили България. Това е една голяма лъжа. Целият евро-
пейски свят знае, че богомилите бяха отлични хора. А сега нито 
една българска глава не може да се убеди в това, че богомилите са 
добри хора. Защо трябва да се поддържа тази лъжа? Ако наистина 
богомилите съсипаха и развалиха България и ако това е един 
факт, добре. Но ако това е един неправилно приписан грях по от-
ношение на тях, питам тогава това в тяхна чест ли е.” (750) 

 

„Богомилското движение има ли връзка с нашето движение? – 
Ние не сме били фаза на някакво течение. Ние сме извор, който е 
излязъл от Бога. Други течения са излизали от нас, но ние не сме 
излизали от друго течение. Богомилите имат сходни черти с на-
шето течение. Понеже както богомилското движение, така и на-
шето, идат от един и същи велик център на Бялото Братство.” (751) 
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„Защо да не се признае фактът, че богомилите бяха едни от 
най-благородните, най-добрите хора? Може между тях да е имало 
и лоши хора, но както аз ги зная в онова време, както ги проверя-
вам, между тях имаше добри хора. Не казвам, че и в съвременното 
духовенство няма добри хора – има, но тия добри хора в духовен-
ството са малцинство. Ние сме готови да признаем този факт тъй, 
както си е. Нека се изнесат фактите.” (752) 

 

Около 950-та година след Христа богомилите в България про-
повядвали оставеното им от манихеите и осъществено вече в ми-
налото древно християнско гностично учение. От около 1000-ната 
година нататък катарите продължили оповестяването на това езо-
терично учение и не след дълго то вече се намирало в своя пълен 
разцвет. Наименованието „катари” произлиза от гръцката дума 
„katharos” която означава „чист”. Самите катари наричали себе си 
просто „християни.” Населението обаче, когато говорело за тях, ги 
наричало „les cathares” („чистите”) или „les bonhommes” („доб-
рите хора”). 

Човек не можел да стане катар чрез кръщаване или чрез встъп-
ване в религиозната общност. Необходимо било да се извърви 
един дълъг път на подготовка в един християнски живот, осъщес-
твен на дело по примера на Исус. На катарите било известно, че 
не може да се стигне до освобождаване на душата от материята 
посредством формалното служене или чрез ритуално подража-
ние, а това може да се осъществи само чрез Христовата Мистерия 
на посвещение на Свещения Граал, чрез осъществяване на про-
цеса на символичното изминаване на пътя от Витлеем до Голгота. 

Според мен най-хубаво и вярно за богомилите е писал Влад 
Пашов в „Богомилството - Път на съвършените” - в края на 
тази книга има линк към нея и искрено я препоръчвам на всеки, 
който търси Истината по въпроса за богомилите. Затова не смятам 
за нужно да преразказвам тук историята на тази окултна школа, 
която след много страдания и гонения роди Ренесанса и даде си-
лен тласък в културата на целия свят. На следващите страници 
накратко ще предам някои основни аспекти от живота и учението 
на тези светци, живели по нашите земи. За основен източник ще 
използвам гореспоменатата книга. 

Богомилите били преследвани заради техния призив: „Не ис-
каме литургии, платени с царско (народно) злато...” – Църквата 
и тогава, както и сега, е била готова на всичко, за да не пресъхне 
големият паричен поток към нея, и през 1229 г. създава църковен 
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трибунал със задача да унищожи всички онези Божи пратеници, 
които препятствали нейното могъщество и богатство. 

Богомилите, подобно на първите християни, не ядели месо, не 
пиели вино, а се хранели с прясна храна и пиели чиста вода. За 
тях Козма казва: „Богомилите проповядвали да не се вкусва месо 
и вино, смятайки ги за скверни. Съвършените богомили ядели 
само растителна храна, а верните и оглашените употребявали 
млечни продукти и яйца.” 

Съвършените богомили не се женели, защото те следвали Тес-
ния път, за който Христос говори, и били заангажирани с духовна 
работа за общността. При тях както мъжете, така и жените, мо-
жели да бъдат проповедници на учението. 

Богомилите издигнали жената в момента, в епохата, когато тя 
била хулена, онеправдана, затворена само в къщи. Богомилската 
проповед за равенство между мъжа и жената е предизвикало сът-
ресение между църковниците и властниците. С признаването на 
човешкото достойнство у жената, богомилите издигнали семей-
ния и обществения морал на голяма висота и застанали начело на 
хуманитарното движение в Европа. 

 

Богомилството е било мирен протест против извратеното и 
фалшифицирано учение на Христа и проповядвало идеята да се 
живее според Евангелието. Богомилите поставили морала за ос-
нова на своя личен и обществен живот. Подражавайки във всичко 
на първите християни, те отрекли целия езически култ в христи-
янството — тайнства, обреди, свещи, кандила, икони, мощи и т.н. 
Те знаели, че тези неща са свързани с така наречената церемони-
ална магия и нямат място в религията, която има за задача да об-
лагороди човешкото сърце и да му даде морални и нравствени 
норми и подтици към доброто и общочовешката, братска любов. 
По такъв начин богомилите освободили човешкия ум от вред-
ните, безсмислени ритуали и от авторитетите. 

Богомилите признали за ценни творенията на мъдреците от 
всички векове, народи и религии. С тази си умствена толерантност 
те се издигнали твърде високо над всяко сектантство и фанатизъм. 

С издигането на труда като нещо полезно, възпитаващо и пло-
дотворно, както и с поставянето на социално-икономическата вза-
имопомощ за основа на живота, те унищожили страшното чудо-
вище – егоизма – което и днес терзае културното човечество. 

Те възприели и идеята за мира и за братските общежития, в 
които се практикува задружно производство и потребление, като 
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се спазва принципа: ,Всекиму според силите и на всеки според 
нуждите.“ С тяхната работа за идването на Царството Божие на 
Земята, което е Царство на свободата и братската любов, с трезве-
ността и вегетарианството, те са отишли далеч пред съвременното 
човечество. Те са се борили не да намалят радостите в живота, а 
да ги увеличат, да изчезне злото и неговото място да се заеме от 
доброто. 

Като се вглеждали по-дълбоко в себе си и в душата и живота на 
другите хора, богомилите забелязали, че в човека има две при-
роди. Едната е телесната природа, която се грижи само за себе си 
и търси наслаждения и удоволствия, а другата — разумна духовна 
природа, която се чувства като част от общия вселенски живот и 
се стреми към възвишеното и благородното в живота. Тя се стреми 
към сливане с Бога, към намирането на Бога в себе си.  

На това стремление на духовната природа да се слее с общия 
живот пречи свързаната с нея физическа природа. Богомилите 
съзнавали това, но те не достигали до неразумното заключение, 
правено от някои аскети, че човек трябва чрез измъчване на тя-
лото да се стреми да освободи душата от тленната обвивка. Нап-
ротив, те се стремели да одухотворят тялото, да го преобразят чрез 
чист и свят живот, за да го направят достоен носител на душата, 
чрез което тя да може да изяви своята Божествена природа. Бого-
милите знаели, че в настоящата фаза от земната еволюция душата 
може да се развива пълноценно само докато е в тялото. Тя може 
да постигне най-голямо съвършенство като си служи с тялото като 
инструмент и тогава тя може да изпълни своето предназначение 
— да служи на Бога като помага на хората. 

Богомилите учели, че човек трябва да е скромен и умерен във 
всичко. Поради това те препоръчвали на привържениците си да 
се задоволяват с умерено количество храна, предимно растителна, 
като забранявали изрично яденето на месо и пиенето на алкохол. 
Обличали се скромно, но прилично, и не били суетни, а трезви и 
трудолюбиви хора. 

Те не се съдели помежду си, обичали всички. Със своята лю-
безност и готовност да се жертват за другите, те привличали на 
своя страна симпатиите и любовта на народа и по такъв начин 
спомагали за широкото разпространяване на своето учение. Лю-
бовта им се простирала не само над хората, но над всичко живо. 
Те отричали войната и убийствата. 

Бирюков, в своята книга „Пролетта на човечеството”, казва:  
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„Богомилите смятали за грях да обичат каквото и да било земно 
— материално, и да бъдат привързани към каквато и да било соб-
ственост. Собствеността и притежанието на земя и вещи за лично-
егоистични интереси е грях и зло. Катарите отричали държавата 
и всичките ѝ учреждения. Те образували братски общини и зад-
руги, в които нямало нито частна собственост, нито феодали, ни 
полове, а имало само братя и сестри. 

За тях всички хора били равни - братя и сестри, деца на един 
Баща - на Бога. Те не правели никакво различие между национал-
ностите, не били шовинисти, а били интернационалисти, но съ-
щевременно и добри родолюбци, защото знаели, че всеки народ 
си има мисия и задача. Затова щом са родени в даден народ, те 
трябва да го поддържат, за да изпълни мисията си, което ще им 
помогне и те да изпълнят своите задачи. 

В своята книга „Паноплия догматика” Зигавин казва: „Ерети-
ците отначало наставлявали простите хора, като ги увещавали да 
вярват е Отца и Сина и Светаго Духа и да знаят, че Христос е приел 
човешка плът и е дал на светите апостоли свещено Писание. Те ги 
съветвали да спазват евангелските повеления, да се молят, да пос-
тят, да бъдат чисти от всякакви пороци, да не притежават нищо, 
да понасят злото и да бъдат смирени, да говорят истината и да се 
обичат помежду си. Изобщо ги поучавали във всичко добро.” 

 

„В същия дух били наставленията и на онези, които желаели 
да влязат в кръга на съвършените: Ръководителят на богомилс-
ката община се обръщал към кандидата за съвършен с думите: Ти 
знаеш, че Христос е заповядал човек да не върши прелюбодеяния, 
нито човекоубийство, нито да лъже, нито да си служи с каквато и 
да е клетва, нито да взема чуждото, нито да краде, нито да прави 
на другите това, което не иска и на него да се прави, но да прощава 
на оногова, който му върши зло, да обича враговете си, да се моли 
за своите клеветници и ако някой го удари по едната страна, той 
да обърне и другата, и ако някой му вземе горната дреха, да му 
даде и ризата си.” 

Богомилите били трудолюбиви, но не трупали богатство. Съ-
вършените рядко се занимавали с физически труд, а предимно с 
проповеди. Но когато били свободни, те с радост вземали участие 
в труда на обикновените богомили. У тях мистицизмът и рацио-
нализмът са тясно свързани, както при неоплатониците и при 
всички езотерични общества, защото истинският мистицизъм и 
рационализъм стимулират винаги към дейност и творчество. 
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Такива са в общи линии нравствените възгледи на богомилите, 
които те издигнаха преди 1000 години, и с които обновиха живота 
си и дадоха подтик на прогреса на човечеството както в нравст-
вено, така и в интелектуално отношение. 

Като най-главен метод за работа богомилите приемали молит-
вата, размишлението и медитацията върху стихове от Евангели-
ето на Йоан и най-вече върху първата глава. Те признавали мо-
литвата „Отче наш” като единствена молитва, като не произна-
сяли други молитви, създадени от църковните отци. Те много се 
молели, по няколко пъти на ден, защото знаели, че молитвата е 
общение с Бога и метод за развиване на вътрешните качества на 
душата. 

И Учителя казва, че „Отче наш” е най-добрата молитва. Наред 
с нея стои „Добрата молитва”, за която той казва, че с нея се молят 
всички ангелски чинове. 

Богомилите, като отхвърляли всички тайнства и служби на 
православните, не признавали и литургията, защото тя не е оста-
вена от апостолите, а е била измислена от Йоан Златоуст. Богоми-
лите устройвали своите молитвени събрания и срещи в своите 
къщи и там се молели, служейки си предимно с молитвата „Отче 
наш”. Те нямали храмове и не признавали духовната йерархия, 
проповядвали сами помежду си. 

Основното разделение на степени, което е съществувало в пър-
вото християнство, е било запазено и у богомилите: оглашени, 
верни (вярващи) и съвършени. Оглашени са били онези, у когото 
е било силно религиозното чувство, но предаността им към уче-
нието не е била изпитана още. Те били още слушатели. Те се во-
дели от някои от верните. Онзи, който е довел един оглашен, от-
говарял за него не само докато е оглашен, а и за последващото му 
духовно развитие. Негова е заслугата, че е довел при Христа една 
изгубена овца от лутащото се стадо. 

Верните работели вече върху себе си, като изучавали закона на 
концентрацията и медитацията, с което организирали духовното 
си тяло и развивали органите си в него. Силно израсналите в ду-
ховно отношение верни били приемани в първата степен на съ-
вършените, в така наречените „избрани”. Те били ръкополагани 
от напредналите съвършени - избраните произнасяли молитви, за 
да се свържат със Светия Дух и да приемат Неговата Светлина. Съ-
вършените били ръководители и апостоли на Богомилството. 

Те носили черни раса с качулка, малък пентаграм на гърдите и 
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пръстен от злато на левия показалец. Те били уединени, малко об-
щували с външните и се явявали в събранията с покривало от че-
рен плат. При откриването на събранията верните и избраните ис-
кали благословението им и те го давали с молитва, нечуто произ-
несена. Както във всяко тайно общество, особените празници, 
свързани с определени церемонии и ритуали, са били установени 
здраво. За тях не може да се говори открито. 

Богомилството е преди всичко окултно-мистично учение и 
може да бъде разбрано само от един човек с окултни идеи и раз-
бирания. Социалните възгледи на богомилите са като една надст-
ройка, като един резултат на окултно-мистичния им мироглед. 
Защото всяко едно окултно учение има за задача преди всичко да 
служи на човечеството, да култивира в него ред чувства и добро-
детели, да създаде истинския тип човек, който да бъде добър 
гражданин на обществото и служител на великото дело за повди-
гане на човечеството на една по-висока степен на развитие. 

 

Окултната наука твърди, че изчезването на народите и култу-
рите от историческата сцена се дължи на преследването на носи-
телите на Божественото учение, вследствие на което се дава път на 
лъжливи учения, които покваряват живота на обществото и с това 
го водят до гибел. Да вземем за пример Римската империя - тя 
преследвала Християнството, а Христа разпъна, или поне позволи 
да бъде разпънат, не се съпротиви на това, и затова плати със съ-
ществуването си. Същото е и с еврейската държава. Защото Бог е 
Този, Който управлява света и взема пряко участие в ръководст-
вото на народите и културите. И когато дадена власт и държава се 
подигне против Божите пратеници, тя е осъдена на изчезване. 

Богомилите още преди 1000 години са имали високи социални 
разбирания, до които днешните хора още не са достигнали, макар 
че има малки групи от пробудени души, които живеят с тези идеи. 
Социалните разбирания на богомилите се синтезират в учението 
им за Любовта и Братството между хората и народите. 

Коя е тази светла и възвишена идея, този висок идеал, който е 
давал сила на богомилите да жертват живота си? – Тази възви-
шена идея, която хората са прегръщали с радост, е била идеята за 
общочовешкото братство – за това, че всички хора са братя и 
равни. Това е учението за любовта към Бога, към ближния и за 
разпределяне на благата като между братя. И богомилите са жи-
вели с тази идея и са отричали частната собственост като са жи-
вели в братски задруги. 
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Вътрешната страна на високия идеал на богомилите е възмож-
ността, която е давало богомилското учение на човека да се из-
дигне над обикновения живот, да придобие безсмъртния, вечния 
живот по пътя на една специална тренировка и дисциплина. Този 
път е водил богомилите до връзка с духовните светове, а именно 
тази връзка им е давала сила и крила и ги е вдъхновявала в разп-
ространението и приложението на учението. 

Това, което е давало сила на богомилските идеи, е фактът, че 
те са били във връзка с възвишените същества на Космоса, откъ-
дето са получавали своите идеи. Тези идеи били пряко свързани с 
живота и били прилагани във всекидневния живот, а не само една 
спекулативна философия, която няма отношение към живота. За-
щото само едно учение, което е свързано с живота, може да стиму-
лира и да вдъхнови хората да се жертват за него. 

Така че високият идеал, който е вдъхновявал богомилите, е 
включвал идеята за общочовешко братство. Те са работили за ид-
ването на Царството Божие на Земята, те са работили за падането 
на стената, която отделя физическия от духовния свят, за да вля-
зат хората в общение с възвишените духовни същества. Те са при-
тежавали едно знание, което е било достояние на всички окултни 
братства на миналото, с помощта на което са могли да извършват 
трансформация на своя живот, да го превърнат от човешки в Бо-
жествен. Морис Магр казва: „Според албигойците възвръщането 
на човечеството към Божественото се извършва чрез последова-
телни прераждания.” А немският историк Гьорингер и други пот-
върждават, че богомилите са знаели и са проповядвали учението 
за прераждането като закон за човешката еволюция. 

За да имат този висок идеал и да разполагат с това знание и 
сила, които притежавали, богомилите имали пробудено едно по-
друго съзнание от обикновеното — те имали връзка с разумните 
същества на духовния свят и същевременно тяхното съзнание 
било надхвърлило границите на обикновеното самосъзнание, в 
което живее съвременният човек в своя буден живот. 

 

Влад Пашов: „Християн Розенкройц е израснал в средата на 
съвършените богомили, които заминали на Запад поради прес-
ледването в България. Според християнската езотерична тради-
ция той е един от Великите Посветени, който е дошъл от Христи-
янския езотеричен център в Индия, където беше отнесено езоте-
ричното учение от тримата Мъдреци, които дойдоха при ражда-
нето на Христа. Той беше също от учениците на Христа.“ 
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14.4. Розенкройцерите 

 

Влад Пашов: „Розенкройцерският орден остана скрит за света 
цели 2-3 века и чак през седемнадесети век се изнесоха някои от 
неговите учения на по-широк кръг от хора, но той незабелязано 
от никого стимулираше мисълта на западния човек и под влияни-
ето на тези импулси се роди и разви цялата култура на Западна 
Европа. В по-ново време, като израз на този розенкройцерски дух, 
се явява външната школа на розенкройцерите, ръководена от 
Макс Хайндел и преди нея школата на Рудолф Щайнер, който из-
несе много от езотеричните християнски учения и им даде по-ши-
рока известност. Като последен външен израз на християнския 
езотеричен център се явява движението на Бялото Братство в Бъл-
гария, начело на което стои Учителят. Той казва: Зад мене стои 
цялото небе. Словото, което ви говоря, не е мое, то е на Бога, на 
разумните същества, които стоят зад мене.” 

„През 13 век духовният мрак над човечеството е бил толкова 
голям, че даже и най-големите Посветени прекъснали връзката с 
духовния свят. Тогава по инициатива на Посветените от езотерич-
ния център, които са работили тайно, се прави опит да се пробие 
този мрак и да се влезе във връзка с духовния свят. Понеже тогава 
трябваше да се даде импулс за развитието на западноевропейс-
ката култура, в Европа бяха се превъплътили много от Посвете-
ните, които бяха работили в миналите културни епохи като Учи-
тели на човечеството. Външно те са принадлежали към богомил-
ството и други езотерични центрове, каквито съществуваха тогава 
като Братството на Светия Граал, Братството на Златния камък, 
Братята на Свети Йоан, Рицарите на кръглата маса, Братята на Ро-
зата и кръста и т.н.  

Между тези Посветени израсна Християн Розенкройц през 
тринадесети век и той с помощта на всички успя да се излъчи и 
съзнателно да се пренесе в духовния свят, където се срещна с 
Христа, и прие от Него нови сили и нова Светлина, с които той 
обнови традицията и даде нов импулс на християнската езоте-
рична традиция. Тогава той е живял малко, след като направил 
връзката с Христа и предал тази си опитност на другите Посве-
тени, които събрали ученици около себе си, на които предават 
тази нова вест от Слънцето. Той се преражда през 14 век и израства 
в средата на учениците на неговите приятели - Посветените от 13 
век. Тогава той прави една обиколка на всички окултни центрове 
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на Изток и като се връща в Европа, основава Братството и школата 
на розенкройцерите, която се състои изключително от Посветени. 
Християн Розенкройц получава Посвещение направо от Христа 
през тринадесети век и получил новата Мъдрост от Него, той с 
тази нова Светлина обнови древната Мъдрост и даде нов живот на 
древната християнска езотерична традиция.” 

Розенкройцерите са едно от най-тайните езотерични братства, 
а повечето окултно-мистични братства на Запад са произлезли по 
един или друг начин от Розенкройцерството. Розенкройцерите, 
със своите идеи, са проникнали във всички области на живота и 
навсякъде са действали обикновено като са вдъхновявали раз-
лични философи и учени, поети, художници и общественици. 
Много от тях са били запознати с езотеричните идеи чрез богоми-
лите и розенкройцерите. Така се знае, че Данте е бил запознат с 
езотеричната наука, което се вижда от неговото мистично съчине-
ние Божествена комедия, която е построена на седморния ключ 
на Кабалата. От ръкописите на Леонардо да Винчи и от неговите 
гениални творби също се вижда, че той е бил запознат с окултната 
наука, с езотеричното учение на албигойците и на гностиците. 
Това личи между другото и от неговите загадъчни думи: Аз от-
ново ще се върна на тази Земя.“ 

Месмер, Франсис Бейкън, Максуел, Лесинг, Лайбниц, Рафа-
ело, Гладстон, Рихард Вагнер, Паганини и Спиноза също са били 
под влияние на розенкройцерските идеи, а за Гьоте езотеричната 
традиция учи, че е бил посветен и окултните му познания ясно се 
открояват в неговите творби, като във „Фауст” и „Приказка за зе-
лената змия и бялата лилия” това е в особено голяма степен. 

Кеплер, един от най-видните астрономи, също така е бил за-
познат с окултните идеи. Той казва някъде в своите съчинения: 
„Аз на времето изучавах астрология в Египет, а сега продължа-
вам работата, която тогава напуснах.” И в прераждането си 
като Кеплер той е бил голям астролог, като дори се твърди, че е 
предсказал Тридесетгодишната война по астрологичен път. 

 

Учителя: „Всички, които любят Бога – православни, еванге-
листи, католици, теософи, каквито и да са те, трябва да си подадат 
ръка в името на своя Велик Баща, Който им говори чрез езика на 
светлината. Тогава ще дойде новата епоха в света.“ (757) 

  

„Аз искам от вас да се заемете да изучите учението на Бялото 
Братство. Вие ще го намерите разхвърляно в целия окултизъм – в 
теософията, в християнството, навсякъде ще го намерите.“ (756) 
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14.5. Теософията 
 

Учителя: „Вие четете Библията и стигате до някои книги или 
глави от нея, които ви отегчават. В някои глави се изреждат само 
имена, родове, числа, които нямат смисъл за вас. Който разбира 
кабалата, не се отегчава; който не разбира, той се намира пред 
една статистика, която не го ползва. Такава книга е и „Тайната 
доктрина” (на Е. Блаватска). Много хора са започвали да я четат, 
но не са могли да я завършат – нямат търпение.  

Добре е човек да се заеме с четене на „Тайната доктрина”, на 
Библията като метод за придобиване на търпение. Те представля-
ват разхвърлян материал, който търпеливият може да събере на 
едно място и да образува от него нещо цяло.“ (754) 

 

„Спиритизмът и теософията са методи на Бялото Братство. Те 
подготвят пътя му.“ (755) 

 

Теософското общество е основано от Елена Блаватска и полк. 
Олкът през 1875 година в Ню Йорк, а девизът му е „Няма религия 
по-горе от Истината”. Тя е била пратеник на Бялото Братство и 
благодарение на специфичното си душевно устройство е била спо-
собна да послужи като посредник между човечеството и духов-
ните светове, за да изнесе част от окултните Истини пред света. 

Теософското общество имаше задачата да даде окултен тласък 
на растящия в Европа интерес към източната духовност, който 
през средата на 19 век беше пробуден от Шопенхауер и други бе-
лежити мислители. „Разбулената Изида” и „Тайната доктрина” 
се оказаха две сензационни съчинения, чрез които Теософското 
общество намери бързо разпространение сред англоезичните на-
роди. В него обаче християнството не беше взето под внимание. 

 

Опитът на розенкройцерите да поставят християнството в цен-
търа на новото течение, използвайки удивителните медиумни 
способности на Блаватска, беше предварително отклонен от ня-
кои тъмни ложи. Обаче необходимостта от хармонизиране на из-
точната и западната мъдрост отдавна вече беше назряла. Древ-
ната мъдрост на миналото трябваше да се влее в новото човечес-
тво, чието спасение беше постигнато чрез Мистерията на Голгота. 
Човечеството вече беше достатъчно узряло да узнае истината за 
своя духовен и космически произход. В противен случай матери-
ализмът неминуемо би отвел човечеството към културна и ду-
ховна гибел. Затова Теософското общество бе пратено от Бялото 
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Братство да обнови човешката мисъл, да подготви хората за Но-
вите идеи, които малко по-късно бяха донесени от Учителя. Под 
това влияние Блаватска написа „Разбулената Изида”, в която из-
ложи някои от ученията на западната езотерична традиция, но за 
съжаление без да има правилното разбиране за Христос и Него-
вата роля в общочовешката еволюция. Впоследствие Блаватска се 
подаде на друго влияние и се отклони от първоначалния си път, 
като заедно с това отклони и теософското общество. Така то не 
можа да изпълни възложената му задача. Затова тази задача се 
пое от други окултни Братства, които бяха свързани със западната 
(християнската) езотерична традиция. Такива Братства са антро-
пософското движение на Щайнер, розенкройцерското общество 
на Макс Хайндел и други езотерични школи в Европа и Америка. 

След като хилядолетия наред е било пазено в тайна, през вто-
рата половина на XIX век окултното познание излезе на бял свят, 
като един от пионерите на този импулс беше Елена Блаватска. В 
книгите си тя за пръв път публично оповести окултни истини, ко-
ито до този момент бяха достъпни само за тесен кръг хора, посве-
тили живота си на опазването на това свещено знание. 

Самата Блаватска, както и цялото Теософско Общество, са ра-
ботили под силно индийско влияние, и в резултат на това техните 
идеи започват да се предават предимно чрез индийски понятия 
като прана, кама, манас и др., непознати и съответно неразбира-
еми за европейския и западния свят. Индийското влияние води и 
до това Християнството да бъде поставено наравно с останалите 
религии, а Христос да бъде принизен просто до обикновен духо-
вен водач на човечеството. Ето как Рудолф Щайнер описва пре-
междията, които Блаватска е имала в своето важно дело за Бялото 
Братство: „В това време попада и мисията на Елена Петровна Бла-
ватска. Може наистина да се каже, без с това да се накърни значе-
нието на нейната личност, че й е била възложена работа, която 
всъщност е била твърде тежка за душата й. Ако човек иска да раз-
реши загадката защо именно тази личност е била призвана да 
внесе посланието на теософията в света, стига до заключението: 
Тя е била единствената възможност, чрез която водещите духове 
са могли да се изявят на хората на Запада.” (758) 

 

„Тя се обърнала към Америка и там действително станала член 
на едно окултно братство. После действията били, че тя, естест-
вено, получила достъп до невероятно важни сведения относно на-
меренията на подобни окултни братства и по-точно на такива - 
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нека го кажа още тук - които изобщо не проявяват някакви стре-
межи към всеобщото благо на човечеството без каквито и да било 
разграничения в него, ами преследват користни цели в угода на 
определени групи. На природата на Блаватска не било присъщо 
да действа по начина, както искали да действат тези братства. 
Така се стигнало дотам, че чрез позоваване на онова, което било 
наричано нападки срещу конституцията на Северна Америка, тя 
трябвало да бъде изключена от въпросното братство. 

И я изключили. Но тя, разбира се, не била от личностите, при-
емащи всичко с примирение, и отправила остра заплаха, че щяла 
да покаже на американското братство какво значи да бъде изклю-
чена, след като знае толкова много. Сега вече над американското 
братство наистина надвиснал дамоклев меч. Ако Блаватска разг-
ласяла каквото била узнала чрез участието си в него, това щяло да 
бъде смъртна присъда за американското братство.  

Резултатът бил, че американски и европейски окултисти се 
обединили, за да поставят Блаватска в положението, наричано 
окултно пленничество. То означава посредством определени пох-
вати в една душа да се предизвика сфера от фантазии, така че да 
настъпи помрачаване на онова, което душата е знаела преди, и то 
в известна степен да стане неизползваемо.  

Това е процедура, която почтените окултисти не прилагат ни-
кога, а дори и непочтените много рядко прибягват до нея, но ко-
ято в случая била използвана, за да може - така да се каже - да бъде 
спасен живота, сиреч действеността на онова окултно братство. 

Блаватска прекарала години наред в това окултно пленничес-
тво, докато с нея не се заели някакви индийски окултисти, които 
имали интерес да действат срещу американското братство. Виж-
дате, че винаги се намират користно постъпващи окултни тече-
ния. Ето така Блаватска попаднала в тези добре известни ви ин-
дийски води. Индийските окултисти били напълно заинтересо-
вани да противодействат на американското братство. Не защото 
по принцип смятат, че такива като него общо взето не служат на 
човечеството, а защото те самите пък от свое - може да се каже - 
индийско патриотично гледище искали да действат срещу амери-
канското братство. Чрез всевъзможни машинации обаче между 
някои индийски и американски окултисти се стигнало до своеоб-
разна спогодба. Американските дали дума на индийските да не се 
месят в онова, което те правели с Блаватска, а индийските се за-
дължили да мълчат за станалото преди това. 
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Ако се вземат предвид тези неща и се добави посоченото вече 
от мен, че на мястото на стария учител и водач на Блаватска била 
поставена една маскирана личност, един маскиран махатма, 
който обаче фактически служел на една европейска сила и имал 
за задача онова, което можело да се постигне чрез Блаватска, да 
бъде използвано в интерес на определена европейска сила, ще се 
види, колко заплетени всъщност са тези неща.” (759) 

 

От други разяснения на Щайнер за проявленията на злото в 
света знаем, че източните факири имат една основна цел: да убе-
дят света, че Христос е бил просто човек, поредният Учител, който 
дори се е обучавал в Индия. Това е нещо, което Учителя, Щайнер 
и Розенкройцерите недвусмислено опровергават. Но за съжале-
ние точно тези схващания биват представени в основните теософ-
ски трудове и се разпространяват лавинообразно. 

И тъй като Блаватска, като жертва на тези източни факири, ус-
поредно с много верни факти изопачава фините детайли от окул-
тизма в полза на злонамерените ложи от Изтока, е особено важно 
да четем Теософските книги с будно съзнание, особено в частта за 
Христос и Неговата роля в земното развитие. В този смисъл, ма-
кар Блаватска да е била с мисия от небесното Бяло Братство, тези, 
при които е била на Изток, никак не са били земни представилите 
на това Братство. И дори съветвам, ако някой чете теософска ли-
тература, да го прави просто за обща култура и без да приема нито 
ред на чисто доверие. А с оглед на това колко безбрежен океан е 
словото, завещано ни от Учителя и Щайнер, не мисля, че подобни 
книги заслужават времето ни днес - те са свършили своята благот-
ворна роля преди повече от век, когато е трябвало определени 
групи от човечеството да се събудят от материалистичния кош-
мар, в който все повече затъват нашите братя и сестри. 

През 1907 г. председател на Теософското Общество става Ани 
Безант. За нея Учителя казва: „Ани Безант пише за онзи свят. Тя 
пише по човешки. Каквото Ани Безант пише, не е така.“ (760) 

 

Тя продължава делото на Блаватска и застъпва тезата, че 
всички религии имат еднаква стойност и съответно Християнст-
вото не може да бъде поставяно над будизма. Връх на това нас-
тъпва през 1911-1912 г., когато тя налага в Теософското Общество 
догмата, че Христос се е преродил в едно индийско момче с осо-
бени дарби (Кришнамурти), което на 16-годишна възраст е 
обявено за второто пришествие на Христос. Според някои, това 
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бил прероденият Исус, а според други – самият Христос.  
За това възникнал спорът и разцепването на теософското об-

щество, когато Рудолф Щайнер, благодарение на своите ясновид-
ски способности и езотерични познания, категорично обявява аб-
сурдността на това твърдение и отказва да го приеме, като изнася 
серия лекции посветени на Христос и уникалността на Мистери-
ята на Голгота, обяснявайки защо Христовото Същество никога 
повече няма да живее на Земята в земно тяло, а ще се яви в етерен 
образ само на тези, които са изработили необходимите духовни 
органи, за да го видят. 

Непосредствено след случая с Кришнамурти се заражда конф-
ликт между Рудолф Щайнер и Ани Безант, започнат от нея. На 
събрание на Теософското Общество тя заклеймява Рудолф Щай-
нер като йезуит - абсурдно твърдение, като се има предвид огром-
ната омраза от страна на Католическата Църква към Антропосо-
фията, която продължава и до днес. Малко по-късно тя си взема 
думите обратно, но така или иначе напрежението остава. В резул-
тат на това Рудолф Щайнер е изключен от Теософското Общество, 
заедно с цялата немска секция, която след това се преструктурира 
като Антропософско Общество.  

 

 
14.6. Рудолф Щайнер (1861 -1925) 

 

 „Въпрос: Мислите ли, че духовното движение в съвременния 
свят, както това движение в България, така и движението на 
Кришнамурти, на Рудолф Щайнер и други, ще имат голямо влия-
ние е света, или че те са малки изключения, които ще изчезнат? 

Учителя: Няма да изчезнат, а ще играят важна роля. Човечес-
твото отива към една духовна епоха и това е един естествен процес 
в развитието му. Душата ще се пробуди, ще се развие вътрешното 
и зрение… Всички стари форми ще си отидат, защото са остарели. 
Окултните движения в света се делят на 3 раздела: едни вървят по 
пътя на Любовта, други – на Мъдростта, и трети – на Истината. 
Школата на Бялото Братство съединява трите пътя в едно.“ (761) 

 

Учителя: „Казват: „Ние сме широки, не сме тесногръди като 
другите.“ – Дай, Боже да сте широки, но да не сте безформени, бе-
зидейни. Ако отидете в чужбина, между окултистите, между тео-
софите, ще разберете, че те са последователи на Бялото Братство, 
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които работят да обновят човешката мисъл, в бъдеще да се влее в 
нея нов стремеж, нова дейност на Божествения дух. Днес теосо-
фите се делят на безантисти и щайнеристи-антропософи. Но и ед-
ните, и другите са антропософи. Обаче като хора и те не могат да 
се търпят. И те се делят на тесни и широки. Безантистите са жени, 
а щайнеристите - мъже. И едните, и другите се карат помежду си. 
Всички течения от източната школа се ръководят от жени, а от за-
падната се ръководят от мъже. Това деление изпъква ясно, но то е 
само външната страна. Който не е издигнат, ще се съблазни от тях. 
А който се съблазнява, не може да разбере Христа.“ (753) 
 

Антропософията (от гр. „антропос” - „човек” и „софия” - „мъд-
рост”; т.е. „мъдрост за/относно човека’”), наричана още Духовна 
наука” от създателя си Рудолф Щайнер (1861 - 1925), представлява 
опит да се изследват и опишат духовните феномени със същата 
точност и яснота, с която природните науки описват физическия 
свят. Тя е едно от малкото духовни течения, които се основават на 
абсолютно преклонение и уважение към човешката свобода. Мно-
гократно самият Щайнер е призовавал последователите си да не 
вярват дословно на изнесеното от него за видимия и невидимия 
свят, а да мислят върху него и постоянно да го проверяват. И едва 
тогава те да решат обективно дали да го приемат или отхвърлят. 

Заради това отношение към човешката свобода Щайнер дори 
е бил криво обвиняван в анархизъм - защото според него доброто 
не може да се изведе от никакви догми, църкви, закони и изобщо 
от никаква външна власт. Според Антропософията всеки човек 
трябва сам да намери своя път към Бога, докато според религията 
той се нуждае задължително от посредничеството на църквата. 

За разлика от останалите теософски автори, Рудолф Щайнер 
притежава способността да вижда свръхсетивната реалност в ясно 
и будно съзнание, което вече придава на неговите изследвания 
един научен характер. Според него, а също и според всички други 
Учители от Бялата Ложа, точно както всеки човек наблюдава и из-
следва околния свят чрез своите сетива, така и всеки човек може 
да развие способността за наблюдаване на свръхсетивната реал-
ност, и то в ясно и будно съзнание, запазващо своята логическа 
последователност на мислите. 

Още от самото начало на своята дейност в Теософското Общес-
тво, Рудолф Щайнер заявява, че ще се ръководи единствено от ре-
зултатите на собствените си духовно-научни изследвания. През 
следващите години Рудолф Щайнер излага в множество книги и 
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лекции резултатите на своите изследвания в духовния свят. 
В своите лекционни курсове Рудолф Щайнер прави много раз-

търсващи разкрития в областта на историята, философията, пси-
хологията, антропологията, религията. Освен това идеите за пре-
раждане и Карма са развити по начин, достъпен за европейското 
съзнание. Той дава ценни насоки и напътствия в областта на пе-
дагогиката, земеделието, медицината, архитектурата. Неговата 
цел е одухотворяване на цялата човешка съвременна култура. Той 
не отхвърля останалите религии, а напротив, той ги обединява и 
синтезира в Антропософията, като в центъра на самата Антропо-
софия той поставя Христовото Същество. 

За съжаление в наши дни мнозина представят Щайнер като 
адепт на Черната ложа, което е долна лъжа по ред причини. Про-
тиворечивите мнения за Антропософията преди всичко идват от 
хора, които имат следната философия за ученичество: „Слушай 
Учителя и отричай всичко друго на общо основание, без да се 
опитваш да го разбереш и осъзнаеш!“ 

Това за мен е абсолютно същото като проповедите на служите-
лите в черно от църквата, които твърдят: „нали си имаме Христос 
- за какво са ни Учители като Петър Дънов, които да допълват и 
разясняват Неговото Слово?“. Точно така звучат и фразите от 
сорта на: „Учителя е бил тук, защо някой да разяснява отделни 
части от беседите му и да допълва езотеричното познание?“ 

Сякаш Бялото Братство работи само в една точка от Вселената 
и чрез един човек, а всички останали може спокойно да бездейст-
ват. Нищо, че същият този Учител ни учеше: „Едно е знанието, 
една е светлината. Но знанието от едно място не идва и светлината 
през един прозорец не влиза. Неизброими са пътищата на знани-
ето, неизброими са прозорците на светлината. Всеки, който е на-
товарен с мисията да изяви на хората Истината, не говори от свое 
име. Той говори от името на Единия Учител. Затова Христос 
казва: „Аз не дойдох в света да сторя моята воля, а волята на Оно-
гова, който Ме е проводил.“ – Всеки истински Учител, всеки По-
мазаник Божи е изпратен със специална мисия на Земята.” (762) 

 

Лично аз, преди години, макар да бях изчел много беседи на 
Учителя, едва след като вникнах в Антропософията осъзнах колко 
съм се заблуждавал, че ги разбирам правилно и на едно по-дъл-
боко, окултно ниво. Не случайно самият Учител е казвал, че ми-
сията на Щайнер е да подготви западните народи за Новото уче-
ние. И за тези, които сме така устроени, че е силно застъпено в нас 
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аналитичното мислене, е особено желателно да се запознаем поне 
с основите на Антропософията, за да разбираме Христовото уче-
ние и беседите на Учителя не само като низ от красиви и морали-
зиращи слова, а като едно дълбоко езотерично учение. Това неиз-
бежно води и до осъзнаването колко много повече ни е казвал 
Учителя в многопластовите си беседи. И точно както Учителя ни 
дава ключове и изнася цели беседи, за да разтълкува един стих от 
Библията, откриваме как Щайнер дава ключове за разбиране на 
Божието Слово, предадено ни през Учителя. 

Учението на Учителя е откровение на Великото Всемирно 
Братство, на Христа. То е част от онези велики импулси, от които 
произлиза и Антропософията. Неслучайно и за известно време 
картината на корицата на сп. „Житно зърно” (издавано по времето 
на Учителя и под неговото ръководството) е един от печатите от 
Апокалипсиса на Йоан“, нарисувани по инструкциите на Щайнер. 
Не е и случайно и антропософското познание на Боян Боев и Влад 
Пашов. И вярвам всеки истински ученик на тези двама Велики 
Учители ясно осъзнава, че Словото и на двамата трябва да се цени 
като важна част от проявленията на Духа, и така двамата Посве-
тени се допълват по много красив и естествен начин. А пресечната 
точка между двамата е една – Христос. 

Мисля си, че хората, които казват така лесно: „Не търсете 
чужди учители!”, го правят от слабост и неспособност да познаят 
духа, брата и в другите. Учението на Бялото Братство трябва да 
примири, да обедини религиите и духовните учения, а не да ги от-
блъсква, да ги противопоставя. Всеки един светоглед, който ома-
ловажава стойността, на което и да е от двете течения, е грешен, и 
е вдъхновен от една съвсем друга ложа със съвсем други цели. 

Хубаво е да имаме предвид и факта, че Учителя никога не е ис-
кал просто да „стоим в краката на Учителя” и да го приемаме за 
единствен авторитет и божество. Напротив - дори е препоръчвал 
да се четат и други гледни точки, например тук: „Най-хубавото за 
онзи свят е писал Сведенборг. Четете Сведенборг!“ (763) 

И всеки, който твърди, че Бог се проявява само през един чо-
век, пък бил той дори Исус, никак не помага на Христос и на чо-
вечеството, колкото и да е добронамерен. 

Всичко, което казах дотук, важи преди всичко за знанията и 
истините, които Щайнер е „свалил“ от свръхсетивните светове. За 
разлика от тях, окултните упражнения, които той е препоръчал за 
развиване на духовните ни тела, е разумно да бъдат заменени от 



 
420 

методите, дадени от Учителя, които помагат да изградим и здрава 
връзка с Христос, и са много по-подходящи за душите, които са 
инкарнирани сред славянските народи, с тяхната специфична фи-
зиология и душевност. 

Ако някой проявява интерес да се запознае с тази материя, 
препоръчвам да започне с основните три книги, излагащи идеите 
на антропософията: „Теософия“, „Въведение в Тайната Наука“ и 
„Как се добиват познания за висшите светове“. 

Завършвам тази тема с два цитата от Влад Пашов, които ясно 
показват отношението на Учителя към делото на Рудолф Щайнер: 

„Един път той (Боян Боев - бел. авт.) попитал Учителя дали се 
познава с Щайнер, срещал ли се е с него. Учителя му отговорил, 
че се познават и че са се срещали. Брат Боев с още по-голям инте-
рес попитал: „Къде сте се срещали и кога?” Учителят му отгово-
рил: „Срещали сме се в духовния свят и от там се познаваме” и 
прибавил: „Щайнер е добър работник на Божията нива. Той е 
много активен и деятелен. От Бялото Братство му е възложена за-
дача да даде духовен импулс на западноевропейската култура, за 
да я спаси от окончателно рухване, за да може да се възроди и 
влезе в новата култура.” (764) 

 

„Трябваше да отида при Учителя и да му искам идея за клише 
на корицата на „Житно зърно.” Това беше някъде 1933-1934 го-
дина. Поговорихме по този въпрос и Учителят каза: „В квартирата 
ми на „Опълченска” 66 има една картина, която показва четирите 
фази на живота на човека, представени чрез различни възрасти - 
детство, юношество, възмъжалост и старост.”  

Аз бях забелязал тази картина. Като идея тя беше много ху-
бава, но не беше добре изработена и изразих пред Учителя мне-
нието, че е твърде старомодна и не е подходяща за клише. Тогава 
той извади един албум с картини на Щайнер, сред които бяха 
изобразени печатите на Откровението и други образи от него. 
Учителят ми показа картината на жена, облечена в Слънце и ми 
рече: „Вземи тази, тя е хубава, само като се прерисува, да се огради 
със зодиакалния кръг, като Водолей бъде на зенита.” 

По тази картина направихме клише и го използвахме за кори-
цата на списанието... А веднъж сред младежкия клас, в разговор 
около печката, също за Щайнер, Учителят отбелязал: „Той беше 
тук, на лекцията и даже водихме разговор с него. Между другото 
той ме попита с учудване: „Удивлявам се, Учителю, че в такива 
прости слова изразяваш толкова велики идеи и истини.” (765) 
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14.7. Нашата епоха от духовна гледна точка 
 

Историческите епохи в културния живот на отделните народи 
и на цялото човечество подлежат на същите цикли, на същото раз-
витие, както живите същества. Те първо се зачеват, раждат се, рас-
тат и достигат до своя разцвет, а след като изпълнят своята мисия 
(да развият определени качества, способности и добродетели) от-
стъпват мястото си на следващите епохи, в които други народи 
„поемат щафетата” и повеждат човечеството към разрешаването 
на следващата важна задача, възложена от Напредналите Същес-
тва, ръководещи земното развитие. 

Човечеството, в своето вековно развитие, е преживяло изгрева 
и залеза на много култури. Всяка епоха има своите задачи и ней-
ните постижения могат да бъдат разбрани само когато се поглед-
нат като част от целия Божествен план. 

Напредъкът на една култура се определя от отношението на 
човека към Вечните Божествени принципи – Любовта, Мъдростта 
и Истината. Когато човек изгуби връзката си с тях, животът из-
губва всякакъв смисъл, човек изпитва вътрешна пустота, изгубва 
посоката на своето движение, изпада в безпътица. От този момент 
човек започва да губи Живота, Светлината, Свободата си. Той 
става лекомислен, отрича духовните ценности, Разумното начало, 
Вечния живот, изгубва пътя към съвършенството. Съмнението и 
недоволството изпълват душата му. Той става подозрителен и 
враждебен към всички. Страхът – древният закон на животинс-
кото царство – постепенно го обзема.  

В това положение човек не може да разполага със свободата 
си. А когато това се случи в световен мащаб за цялото човечество, 
от Бялото Братство идва една нова вълна, един нов подтик, който 
извежда човека от това статично положение. Но понеже хората не 
разбират дълбоките причини за тази благотворна вълна, започват 
да и противодействат. От този момент настават борби, движения, 
разрушения в личния, обществения и международен живот. В на-
шето съвремие човечеството изживява именно такава криза. 
Очертават се тези две течения – старото и новото. В областта на 
науката, изкуството, религията, социалния живот – навсякъде 
старото е в борба с новото. 

Едновременно с огромния напредък в материалистичната на-
ука, човек се докосна и до друг един свят, отвъд границите на ма-
териалното – Невидимия, Духовния свят. Това разколеба вярата 
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му в материализма – това е новото. Химията, физиката, биологи-
ята и другите науки плахо и несигурно прекрачват границите на 
един непознат за тях свят. Днес, редом с материалистичните тео-
рии, видни учени се занимават и с проблема за четвъртото изме-
рение, за различните форми на съзнание, шестото чувство, а също 
и невидимите тела и уреди като аура камери, чрез които се опит-
ват да ги разберат по-добре, макар и засега все още да се лутат като 
слепци в мрака, отричайки познанието от Посвещенията. 

В биологията има нарастващ интерес към изучаването излъч-
ванията на различните организми, техните строителни и възста-
новителни сили, както и жизнения магнетизъм. 

В социалния живот пък днешното време от една страна се ха-
рактеризира с пълно потъпкване на човешките права и свободи, 
макар и по един подмолен начин, който ни кара да се чувстваме 
свободни и да не виждаме решетките, зад които още от най-ранна 
възраст бива вкарано съзнанието ни. Затова сме свидетели повече 
от всякога на съперничество, егоизъм, недоверие и омраза в света. 
Но от друга страна се повдигат все по-мощни и многобройни ду-
ховните движения, призоваващи към общочовешко братство и 
любов. Ражда се идеята за сближение и съжителство на народите, 
основано на равенството и взаимното зачитане. Малки групи от 
будни хора вече поемат по пътя към единно човечество, в което 
големите и силните да бъдат в помощ на малките и слабите. 

 

Две сили се борят – старото и новото. Старото разединява хо-
рата чрез насилието. Новото ги обединява чрез Любовта. Между 
тези два процеса обаче никакво равенство по сила не съществува. 
Старото е могъщо, самоуверено, то е един завършен процес със 
зрели, ясни и определени форми. Новото сега започва, то е едва 
доловимо, с неясни очертания, ала пълно с живот – то носи бъде-
щето. Новата вълна носи в себе си силите и зародишите на една 
нова култура. В нея те ще се развият и ще принесат плод. Светли-
ната ще замени мрака, Вярата – безверието, Надеждата – отчая-
нието, Любовта – омразата. Раждането на една нова епоха е ви-
наги съпроводено от един Велик Учител, който слиза сред чове-
чеството от духовните светове и посвещава своя живот в безкорис-
тна служба за благото на Цялото. Той се превръща в проводник, 
чрез който Божието Благословение се излива към всеки отделен 
човек. Силите, които той носи, дават тласък на новата епоха. В не-
говото дело участие вземат и най-напредналите души – гениал-
ните, талантливите и надарените хора, чули гласа на своя Учител. 
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Раздел III: Христовият пратеник 
 

„Наистина Господ Бог няма да направи нищо, без да открие 
Своето намерение на слугите Си, пророците.” (Амос 3:7) 

 

Учителя: „И когато аз си замина от България, тогава българите 
ще познаят. И втори път няма да дойда вече. Десет милиона свещи 
да ми запалят, няма да дойда... Разбирате ли? Свещи не ми тряб-
ват. Искам човешките сърца да бъдат запалени. Любов искаме 
ние! Църкви не искаме, каменни църкви не искаме. Искаме сър-
цата да се Любят. Ред и законност във всеки един дом, във всяко 
училище – това искаме днес е света... Един ден българите ще поз-
наят, че аз съм им бил един голям приятел.  

Но когато аз си замина, не искам никакви паметници, и ако ми 
направите такива, ще ги разруша. Любов иска Бог, да се обичат 
всички като братя и сестри, това са паметниците на бъдещето. 
Казвам: Моите думи са Божии думи, те не са мои думи.“ (766) 

 

Влад Пашов: „Когато и розенкройцерството изпълни своята 
мисия и импулсът привидно беше замрял, дойде Учителя и даде 
нов тласък на езотеричното учение, като стимулира нови сили и 
събра около себе си учениците, които са работили и в другите кло-
нове на езотеричната традиция.  

Богомилството и розенкройцерството, както казах, бяха плод 
на третия импулс на Бялото Братство – представяха от себе си вто-
рата фаза на големия Христов импулс. Но когато импулсът, който 
породи богомилството и розенкройцерството намали силата си и 
се зазори новият импулс, начело на който стоеше Учителят, под 
влияние на тези два импулса се стимулира древната езотерична 
традиция от преди християнската епоха, оформила се като из-
точна езотерична традиция и даде живот на теософското общес-
тво, което изигра ролята на Йоан Кръстител по отношение на го-
лемия импулс, който Учителят носи в света. Последна проява на 
този велик импулс, както вече казах, се явява учението на Учи-
теля, което иде в началото на епохата на Водолея, да подготви ус-
ловията за раждането на Шестата раса. Учителят сега посява се-
мената, които ще израстат в шестата културна епоха и ще се раз-
вият и дадат плод в Шестата раса, която ще бъде раса на Любовта 
и Братството. Затова Учителят сега носи учението на Любовта и 
Братството и Братството па човечеството, която ще обнови и тран-
сформира целокупния живот на човека и човечеството.“ 
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15. Идването на един Велик Посветен в България 
 

„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. 
А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка ис-

тина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, 
и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще прослави, защото от Мо-
ето ще вземе и ще ви възвести.” (Йоан 16:12-14) 

 

Учителя: „О, народ и народи, вие, които спите - събудете се и 
пригответе се, за да посрещнете Господа Бога на силите. Защото 
Бог наш няма да пощади нечестивите. Царството Му на Земята ще 
бъде царство на Мир и Правда. Синове человечески, синове Божи, 
пригответе сърцата си, за да Го посрещнете и приемете в сила и 
слава. Колко са сладки мислите Господни! Колко са велики Него-
вите въжделения и възнамерения! Господ иде да се възцари и да 
очисти Земята от неправдата. Защо така говори Господ: Ето, пос-
ред вас стои един, когото Бог помаза за цар и когото вие още не 
познавате, понеже е скромен и смирен по сърце. Но Бог ще го въз-
виши със своята десница, за да познаете всички, че Той е Бог все-
мъдър, Бог всеблаг, Бог велик и силен. Затова пригответе се от 
дълбочините на душата си. 

Поклонете Му се вие, които Го любите, благословете Го в духа 
си. Ей, Господи, ела, ние ето Те очакваме, да бъде всичко според 
желанията на душата Ти и според благата Ти воля. Възвесели ся 
ти, който си избран от Господа, и възпей на Бога; понеже прослави 
се Господ. Враговете Му са паднали вече, веригата за беззаконний 
е готова и бездната чака да го приеме и да го върже за тисящи го-
дини. Ето, ще се съди Господ с този род при въдворяването на Сво-
ето царство. Радвай се, Сионе, денят на спасението ти изгря.” (767) 

 

„Когато се занимавате с мен, трябва да знаете, че за вас не е 
важно кой съм и какъв съм. По този въпрос ще разговаряме, ко-
гато се видим на Небето. Можем ли да познаем един водолаз? Не, 
защото когато той действа, не може да се познае кой е той - той се 
облича е облекло, пригодено за неговата работа. Така и ние тук не 
можем да се познаваме, защото сме изпратени на работа. Но вие 
сега не че не ме познавате, познавате ме, но сте забравили.” (768) 

 

„Ще казват от тщеславие, че в България се родил Учител. Тъй 
ще си говорят хората, без да знаят как стоят нещата. Учителите не 
се раждат. Къщите им се правят тук, но те не се раждат нито в Бъл-
гария, нито някъде другаде.” (772) 
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15.1. Едно ново начало... 
 

В края на 19 век, когато една по една гаснеха духовните цен-
ности в мрака на материалистичната бездуховна култура, една 
светлина блесна и откри новия път на възход – това бе идването 
на Учителя. Чрез своя живот Учителя показа какъв трябва да бъде 
човекът на Новата култура. Той ни даде знанията и методите, чрез 
които сред развалините на стария свят заедно да съградим култу-
рата на Божествената Любов, която ще обедини народите, за да се 
почувстват като живи части на едно цяло. 

Днес, на границата между две епохи, пред човечеството вече се 
откриват нови хоризонти и нови сили се събуждат в човешкото 
съзнание. Нов път се открива за човечеството – Пътят на Любовта, 
Мъдростта и Истината. Един нов свят, пълен с духовни богатства 
и земни блага, се задава на хоризонта. Интересен е фактът, че след 
векове на духовен мрак, изведнъж, по едно и също време, дойдоха 
два силни импулса от Бялото Братство – Школата на Учителя и 
Антропософията на Рудолф Щайнер. За това има съвсем основа-
телна причина: Именно сега, две хилядолетия след Мистерията 
на Голгота, Христовият импулс започва да се разгръща.  

Едва отскоро е възможно, макар и все още за съвсем тесен кръг 
от най-напреднали души, да бъде видян Етерният Христос и да се 
работи в съзнателна връзка с Него. В същото време предстои чо-
вечеството да се сблъска със злото в лицето на въплътения Антих-
рист, за когото ще стане въпрос в пети и шести раздел. Това ще 
бъде една своеобразна матура за влизане в Новата Епоха - ще се 
иска от всяка отделна душа на Земята да покаже какво е научила 
досега и дали е изградила в себе си качествата и добродетелите, 
които са необходими, за да бъде допусната в една много по-възви-
шена култура на братство и свобода. А сега нека разгледаме отб-
лизо въпроса: Кой беше Учителя, защо дойде, какво ни остави и 
най-вече - готови ли сме да го приложим в своя живот? 

 

Учителя: „Ако искате да знаете кой съм аз, ще ви кажа. Аз съм 
братът на най-малките в Царството Божие. Аз, най-малкият, ис-
кам да изпълня Божията Воля както Бог е заповядал; искам да ос-
ветя Неговото Име както Той ме е осветил. Бог е бил толкова до-
бър към мен, че аз, братът на най-малките, искам да Му се отплатя 
с всичката си признателност… Няма човек на Земята, който да 
обича душите ви както аз ги обичам. Желая и вие да обичате чо-
вешките души както аз ги обичам.” (769) 
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15.2. От Петър Дънов към Учителя Беинса Дуно 
 

Земният път на Петър Дънов започва през 1864 г. от благочес-
тивия, чист и свят дом на свещеника Константин Дъновски. През 
април 1854г. 24-годишният Константин и трима негови другари 
потеглят от Варна за Света гора (Атон) с намерението да останат 
там и да се посветят на монашеството, но недалеч от Солун се раз-
разява страшна морска буря, някаква военна гемия се блъсва в ко-
раба им и го разбива, а четиримата по чудо се спасяват и успяват 
да се доберат до бреговете на Солун. Всичко случило се след това 
е описано от самия Константин Дъновски в брошура, отпечатана 
през 1905 г.: „Едно откровение в солунската черква „Св. Димит-
рий”, дадено на Отца Константина Дъновски през юношеството 
му е гр. Солун, на 10 април 1854 година.” 

В тази църква (по онова време - джамия) младият момък има 
изключително мистично преживяване – необикновена среща, 
при която той прозира определения му житейски път и осъзнава 
задачата си, в която се загатва за предстоящата му важна мисия. 
Там той среща стар свещеник, който му казва, че трябва да му пре-
даде нещо важно, но затова е нужно отново да се срещнат в същата 
църква на следващия ден, Велика събота. Отивайки на определе-
ното за срещата място, Константин вижда, че старецът се моли в 
олтара, след което се приближава към младежа и се обръща към 
него с думите: „Синко, за Любов Христова желая да науча откъде 
си и за какво отиваш в Света гора.” 

„Аз му разказах – пише през 1905 г. Константин Дъновски – 
без всякакво стеснение откъде съм и за какво отивам в Света гора, 
какво е желанието и намерението ми – също като на една изповед. 
Във време на говореното ми старият свещеник изглеждаше много 
спокоен, слушаше ме с внимание и се показваше много благода-
рен, докато свърших разказа си. Но след няколко минути мълча-
ние, като се приготви да ми говори, забелязах едно странно изме-
нение в погледа му, по всичкото му телосложение, а най-много, 
което ми вдъхна особено удивление, бе появяването на пламен ог-
нен над главата му и неволно ме обзеха тръпки по всичкото ми 
тяло и ме обля студена пот... ” 

„Драги синко – казва тогава стария свещеник, – ти наистина 
си избрал добрата част за себе си, но знай, че спасението на ду-
шата не зависи от мястото, но от начина на вярата в Исуса Христа. 
И не мисли, че всички ония, които и колкото са в Света гора, са 
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праведни, защото и там може да бъде човек най-голям грешник, 
както и в мира. Заради това послушай съвета ми: Да си идеш там 
- на мястото, където те е определил Божият промисъл, понеже 
това място е било и ще бъде праг за чудни световни промени. 
Очите ти непременно ще видят всичко речено от Господа и със за-
лога, който ще ти връча, ще бъде за уверение като от Бога.” 

Константин пише за тази среща: „Аз тогава се възхитих и ра-
достно му рекох, с едно страхопочитание: „Отче, с помощта Хрис-
това и с твоите свети молитви напълно се съгласявам и с готовност 
приемам всичко, което сте ми казали и ще ми кажете.” Тогава ста-
рият свещеник вдигна очи и ръце нагоре и рече: „Нека е благос-
ловен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който утаява 
от премъдри и разумни и открива на младенци.” 

След това тайнственият непознат предава на бащата на Петър 
Дънов антиминс (парче плат, на което е изобразено погребението 
на Христос и други символични изображения) и го благославя. 

Тодор Бъчваров, уредник на списание „Родина”, в книгата си 
„Заветници на свободата” (1922) коментира финала на брошурата 
на Дъновски: „Дядо поп не довършва разказа си и с това прикрива 
най-мистериозни – те факти в своя живот, които той е доверил 
само на верующи: когато тайнственият свещеник му предава ан-
тиминса и завършва речта си, става невидим. И това тъй силно го 
стреснало младежа, че той останал на мястото си като вдървен. 
Незабелязан свидетел на тази сцена бил пазачът на черквата-джа-
мия, стар благочестив турчин. Той се приближил към смаяния мо-
мък, турил ръка на рамото му и казал: Синко, Божите пътища са 
неизследими, иди си с мир!” 

Прозрял своята важна мисия, Константин решава да се върне 
в България, където се жени и става първият български учител и 
свещеник във Варненски регион. Няколко години по-късно, на 
Петровден, се ражда третото им дете - Петър. От малък той обичал 
самотните разходки на открито сред Природата, която е говорила 
на неговата душа от най-ранни години на разбран език. Завършва 
средното си образование във Варна и Свищов, а по-късно продъл-
жава образованието си в САЩ, където завършва Богословския фа-
култет на Бостънския университет. 

Както Христос се въплъти в онази точка от света, където про-
цесът на индивидуализиране беше дошъл до своя връх (еврейския 
народ презираше всички, които „не са Авраамово семе” и се бе зат-
ворил за външните влияния) и от там започна своя победоносен 
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поход срещу злото, така и Петър Дънов прекара символичните 7 
години26 в люлката на материализма и духовната пустота - Аме-
рика - за да провери докъде е отишло човешкото знание и ходът 
на научната мисъл. Има данни, че там той е присъствал на поне 
една среща на водачите на Розенкройцерското Братство. Това по-
казва, че те са знаели за неговата предстояща мисия с общочо-
вешко значение. 

Петър Дънов се завръща в България през 1895 г., озарен от съз-
нанието за своята Божествена мисия. Годините от 1895 до 1900 
той прекарва в уединение и самота, в размишление и съзерцание, 
в молитва и дълбока вътрешна работа. 

Когато един Учител идва на Земята, той се справя първо с ус-
ловията на материалния свят. След като ги превъзмогне, той въз-
становява връзките си с Великия Разумен свят, от който той идва. 
Тези пътища остават отворени за него през целия му живот на Зе-
мята. Това е трудна, дълбока вътрешна работа, която се извършва 
в мълчание. Тази работа е необходима, тя предшества всяка вън-
шна работа. Като осигури връзките си с Великия Разумен свят, той 
осигурява съдействието и подкрепата на Светлите Същества, ко-
ито живеят там и те му помагат в неговата работа. 

Учителя обмисля делото и се подготвя за него. Той съзнава 
всички трудности, които му предстоят. С простота и скромност той 
казва: „Делото е трудно, съпроводено с много мъчнотии и страда-
ния. Но все пак някой трябва да пожертва живота си за Слава Бо-
жия и за доброто на другите.” (770) 

 

През 1896 година във Варна издава книгата „Наука и възпита-
ние”, където на научен език разкрива Пътя на човека в Световната 
Драма и разкрива основите на Новата Култура, която настъпва 
през идващия двадесети век. 

Според сведения, предадени от Боян Боев, на 7 март (19 март 
по нов стил) 1897 година, на 33-годишна възраст Божественият 
Дух слиза върху него и Петър Дънов се трансформира в Учителя 
на Бялото Братство Беинса Дуно. Той казва: 

„Някои питат: „Ти кой си?“ Не е въпросът кой съм аз. Други 
питат: „Кой е Христос?“ Не е въпросът и кой е Христос. В света има 
само Един и Той е Бог на Любовта, който се проявява както иска и 
чрез когото иска. И всяка слава и всяка мъдрост, и всяко знание в 
                                                      
26 Мистицизмът ни учи, че човешкият живот е разделен на етапи от по 
7 години, които представляват един пълен цикъл от нашия живот. 
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света е Негово. И всеки един, колкото и да е велик пророк, Учител 
или някой от боговете, който се осмели само да вземе тази титла 
върху себе си, да усвои туй, което Бог има в себе си, той е една фа-
лирала личност... Сега ни кръщават: „дъновисти“. Най-голямата 
пакост, най-големият позор за мене е туй име „дъновисти“. „Дъно-
вист“ - това е псевдоним, аз не съм „дъновист“.  

Някому може да е много приятно да се нарича „дъновист“, но 
за мене думата „дъновист“ или когато споменат думата ,Дънов“, то 
е забиване един гвоздей в ръката ми... И християнството, като му 
туриха туй име, изгуби. Аз нямам нищо против християнството, 
но силата му не е в името... Силата на едно учение зависи само от 
Любовта, която прониква в него.“ (771) 

 

„Новото учение е за всички, а не само за България. Не казвам, 
че трябва да се нарече Дъновизъм“. Какво име ще му се даде не е 
важно. То учи, че всички хора са братя и сестри помежду си и не 
трябва да се изнудват. Те трябва да се обичат. Това искам от 
всички, а не след 1000 години да изопачат мислите ми, както и до 
днес изопачават Христовото учение. Не искам криво да предават 
думите ми. Аз проповядвам едно: „Всички хора трябва да се оби-
чат“. – Как да се обичат? Една е Любовта. 

Тя съгражда дома, семейството, обществото и държавата. Аз 
бих желал всички хора да познаят Живия Господ, от Когото са из-
лезли. Една воля съществува – Божията воля. Един Господ – Бог 
на Любовта. Никакъв Дънов! Когато влезете в Любовта на Бога, 
тогава ще се напишат имената на всички, които са работили за тая 
Любов. Кой е бил Дънов в миналото, никой не знае. В бъдеще 
той ще дойде под друго име.“ (773) 

 

„Не искам да ме правите център… Не искам да изпъква във ва-
шия ум някой си г-н Дънов, а вие да познаете Господа, защото аз 
имам и вземам участие във всичките Му работи.“ (774) 

 

„По-близо да си, Господи, до мен със Своята сила, мъдрост и 
познание. По този начин ще бъде силен всеки народ, по този на-
чин ще бъде силен и българският народ... Даром съм взел - даром 
ще ви го дам. Не искам друго, освен вие да любите Господа. А за 
мен нищо не мислете. Аз бих желал българите да приемат това 
учение, а после нека заличат името ми, нека ме забравят. Знаят ме 
тук като г-н Дънов, а не знаят какво е моето истинско име. Един 
ден как ще ме търсят? Само Господ е безсмъртен. Имайте упова-
ние в Господа, не туряйте упованието си в хората.“ (775) 
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Интересно е да отбележим, че Великите Учители действат по 
закона за подобието и въздействат върху големи групи от хора 
чрез отделни техни представители. По тази причина Христос из-
бра 12 апостоли, които представяха 12-те зодии. И тъй като хората 
сме свързани като скачени съдове, чрез апостолите Христос пов-
лия благотворно на цялото човечество. 

Първоначално Учителя е имал трима ученици, които по своето 
вероизповедание са били православен, протестант и католик. 
Чрез тези три личности той нежно и внимателно е работил за об-
лагородяването на целия християнски свят, като е посадил първо 
в тях, а после и в още по-широк кръг от хора семената на бъдещата 
култура. В своето духовно уединение Петър Дънов е бил посто-
янно отворен за посланията на Духа. От 25 юни до 9 юли 1900 г. 
той получава седем послания, които съдържат съвети и наставле-
ния, подготовящи го за предстоящата му духовна мисия. Те са стъ-
пало към новото разбиране за живота, което предстои да се открие 
на хората чрез него. Учителя нарича тези послания „Седем раз-
говора с Духа”. 

През 1901 г. Учителя започва своите пътувания из България 
като държи сказки в редица големи градове. Беседите са със сво-
боден вход и привличат много слушатели. След като завършва 
една обиколка из северната част на страната, той пише на един от 
учениците си: „Радостно е, че ние с вяра и търпение можахме да 
сторим това, което е най-добро засега - да влеем една нова струя 
на живот и да раздвижим умовете на всички.” (776) 

 

Цели 12 години Учителя обхожда страната, говори, поучава и 
проучва основно българина - не само чрез пряк досег с него, но и 
чрез многобройните френологични изследвания, които прави. 
Впечатляващото е, че постепенно през 30-те си години незабеле-
жимият до вчера Петър Дънов сякаш израства от нищото, несвър-
зан с някаква верига на Учител-ученик. Този нов Посветен стои 
като сам в света, словото му има изключителна морална сила, го-
вори категорично и убедително като Същество, слязло от ше-
метни висоти, което е и самата истина. Той живее в постоянна 
връзка с Христа – това, което слиза чрез Беинса Дуно, всъщност е 
Словото на Христос и съобщава необходимото за нашето време. 

Според Щайнер характерен белег за инкарнациите на Бодхи-
сатвите е, че се осъществяват, когато предварително подготвеният 
приемник е на възраст между 30 и 35 години, а също и окултния 
закон Бодхисатвата, въплътен на Земята, да не разкрива своята 
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истинска самоличност с цел избягване на обожествяването му. 
Учителя съзнателно не ни разкри кой е той, за да ни предпази. 

Той каза: ,Аз не искам да знаете кой съм, защото искам да говорят 
други; ако искам да бъда известен, ще отворя очите на двама 
слепци и те ще разправят кой съм. Добре, да ви явя кой съм, но 
ако започне тогава едно гонение, колко от вас ще могат да го из-
търпят? Затова аз не искам да ви туря на хлъзгава почва. Аз искам 
да избегна това – познавам душата на българския народ и не же-
лая да му създавам карма. Исус Христос се изяви на еврейския на-
род, но той не го прие и си навлече карма.” (777) 

Когато знаеш и поругаваш, последствията са много по-тежки.  
 

Влад Пашов споделя в своите спомени за Боян Боев: „След това 
става студент и през 1908 г., поради временното затваряне на Со-
фийския университет, отива в Германия, в Мюнхен, да завърши 
учението си. По това време Мюнхен е бил център на дейността на 
Рудолф Щайнер... В личен разговор Щайнер му казва:  

„В България ще се развие мощно духовно движение, начело на 
което ще стои Велик Посветен. И той в България няма да работи, 
както аз работя тук, а ще работи по друг начин. Аз тук работя сред 
научно-материалистична среда, имам за задача да осветя от ду-
ховно гледище съвременната научна мисъл и да дам духовен им-
пулс на залязващата западноевропейска цивилизация, за да може 
тя да се възроди и да премине към шестата раса. А там в България, 
вие ще има да работите за полагането на основите на една нова 
култура, културата на шестата подраса, от която ще се роди шес-
тата раса. Понеже шестата раса ще има за задача да развива чо-
вешкото сърце, затова и вие там ще работите върху развитието на 
човешкото сърце с Евангелие в ръка.“  

Такъв е смисълът на разговора на Щайнер с брат Боев. По това 
време Щайнер беше обявил пред своите ученици, че бъдещето е 
на славянството и че от него ще се развие шестата културна епоха 
- шестата подраса. Пак по това време той беше писал статия под 
заглавие „Християнството и славянството”, в която прокарва иде-
ята, че славянството ще приложи християнството в живота си, от 
което ще се роди новата култура. Усвоил тези идеи за мисията на 
славянството, разбрал, какво поле за работа има в България, и 
разбрал, че Учителя е в България, брат Боев се връща от Германия 
с голям ентусиазъм да работи за Божието дело. Още със завръща-
нето си в Бъглария, той се среща с Учителя, за когото е предупре-
ден от Щайнер, и става негов ученик.” 
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15.3. На прага на Епохата на Водолея 

 

През първите години на 19-ти век Учителя събира своите уче-
ници и постепенно ги подготвя за важната мисия, която имат сред 
българския народ. През това време тяхното общество носи името 
„Веригата на Божествената Любов” и учениците, заедно с Учи-
теля, се събират веднъж годишно до 1915 г. 

Старото съзнание обаче е пуснало дълбоки корени сред после-
дователите на Учителя и той среща много препятствия в опитите 
си да ги пробуди, като на моменти дори е готов да се откаже от 
тази нелека задача, но в Името Божие устоява на всички труд-
ности и успява. Само той си знае какви вътрешни премеждия е 
имал, за да изрече на събора с учениците си през 1912 г. следните 
думи: „Сега, аз ви считам за приятели, съобщавам ви това: спъвате 
ме. При все това аз ще река на себе си: „Хак ти е, да не си отишъл. 
Но щом си се ангажирал, носи си последствията.“ 

Ако искате да работите за Господа, без любов и себеотрицание 
не може. Христос ми казва: „Ида да помогна на този народ, да заг-
ладя всичките недоразумения и да разбия всичките препятст-
ващи духове.” – Аз и Христос едно сме. И с нищо друго не можете 
да ме подмамите, освен с вашата любов. Вашите мисли ме измъч-
ват, те са едно страдание за мен. Моето положение е като на малко 
дете, което ходи по тръните. Аз ще направя наследници само тия, 
които се държат с мене. Заради Бог искам да направите този велик 
подвиг — помирението – защото длъжен съм ви, казвам ви го, и 
искам да ви се отплатя.” (778) 

Последните думи са символ на едно велико смирение, срав-
нимо с умиването на нозете на Христовите ученици, когато Той 
символично ги учи, че Великото трябва да се прекланя пред мал-
кото, защото без него то не може да се прояви и да приложи своята 
Любов. А без това целият Живот би изгубил смисъла си. 

След това Учителя добавя: „Да, Христос ме срещна в Арбанаси 
и ми говори върху всички тия спънки. Христос е сега в България 
— присъства и в този час тук. Щом настъпи сега между вас поми-
рение, аз ще ви кажа и политическото положение. От тази година 
нататък Мохамед вече ще се учи от Христа. Той ще му предава 
уроци. Въпросът с Турция е вече свършен. От невидимия свят пра-
вят усилия да освободят България от една война с Турция, та за-
това се впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли Бъл-
гария. Македония трябва вече да се освободи.  
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Братството в невидимия свят съдейства в България. Зная какво 
ще стане в Македония, всичко точно ми е известно, но не ми е поз-
волено да го казвам. Само това знайте, че каквото има да стане, ще 
бъде. Нека ние бъдем добре, защото всичките други течения зави-
сят от нас. За вътрешната Верига обаче не говорете нищо.” 

Както става ясно, около Учителя, освен кръга от слушатели, е 
имало и един вътрешен кръг с най-приближени ученици, за който 
не знаем почти нищо. Знаем само, че тези, които са били в него, и 
днес работят рамо до рамо с нас и ги чака тежка работа, защото с 
големите дарове идва и голямата отговорност. 

На 22.03.1914 година Учителя организира молитвено събрание 
за посрещане на Духовната Нова Година и обявява началото на 
Новата епоха на Водолея. Тук споделям няколко тематични не-
гови цитата, описващи доста всеобхватно характеристиката и це-
лите на тепърва зазоряващата се Епоха: 

„Аз идвам да оповестя една нова епоха, която предстои да 
дойде в света - тази епоха вече идва с всичката си сила.” (779) 

 

„Всички вие се намирате пред една от най-великите епохи в 
света – разцъфтяването на човешката душа. И всички вие трябва 
да знаете, че сте души и трябва да цъфнете. Тогава ще излезе от 
вас онова благоухание, което ще се разнесе из целия свят.” (780) 

 

„Периодът на Водолей е най-мистичният век, който изразява 
завършването на един цикъл. От няколко години насам ние сме 
вече навлезли в областта на Водолея, в която всички снегове и ле-
дове са започнали да се топят. През това време ще се явят много 
противоречия, но едно ще се постигне - чистота. Главното качес-
тво на Водолея е чистотата – който е попаднал в тази област, той 
непременно трябва да се пречисти.” (781) 

 

„Досега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсил за 
себе си спасение, а сега в цялото човечество има един вътрешен 
подтик да се подобри общото състояние по разумен начин.” (783) 

  

„Новите времена изискват издръжливи, устойчиви, здрави 
хора. Хората стават по-чувствителни, дарбите и способностите им 
се развиват повече, амбицията им за проявяване, за постижения 
расте, но външните условия са ограничени, не дават простор на 
човека да се развива… Бъдещите условия носят по-големи въз-
можности от днешните. Но за това се иска работа, да се пригот-
вите за новите условия.” (785) 
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„С Новия живот, за който говорим, ние искаме да спасим света 
от една катастрофа... В света иде катастрофа поради безумието на 
съвременните хора - една социална катастрофа, която ще произ-
веде сътресение в мозъците на хората и те ще полудяват.” (784) 

 

„Идва нова епоха, която ще представлява космична пролет. Зе-
мята и цялата слънчева система сега влизат в нова космична об-
ласт, която представлява благоприятни условия за събуждане на 
красивото, вложено в човешкото естество. Трябва да знаем, че 
пространството е живо, че то е проникнато със сили. И не е без-
различно, през какви космични пространства се движи слънче-
вата система... Понеже днес сме в зараждането на шестата раса, 
туря се и нова основа на Паневритмията. Тя е израз на новата кул-
тура, която иде... Шестата раса, която иде, ще бъде изразителка на 
Паневритмията. Петата раса е на обективното знание, на външ-
ното изучаване на природата. Шестата раса е раса на Любовта. 
Тези сили, тия идеи, които са вложени в Паневритмията, ще бъдат 
действителност в шестата раса.” (786) 

 

„Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на 
промени, която ще донесе Новото. Затова именно всички хора 
трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. 
По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от 
четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат 
ръка за взаимна работа - за поставяне основата на Новата култура, 
за идване на Царството Божие на Земята.  

Отгоре ще дойдат няколко милиона, ще впрегнат всички хора 
на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на Земята. След 
свършване на своята работа, те ще си заминат, а хората на Земята 
ще останат след тях да живеят и работят. По този начин ще се въз-
станови връзката между видимия и невидимия свят.” (787) 

 

„Иде нашата партия отгоре… Като дойдат комунистите, ще взе-
мат къщите ви, всичко, каквото имате. Като дойдем ние, ще пре-
върнем света на вода. Ще изчистим и попове, и владици, и кому-
нисти, ще турим всичко под общ знаменател. След това ще създа-
дем нови риби, птици, млекопитаещи. Най-после ще създадем 
Новия човек и ще го поставим отново в рая. Велика програма 
имаме ние... Най-опасните хора в света, това сме ние. Получихме 
вече последната телеграма от Слънцето. Там са насочили своята 
артилерия към Земята. Това коренно ще преобрази умовете на хо-
рата. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее.“ (789) 
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„Ние можем да бъдем спокойни при тези събития, които заст-
рашават целия свят. За нас е важно да знаем в коя категория ще 
попаднем. Мнозина сте искали да видите Христа – наближава де-
нят, когато ще Го видите: някои отблизо, други отдалеч; някои 
само горе на облаците... Аз ви давам съвет: в малкото време, което 
остава, да се научите да слугувате на Господа, за да не ви завари 
неподготвени. Да не мислите, че има още време – няма никакво 
време; за цялото туй поколение няма време. И деца, и възрастни… 
всички трябва да се научат да слугуват на Господа.“ (788) 

 

 „Съвременните хора говорят за културата на 20 век, че тя е 
стигнала връхната точка на своето развитие. Същевременно гово-
рят, че тая култура вече залязва. Следователно вие живеете на гра-
ницата между две култури — една, която залязва, и друга, която 
изгрява, която сега почва да се развива. В съзнанието си човечес-
твото е минало и минава през една тъмна епоха — нощ, която ин-
дусите наричат Кали Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ, но 
вече сме в неговия край… 

Няма да мине дълго време и този Огън ще дойде. Той ще пре-
образи света и ще донесе новия морал. От космичното пространс-
тво иде една велика вълна. Тя иде с голяма бързина и ще залее 
целия свят. Всички, които се противят, ще бъдат отнесени от нея 
на друго място.  

Единственото нещо, което човек трябва да направи сега, е да 
се обърне към Бога, да подобри и повиши трептенията на своето 
тяло, т.е. да бъде в хармония с тази вълна. Другояче ще дойдат 
епидемии, хората ще измират. Природата в това отношение е 
много строга. Тя търпи, търпи, но когато съществата упорстват в 
престъпването на нейните закони, тя идва и помита всичко. 

Христос казваше на всички народи: „Вие ще дойдете до една 
голяма криза. Ако искате да излезете от нея, единственото разре-
шение седи в приложението на това, което проповядвам. Ако при-
ложите моето учение, ще се избавите от голяма катастрофа. Не го 
ли приложите, тя е неминуема.” – Хората трябва да приложат уче-
нието на Христа — закона на Любовта; иначе Огънят ще дойде и 
ще помете всичко, което от хиляди години се е съграждало. Ста-
рата култура, греховете и престъпленията на хората ще изгорят... 

Идеята за братството иде. Земята ще стане място на благосло-
вение. Това ще бъде скоро. Но докато дойде то, хората ще минат 
през огън, през бури, през големи страдания, които ще пробудят 
съзнанието им. Под земята се готви нещо страшно.  
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Земята ще се отвори. Природата приготвя революция. Тези ре-
волюции, които сега стават, са нищо пред онази, която природата 
приготовлява. Тя ще бъде такава, каквато светът не помни, как-
вато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани железници и те-
леграфи, а сградите - сринати. От стария свят нищо няма да ос-
тане. От утробата на Земята ще израсне друг континент.  

Казвате „Ще стане ли това?” Ако не приемете Любовта, ще 
стане! Както виждате, Любовта има страшни последствия, ако чо-
век й противодейства. Пред вратата е това време. Божият ден е 
страшен. Сегашните европейски народи седят и си играят с огъня, 
още продължават да лъжат. Не, всички трябва да слугуват на Лю-
бовта. Единственото нещо, което може да ни спаси, да ни избави, 
е да се свържем с Бога на Любовта. 

Бог е решил да оправи света и ще го оправи. Сега влизаме в 
епохата на Архангел Михаил. Той е свързан със слънчевите сили. 
Затова можем да кажем, че иде една слънчева култура на Земята. 
Християните сега очакват второто идване на Христа. Ще бъдете 
зрители на онова великото, което Бог приготовлява за цялото чо-
вечество. Ще бъдете свидетели, че Бог не може да бъде поруган. 

Ако европейските народи не заживеят братски, ще познаят кой 
е Христос. Щом дойде Христос, всички нечисти духове ще излязат 
вън от хората, ще се очисти светът, защото Христос е виделината 
на света. Нечистите духове бягат от Светлината.  

Божествената Светлина ще ви изтегли вън от ада въпреки ва-
шата воля. Целият християнски свят е обсаден. За сегашното 
време се отнасят думите: „Ако не се съкратяха тези дни, нито една 
плът не би се спасила, но заради избраните те ще се съкратят.” 
Сега е борба между силите на тъмнината и силите на Светлината. 
Старият свят трябва да си замине. Новите хора, които идат, ще 
уредят света. 

Сега идат Напредналите Същества - светиите, силните. По-
напред пращаха своите служители, а сега самите те идат. Напред-
налите Същества идат и носят ново оръжие. Само като си вдигнат 
ръката, тъмните сили ще се търкалят по земята и оръжието им ще 
стане на каша. 

Досега светът не е виждал силата на светиите. Сега Архангел 
Михаил воюва. Силите на Светлината са смели. В тази борба те ще 
победят. Казано е: „Виделината свети в тъмнината и тъмнината я 
не обзе.” Това показва силата на Истината. Силните идат да опра-
вят света. Бог на тях е дал власт.” (790) 
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Р. Щайнер: „Аз посочих, как онези хора, които изцяло стоят в 
антропософското движение, ще дойдат отново на Земята в края на 
настоящето столетие (20 век), че тогава с тях ще се обединят и 
други, защото именно чрез това ще трябва да се реши спасението 
на Земята, на земната цивилизация от разложение... 

Всички тези неща трябва да събудят в нас съзнанието за сери-
озността на времената, в които живеем, за смелостта, която е 
нужна, за да се включим по правилен начин в духовните течения... 
Трябва да намерим вярното настроение за тази мощна смелост и 
сила. Защото над нас стои записано със свръхсетивни букви: 
„Осъзнайте, че отново ще дойдете на Земята преди края на 20-и 
век и в края на 20-и век, който обаче вие ще сте подготвили! Осъз-
найте, как тогава може да се развие това, което сте подготвили!”Да 
знае човек, че е включен в тази битка - да знае, че е включен в 
решаването на борбата между Михаил и Ариман - това е нещо, ко-
ето, мили приятели, можем да наречем антропософски ентусиа-
зъм и антропософско въодушевление.” (791) 

 
„Един от начините за наблюдение на Космоса е според пози-

цията на изгряващото Слънце. В наши дни през пролетта Слън-
цето изгрява на 21 март в съзвездието Риби27. Но, ако се върнем в 
миналото — например по времето преди Рождество Христово — 
Слънцето не е изгрявало в Риби, а в съзвездието Овен. Това озна-
чава, че пролетната равноденствена точка се е преместила. Ако 
сега Слънцето изгрява през пролетта на 21 март в Риби, преди 
2160 години е изгрявало в Овен, още по-рано — е Телец, а още по-
рано — в Близнаци. Има 12 такива съзвездия. И така, точката на 
изгряване на Слънцето винаги се измества в обратна посока; тя се 
движи около един цял кръг, така че пролетната точка описва кръг 
около Земята. Разбирате ли ме? То постоянно напредва по окръж-
ност от запад на изток. Така човек стига до факта, че някога Слън-
цето е изгрявало в Овен, преди това — в Телец, още по-преди — в 

                                                      
27 Във Вселената рядко процесите се случват внезапно, от днес за утре. 
По тази причина, макар все още Слънцето да изгрява на „първа пролет“ 
във фиксирания знак Риби, влиянията на Водолей стават все по-мощни 
и определят до голяма степен условията за земното развитие. Идването 
на Учителя - предвестник и носител на новата култура, е знак за 
настъпване на зазоряването на тази епоха - така, както преди да се 
„роди” деня със слънчевия изгрев, е все пак достатъчно светло -  толкова, 
че дори може да се чете книга с дребен шрифт. 
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Близнаци, Рак, Лъв, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей 
и пак стигаме, както е днес, в Риби. Когато се върнем назад 2160 
години, е изгрявало в Овен, преди още 2160 години — в Телец, 
преди още толкова — в Близнаци, пак толкова по-рано — в Рак, а 
още толкова по-рано — в Лъв. По този начин описваме кръг, до-
като стигнем едно време, когато Слънцето пак е изгрявало в Риби. 
Правим пълен кръг. В рамките на 25920 години Слънцето прави 
пълна обиколка на целия всемир.” (792) 

 

„Духовността на Изтока и интелигентността на Запада ще се 
съединят и от това ще се роди следващата културна епоха.” (793) 

 

„Това е времето на великите решения, онази велика криза, за 
която всъщност говорят свещените книги на всички времена и ко-
ято се отнася всъщност за нашето време. Защото това е именно 
особеното на импулсите на арх. Михаил, че те са решаващи и че те 
стават решаващи точно в нашата епоха.” (794) 

 

„Общо взето, в днешната епоха нещата се свеждат до следното: 
Дали ние ще поискаме да вложим в сърцата си зародиша на бъде-
щото развитие като една обща с Боговете космическа перспек-
тива; или ние няма да поискаме да вложим този зародиш! И ако 
се замислите, скъпи мои приятели, колко много означава всичко 
това, ще почувствате с каква непоколебима сериозност и с какво 
постоянство трябва да работим върху онези душевни качества, с 
чиято помощ бихме могли да превърнем Антропософията в сре-
дищен център на нашите човешки представи!” (795) 

 

Макс Хайндел: „Слънцето не пресича екватора на същото 
място всяка година, а неколкостотин разкрача по-назад, откъдето 
произлиза и името „предшествие на равноденствието”, понеже 
равноденствието „предшества”, т.е. идва по-рано. Всички събития 
на Земята, свързани с другите космични тела и тяхното населе-
ние, са следствие от това и други космични движения. Климатич-
ните и други промени, предизвикани от Слънцето в хода му през 
различните знаци в течение на годината, влияят на човека и не-
говите активности по различен начин.  

По подобен начин и преминаването на Слънцето посредством 
предшествието на равноденствието през дванадесетте знака на 
Зодиака, което се нарича Световна година, създава най-разнооб-
разни условия върху Земята. За растенето на душата е необходимо 
тя да премине през всички знаци.” 
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15.4. Школата 

 

През 1917-18 година, по време на Първата световна война, пра-
вителството на Васил Радославов интернира Учителя във Варна. 
Там той живее в хотел „Лондон” и води кореспонденция със свои 
ученици. На 24 февруари 1922 година открива в София Школата 
на Всемирното Бяло Братство, в която създава два класа от уче-
ници. Общият окултен клас се открива с лекцията му „Трите жи-
вота”, а Специалният (Младежки) окултен клас - с лекцията Двата 
пътя”. Лекциите му пред двата окултни класа продължават еже-
седмично 22 години (до декември 1944 година). 

В беседите на Учителя е изнесен християнския езотеризъм в 
най-пълна форма от досега съществуващите изложения. Която и 
беседа на Учителя да вземете, ще видите с каква голяма вещина 
той разкрива вътрешните закони и методи на живота и излага 
вътрешното Християнско разбиране за света и живота, за светов-
ния развой, за развитието на човешката душа, за Бога, за Христа 
и пр. Ето как Учителя описва Школата: „По няколко причини съм 
ви събрал в тази школа, от които ще спомена три: 

1. Да се образува едно общество от хора, които да имат Велика 
Любов един към друг, да се образува тук една среда на Любовта, 
да може от тук да се пратят мощни вълни на Любов към целия 
свят, да се разлее тази Любов по света, да достигне до душите на 
човечеството и да ги събуди. 

2. Да ви подготвя за проводници през бъдещите векове. 
Всички вие до един - и най-малкият - ще бъдете в бъдещите векове 
проводници. Ще ви се дадат знания, сили, дарби, магическа сила 
на Словото, мощно съдействие от невидимия свят, всички благоп-
риятни условия, за да проповядвате. И какво ще проповядвате? 
Идеите на Новата култура, идеите на шестата раса. А къде ще на-
мерите тези идеи? Те са изложени в беседите и лекциите. Беседите 
и лекциите съдържат идеите на шестата раса. Затова сега проуч-
вайте внимателно беседите и лекциите, за да се подготвите за тази 
важна работа, която ви предстои. 

3. Вие сте от Бялото Братство. Един член на Бялото Братство 
разполага с велики знания и сили, той владее ключовете на при-
родните сили и работи за повдигане на човечеството и на цялата 
природа. А вие сте ученици на Бялото Братство. Аз ви подготвям, 
за да влезете е Бялото Братство, да станете Бели Братя. Това е ве-
ликото, за което ви подготвям.” (796) 



 
440 

„В тази школа ще трябва първо да се научите да творите, да бъ-
дете носители на добри мисли, добри чувства, за да се образува 
хармония помежду ви. Тогава много от знанията ще дойдат естес-
твено и Светлината ще проблесне у вас.” (797) 

 

„Тази Школа има велико предназначение. Като ученици на 
Школата, ще бъдете прилежни, защото Христос обича прилеж-
ните ученици.” (798) 

 

„Целта на Школата е да ви приготви за работа, а вие трябва да 
дадете съдействието си. Вие оставяте всичката си работа на мене 
и казвате: „Нашият Учител ще направи това. Господ ще направи 
това.“ – Господ ще направи това наполовина, а другата половина 
– вие. Тази работа не е много голяма, но работа, която вие трябва 
да свършите.” (799) 

 

„Аз трябва да ви запозная с Бялото Братство. Вие още не го поз-
навате. Искам всички вие да се наричате ученици на Всемирното 
Бяло Братство, на което Христос е глава. В себе си тъй ще кажете: 
„Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос 
е глава.” (800) 

 

„Това е Божественото учение, което трябва да дойде в света! 
Всеки трябва да отвори ума и сърцето си, да плаща за своя ближен. 
Всеки трябва да помага. Който иска да върши волята Божия, 
трябва да плаща. Това значи да владееш магическата пръчица. 
Тази пръчица се е проповядвала във всички школи. И когато тя 
дойде, светът ще се оправи... „Каквото попросите в Мое име, Аз ще 
ви го направя.” – Това е великият закон на Любовта, която Хрис-
тос проповядваше. Бог се проявява в Любовта. Следователно, ко-
гато дойдем в контакт с Бога, с Неговия ум, сърце, воля, душа и 
Дух, каквото пожелаем - можем да го направим. Христос казва: „И 
по-големи чудеса от Мене ще правите.” (801) 

 

Според древните традиции на Великото Бяло Братство, което 
е ръководило човечеството в неговия път през вековете, Учителя 
потърси първо онези души, които са изпратени да му помагат в 
делото. Тях призова той в своята обиколка из страната със своите 
сказки и срещи. И сега, един век по-късно, същите тези души от-
ново са сред нас, следващи начертания път от своя Учител, който 
и днес работи с тях и всячески им помага за успеха на Христовото 
дело. По този въпрос Боян Боев - един от най-приближените уче-
ници до Учителя, споделя следното в своята сказка от 11.08.1945: 
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„През 1930 г. една сестра в София даде братска вечеря, като по-
кани и Учителя... Той каза: „В шестата раса няма да има никакви 
затвори, няма да има съдилища, няма да има болници. Тогава хо-
рата ще живеят до дълбока старост със запазени сили, със запа-
зена памет. Тогава няма да има гробища. При заминаване хората 
ще се дематериализират.” 

Сестрата, която седеше отляво на Учителя, се обърна към него 
и каза: „Учителю, ние не искаме да се делим от вас.” 

Учителя каза: „Отсега нататък няма да има раздяла между 
мене и вас.” – Думите на Учителя ни дават да разберем, че заедно 
с него ще работим през вековете. 

На едно сестринско събрание в салона, в четвъртък следобед 
през 1931 г., Учителя държа беседа. В беседата той каза между дру-
гото: „Преди 50 000 години всички вие, които сега сте в Братст-
вото, бяхте едно семейство.” – Казаното по-горе от Учителя по-
казва две неща: първо, че връзките между всички братя и сестри, 
между всички нас, са далечни - от хиляди години, и второ - че ви-
наги сме били заедно с Учителя. 

Веднъж през 1937 година една малка група братя отидохме с 
Учителя на Мусала. Бяхме 7 души. На връщане от върха седнахме 
при най-горното езеро - Окото. Стана дума за нашето Братство и 
Учителя каза тогава, че членовете му се прераждат заедно, както 
едно ято птици, което прехвръква от дърво на дърво. Ние сме като 
едно ято и се прераждаме от една страна в друга. Учителя каза, че 
ние от Братството имаме два вида прераждане: един вид прераж-
дане в маловажни епохи, когато нямаме важна работа. Тогава се 
раждаме пръснати в разни страни. Имаме и друг вид прераждане 
във важна епоха, когато ни предстои важна работа. Тогава ние се 
раждаме едновременно и събрани е една страна и с общи усилия 
изпълняваме задачата, която ни се пада. В маловажните епохи, 
понеже се раждаме в различни държави, добиваме различни 
опитности и после, събрани във важните епохи, ние обменяме тия 
опитности помежду си.” 

На друго място, обръщайки се към учениците, Учителя казва: 
„Вие сте били с мен в Египет, в Персия, в Халдея, в Асирия и Ва-
вилон, в Палестина, в Гърция, Рим и т.н.” (802) 

Както в Библията, така и в беседите на Учителя, под морали-
зиращите притчи се крие дълбок мистичен смисъл и който „има 
уши да чува” може да проникне дълбоко в тайните на Битието. 
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Мнозина обаче се задоволяват само с повърхностен прочит и раз-
бираемо не могат да разберат същността на Учението. Примери за 
това могат да бъдат взети от всички негови беседи – ето един крас-
норечив: „Ако искаш да бъдеш здрав, винаги пий вода направо от 
извора, а не от странични поточета — само така ще се домогнеш 
до Истината.” (803) 

От една страна, тази мисъл е вярна, разгледана в чисто физи-
чески план, но също и ако я разгледаме в духовен, където здравето 
е символ на правилния духовен напредък, водата - на Божието 
Слово, а Изворът – на Божиите пратеници, чрез които Истината 
достига до нас без примесите, които се натрупват от чуждите тъл-
кувания. Откажем ли да пием от извора и вместо това дадем пре-
димство на източници със съмнително качество, шансът да навре-
дим на себе си и на нашите ближни е огромен. 

 
 

15.5. Учителя за себе си 
 

„Словото, което ви говоря, не е мое, то е на Бога, на разумните 
същества, които стоят зад мене.” (804) 

 

„Бог ви обича и вие трябва да Го обичате. Че ви обича Господ, 
пратил ме е да ви говоря. Мене ни най-малко не ми е приятно да 
ви говоря. Мене ми е тъй неприятно да ви говоря, както на един 
говедар не е приятно да пасе говедата... Казвам: Бог ви е пратил в 
света и за вас иде голямо благо. Ако обичате Бога с всичкото си 
сърце, ако обичате Бога с всичката си душа, с всичкия си ум и с 
всичката си сила, ако обичате ближния като себе си, ако обичате 
вашата майка, братя, сестри, слуги, ако обичате бедни, страдащи, 
немощни с всичкото си сърце, вас ви очаква едно велико бъдеще 
във всяко едно отношение. Не зная дали ще ме послушате.” (805) 

 

„Великият Учител представя външно отношение на Бога към 
хората. Учителя предава част от своята светлина на окръжава-
щите, както свещта дава час от светлината си на всички, които ис-
кат да се ползуват от нея. Учителя е проява на Божествената Свет-
лина. Колкото повече приема човек от тази светлина, толкова по-
вече е свързан с Учителя си не по форма, но по съдържание и сми-
съл. Словото излиза от Учителя, но принадлежи на Бога.” (806) 

 

„Аз съм дошъл да изявя Любовта – да я донеса на Земята. Това 
е моята мисия.” (808) 
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„Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората пътя, по който 
трябва да вървят и да служат на Бога. Щом се интересувате да зна-
ете кой съм аз, това ще научите от Бога. Като отидете при Бога, вие 
ще разберете кой съм аз и защо съм дошъл. Аз не говоря за себе 
си, а казвам, че съм дошъл на Земята да покажа на хората истин-
ския път, по който те могат да служат на Бога. И затова, ако искате 
да знаете кой съм, идете първо при Бога, а после елате при мене 
да ви покажа пътя, по който трябва да вървите.” (807) 

 

„Аз съм дошъл на Земята да служа, а не да бъда Господар. До-
шъл съм на Земята да правя добро.” (810) 

 

„Аз ви казвам: Бог живее в мене и аз живея в Него. Ако и това 
не вярвате, по-добре е за мене. Аз ще отида на друга някоя пла-
нета, там ще ми бъде по-добре.” (811) 

 

„Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаете, че аз не съм дошъл 
от само себе си, по мое желание, а съм пратен от Бога да работя за 
въдворяването на Царството Божие на Земята. Бог говори чрез 
Христа, Бог говори чрез мене.” (812) 

 

„Някой ме пита: „Ти познаваш ли Христа?” – Познавам Го, го-
воря с Него. Много пъти съм разговарял с Него.” (813) 

 

„Всички проповедници спорят помежду си в коя църква е 
Христос или коя църква ще спаси човечеството. Те се страхуват да 
не би аз да заема мястото на Христа. Никога не съм и мислил по-
добно нещо. Нека те не се страхуват от това. Нито аз мога да заема 
това място, нито те.” (814) 

 

„Не съм Христос, но Христос е в мене.” (815) 
 

„Аз говоря заради България, говоря заради вас – не говоря за-
ради себе си, понеже не мисля да живея в България. Аз не мисля 
даже да живея на Земята. Един ден ще се върна в отечеството си и 
от там ще ви гледам. Тогава няма да правя добро както сега, няма 
да ви проповядвам. Щом видя, че някой плаче, ще го утеша, без 
той да ме види – ще бъда невидим. Ако вярвате в думите ми, ще 
бъде добре за вас… Ако не вярвате, ще станете сухи дървета.” (817) 

 

„Вие ще ме познаете, но кога? Когато Правдата влезе във ва-
шите сърца, Истината – във вашите умове, и Светостта бъде съе-
динителната връзка между тях. При сегашните условия няма да 
разберете кой съм аз и какъв съм.” (823) 
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„Ще накарам всички българи да познаят Бога. Това е моята за-
дача. Да науча българите да се кланят на живия Бог, Който е дал 
всичките блага на живота, да придобият истинска култура. Седем 
пъти ще ги прекарам през огън, но ще станат истински човеци, 
носители на новата култура.” (818) 

 

„Мислите ли, че Учителят, като слезе на Земята и се облече в 
плът, не учи? И той учи нещо, което не е знаел. И Христос, като 
дойде на Земята, научи нещо ново за страданието, което по-рано 
не знаеше. Казвате: „Учителя знае всичко!“ – Не е така. Аз се рад-
вам, че човек всякога има какво да учи. Радвам се, когато се огра-
ничавам и слизам долу; радвам се, когато съм свободен и се кач-
вам… Като слизам и се качвам, аз изучавам хората, разбирам нуж-
дите им и всякога мога да помагам.“ (819) 

 

„Със свещениците няма защо да се борим. Ако е за борба, нека 
знаят, че аз ще направя едно заявление до Бога. Сега още няма да 
го направя, но това ще бъде. Ако е да се защитавам, има кой да ме 
защитава. Онези, които ще се застъпят за мене, са толкова силни! 
Зад мене са милиони. Те представят такова войнство, което би 
разтърсило Земята. То е Божествено войнство! Питате: „Де са, да 
ги видим!“ — Ще ги видите.” (822) 

 

„Аз не спадам към никоя църква, към никакъв народ, защото 
не съм от Земята. „А от къде си?“ – пита ме един. – „Ида от Слън-
цето и отивам към него.“ – отговарям му аз. Като казвам Слънце, 
разбирам разумния възвишен живот. В мен всяка мисъл, всяко 
желание са претеглени. Аз не искам никого да лъжа – за мен най-
голям позор е да излъжа някого. Не искам в бъдеще хората да 
страдат от моето учение, да страдат заради мен. Искам тези хора, 
като приложат моите методи, да се ползват от тях.” (820) 

 

Заветни думи на Учителя: „При една от последните му нощи, 
той каза: „Обичайте всичко, което аз обичам и на което аз се рад-
вам. Служете На всичко, на което аз служа. Любете всичко, което 
аз любя. Аз отивам за вашето добро и за доброто на България. Не 
смущавайте Духа ми, радвайте се и веселете се за Мен. Не се обли-
чайте в други форми, освен е която съм ви облякъл. Времето е 
кратко, будни бъдете и не се отчайвате. Всички ще тръгнат с по-
голяма ревност. Моето дело не е само тук, то ще продължи и горе, 
верни бъдете на призванието си. Мир ви давам на всички и прие-
мете Го. Една малка работа се свърши!” (825) 
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15.6. Как светът прие Учителя 
 

При посещение в Берлин през 1928 г., един от учениците на 
Учителя (Борис Георгиев) се среща с Алберт Айнщайн и между тях 
възниква близко приятелство. По всяка вероятност чрез него ве-
ликият учен се е запознал с учението на Учителя. Твърди се, че 
през 1989 г., във връзка със 110-годишния юбилей от рождението 
на Айнщайн, френското радио КТР излъчва избрани негови из-
казвания, между които и следното: „Цял свят се прекланя пред 
мен, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.” 

 

Михаил Иванов казва за Учителя: „И православните и протес-
тантите виждаха в Учителя „изгубената овца”, която искаха да 
приберат отново в редовете на своята Църква. За него обаче ис-
тинската Църква бе тази на всички светии, пророци - на Посвете-
ните, на великите духовни Учители от всички религии, които са 
носили светлина на хората през вековете. Тъй като човечеството 
еволюира, методите, начините и формите не могат да останат съ-
щите и всеки от тези Учители идва, за да даде нова форма на съ-
щите тези вечни принципи. Всеки от тях е камък от онзи Храм, 
глава на който е Христос...  

Веднъж, когато някой го попита: „Как трябва да се наричаме 
ние?”, Учителя отговори: „Ученици на Бялото Братство.” – Виж-
дате ли, той не каза „ученици на Петър Дънов”, а на Бялото Брат-
ство, тъй като всички религии водят началото си от него. Бялото 
Братство постоянно изпраща послания в света, за да просвети на-
родите и нациите. И защо „Бяло”? Разбира се, тук няма връзка с 
бялата раса, защото това наименование трябва да се разбира 
чисто символично. По традиция белия цвят се асоциира с доброто 
и чистотата, а бялата светлина е синтез на всички цветове. Осно-
вавайки Бялото Братство, Учителя не създаде Църква.  

Според него всеки, който работи за доброто, за хармонията и 
мира в света, принадлежи на Бялото Братство - той е във връзка с 
всички велики духове от миналото, познати или непознати, които 
са допринесли и които от невидимия свят продължават да работят 
за еволюцията на човечеството.” 

Големият наш писател и мистик Николай Райнов, в своята 
книга „Науката срещу Теософията” нарича Учението, дадено от 
Учителя: „розенкройцерство на българска почва”. А знаем, че 
именно в розенкройцерството до идването на Учителя е била па-
зена и развивана цялата мъдрост на езотеричното християнство. 
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На 24 април 2013 г. в Карлсбад, Калифорния се срещнаха пред 
свои последователи Екхарт Толе и Дийпак Чопра. Изненадващо, 
към края на разговора към двамата се присъедини Уейн Дайър. 
Той започна обръщението си към публиката със следните думи: 
„В своето [духовно] пътуване стигнах до нов вид любов. Четох 
един велик Учител от България, Петър Дънов… Той говори за раз-
личните видове любов. Казва, че има 3 вида любов: човешка, ду-
ховна любов и Божествена...” – След тези думи Дайър развива сво-
ето виждане за любовта, на база на прочетеното от Учителя. 

 

През 1926 година в Япония известното с прогресивния си обе-
динителен дух идейно-религиозно движение „Оомото” приема 
официално Бялото Братство от България като част от идейно 
сродните му духовни движения. „Аз съм един мъдрец, Учителят е 
в България” - признава Онисабуро Дегучи, водач на движението. 

 

През 1996г. при първото си посещение в България световният 
лидер на модата Пако Рабан се поклони на гроба на своя духовен 
учител Петър Дънов. Пред журналисти сподели: „Петър Дънов е 
един от най-великите философи на епохата на Водолея. Учението 
му ще бъде основа на духовната култура на новото столетие.” 

 

 
 

 

15.6. „Истина ви казвам: никой пророк не 

е приет в отечеството си.” (Лука 4:24) 
 

„Няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще 
гонят; ако Моето Слово спазиха, и вашето ще спазят.” (Йоан 15:20) 

  

„Ако Стопанина на къщата нарекоха Велзевул, то колко повече 
домашните му?” (Мат 10:25) 

 

„Ще ви гонят от синагогите; настъпва време, когато всеки, 
който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. Тъй ще постъ-
пят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.” (Йоан 16:2,3) 

 

„Блажени ще бъдете, когато ви намразят човеците, когато ви 
отлъчат и похулят името ви заради Сина Човечески.” (Лука 6:22)  

 

Учителя: „Божественото не може да се събори, разбирате ли? 
Божественото не може да умре, но ще възкръсне 10 пъти по-силно, 
отколкото е било първоначално. Там е Бог, в доброто.” (828) 
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„Аз зная защо съм опасен. Светлината при известни условия в 
живота е опасна… Казват: „Това е опасно учение. Ето опасен чо-
век!“ – Не, вие извратихте Словото Божие и продавате Словото Бо-
жие за пари. Не, няма да го продавате! В църквата никакви пари! 
И ако вие сте благородни хора, трябва да ми благодарите, че ви 
казвам Истината в очите. И не само, че ви казвам тази истина, а 
живея в нея... Някои оспорват думите ми, казват: „Този е свеще-
ник, деца има, жена има, как може без пари?“ – Хубаво, не оспор-
вам това. Нека бъде тъй! А владиката, който няма нито жена, нито 
деца – защо му са пари? А има друго, друго, друго! Друго нещо 
има… Как работят свещениците – с пари или без пари – това не 
ми влиза в работата. В моята работа не влиза, но в Божията Работа 
влиза. Ако защитавах своя интерес, аз щях да говоря по друг на-
чин, но аз защитавам една велика Божествена Истина.” (832) 

 

„Днес и мене ме питат: „Защо говориш така на хората?“ – Аз 
съм извор, върша работата си; ако не искаш да ме слушаш – стой 
настрана. Никого не съм канил. Ако водата на моя извор не ти ха-
ресва, иди на друго място. Около мен има тревички, буболечици, 
мушици – те ще пият от моята вода. Аз давам вода на всички. Ве-
чер се отбиват при мене змии, жаби, свраки, гарги и пр. Пият, за-
доволяват жаждата си и си отиват...  

Днес светият Синод взима мерки против мене да ме гони. 
Какви мерки ще вземе? Чудни са те, с мене ще се борят! Ще имат 
работа с Господа, а не с мене. Какво съм аз? – Един човек, дошъл 
на Земята, щял да обърка умовете на всички българи. С какви 
сили разполагам аз? С пари ли, с власт ли разполагам? От какво 
има да се плашат? Щом се страхуват от мене, значи зад мене има 
нещо страшно. Кое е това страшно? – Зад гърба ми стоят великата 
Божия Любов, великата Божия Мъдрост и Истина; великата Бо-
жия Правда и Добродетели… Всички разумни, културни същества 
са зад гърба ми. Знаете ли колко велики са те... 

Духовенството се страхува от мене, да не би да заема мястото 
им. Не, аз нямам такова намерение – ако един ден бих заел мяс-
тото на владика, аз не бих носил корона на главата си, а първата 
ми работа ще бъде да измия краката ви. След това ще посещавам 
бедни, болни, страдащи... Българският народ е видял от мене само 
добро, но зло – никога. След това светите старци се осмеляват да 
ме наричат „лъжеучител“! Това показва, какво е тяхното сърце. Че 
са ме отлъчили от църквата не е вярно – пръв аз се отлъчих от 
всички лъжи и неправди, от всяка злоба и омраза.” (839) 
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„Съжалявам, че съм сътворил тази Школа. Да ви кажа една ис-
тина. Знаете ли защо? Когато дойда тук изпитвам само болезнено 
чувство. Тия набрали се ваши желания ми причиняват най-голе-
мите страдания. И сега аз трябва да правя усилия върху себе си, за 
да ви говоря. И ако не спазим туй правило, тогава аз ще ви оставя 
да учите както знаете. Решил съм! Аз не искам за в бъдеще да из-
мъчвам себе си. Нито пък ще позволя моите ученици да ме измъч-
ват. Две правила: Нито аз искам да се измъчвам, нито вие да ме 
измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция, няма какво да се 
измъчвам повече. Туй, което зная, може лесно да ви го предавам, 
но вашите мисли и вашите преживявания се предават върху мене. 
Приемам всичките ви мисли... В душата си съм сит на укори и на 
неблагодарности. Аз не искам сега по никой начин да огорча 
Онзи, който живее в мене. Туй не го позволявам! Онзи, Който ме 
е учил, Онзи, който живее в мен, върху него аз не искам да прех-
върлям никакви укори, аз може да нося, но заради Него, щом 
дойде до Неговото име, аз съм готов да жертвам всичко.” (824) 

 

„Вие вярвате в онова, което едно време пророците говориха, а 
в това, което сега Бог ви говори, не вярвате. Евреите вярваха в 
Мойсей, а като дойде Христос да говори, не повярваха в Него. В 
Когото евреите не повярваха преди 2000 години, сега в Него вяр-
ват. Това, което сега се говори, хората не вярват; след 2000 години 
ще повярват. Тия хора, които вярваха в пророците и не повярваха 
в Христа, умни хора ли бяха? Че вярваха в пророците – умни хора 
бяха; че не вярваха в Христа – глупави бяха. Че как може Господ 
чрез пророците да говори, чрез Христа да говори, а сега да не го-
вори? Господ и сега говори, и тогава е говорил! Казвам: не се заб-
луждавайте от външната форма на нещата.” (826) 

 

„Дойде един брат от Плевен и ми каза, че някои там са гово-
рили лошо за Братството. Казах му: Не съм почнал аз по моя воля 
това движение, но по нареждане на Бога. Затова то не е човешка 
работа, а Божествена. И затова всяко препятствие, което ще се 
постави на пътя на това движение, ще се премахне.” (827) 

 

„Дойде при мене един приятел и ми каза, че някои учени ще 
говорят на събрание против мене, против моето учение. Те се заб-
луждават – учение на г-н Дънов няма. Следователно, ако говорят 
против учението на Дънов, те са Донкихотовци. Има едно Божес-
твено Учение, което ми е познато. То е Великото Божествено Уче-
ние за Живота – с него аз съм запознат от памтивека.” (834) 
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„Всички съвременни хора, и религиозните в това число, казват 
като онези 400 пророци по времето на израилския цар „Ти лъ-
жеш, не те е пратил Господ. Каквото ние казваме е вярно.” Казват: 
„Кой те е пратил тук да ни говориш, смущаваш?” – Аз ще им отго-
воря тъй: Вашата кола скоро тук, на пътя, ще се счупи, а там ня-
къде има друг път, по удобен. Аз съм се явил, за да ви предпазя. 
След като изпълня своята длъжност, ако ме послушате – добре. 
Ако ли не – от собствената си опитност ще се научите.” (829) 

 

„Някои в църквата казват: „Отишъл да говори на простаци, 
при нас не дойде!“ – Да, но вие ще ме разберете криво. Колкото 
разбрахте Христа преди 2000 години, толкова и мене ще разбе-
рете... И ако те бяха приложили Закона на Любовта, между всички 
църкви на християнския свят трябваше да царува мир и съгласие. 
Има ли го туй съгласие между всичките? Няма го даже между пра-
ведните, където проповядват едно и също Евангелие.” (833) 

 

 „Питат ме какво искам и защо съм дошъл на Земята. Искам да 
запаля изгасналите светлини и да ви накарам да светите… Това ще 
стане – по тоя въпрос няма две мнения. Ония, които слизат отгоре, 
казват: „Ние ще обърнем Земята с главата надолу, но ще изгоним 
дявола от нея. Втори път дяволът няма и да помисли да дойде 
между нас.“ – Бог пред нищо няма да се спре. Той е избрал нови 
средства за действие, които не се подчиняват на никакви наредби 
и закони. Бог няма да остави никакво средство, което да не при-
ложи – всички нови средства ще бъдат приложени и изпитани. 
Тогава няма да има особени мнения – всички хора ще мислят ед-
накво, ще бъдат на един ум. Всички ще спазват правилата: зло ни-
кому няма да мислят, бедните няма да онеправдават, гладните ще 
хранят, болните ще лекуват, бездомните ще приютяват, на не-
мощните нивите ще изорават. Това изисква Новото учение.” (835) 

 

„Когато Христос дойде на Земята, евреите трябваше да се очис-
тят по същия начин и да заживеят нов живот. Но те казаха: „Ние 
Мойсей познаваме, тебе не познаваме; ти искаш да образуваш 
секта.“ Но Той, както виждате, не създаде секта, макар че от ев-
рейско гледище беше еретик. Някои питат: „Ти правоверен ли 
си?“ — Аз мога да бъда правоверен пред Бога, а от гледището на 
църквата да не бъда такъв. И за Христос казваха, че иска да уни-
щожи еврейския народ, но след 2000 години не трябва да разсъж-
даваме като евреите. Питам: Какво спечелиха евреите, като раз-
пънаха Христос? — Нищо не спечелиха.” (837) 
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„Аз дойдох в България да кажа на българите Истината, да им 
посоча правия път. И вместо да ме послушат, те ме накичиха с раз-
лични епитети: лъжец, самозван пророк и др. Като се върна на 
Слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша 
книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България. 
От моята книга ще зависи бъдещето на България и на българския 
народ. Ако ме питате кой съм всъщност и какъв съм, покрай мно-
гото епитети, дадени от вас, казвам: аз съм един екскурзиант. 
Може да питате и за Христа кой беше и откъде дойде.” (830) 

 

„Като изнасям известни истини, мнозина казват за нас, че не 
сме с всичкия си ум. Кога хората са приели Истината на своето 
време? Не донесе ли Христос една Велика Истина на своето време 
на света? И какво направиха с Него? След Него дойдоха апосто-
лите, но и те бяха гонени. Така постъпват с всеки, който иска да 
внесе една нова идея в науката, в религията, в обществения живот. 
Какъвто и да е този човек, все ще го гонят.” (836) 

 

„В България сега Христовото учение не се проповядва както 
трябва. Едно време гръцките владици с един замах обявиха бъл-
гарите за схизматици, изключиха ги от църквата. Сега 16 сино-
дални старци се събрали на съвет да разискват за изключването 
ми от църквата. Там е лошото, че никой не може да ме изключи. 
Който ми е дал живот, Той ме е пратил на Земята да работя. Онзи, 
който може да ме изключи, съм аз самият. Как ще се изключа? – 
Ако не водя порядъчен живот, ако не живея в съгласие с Божите 
Закони. Кой ще ме изключи като живея в съгласие с великите 
Божи Закони? Който живее в неправда, сам се изключва.” (838) 

 

Ако погледнем назад към изминалите хилядолетия, ще видим, 
че винаги онези, които носят Истината, са били отричани, гонени 
и хулени, начело със самия Христос. Дори малцината, които са 
били приемани, след това бързо били забравяни. Например само 
за 40 дни народът забрави цялото учение на Мойсей и започна да 
се кланя на златни идоли: „Аз се обърнах и слязох от планината, а 
планината гореше в огън; двата скрижали на завета бяха в двете 
ми ръце; и видях, че вие бяхте съгрешили против Господа, вашия 
Бог, направили си бяхте излян телец, и скоро се бяхте отклонили 
от пътя, който ви бе заповядал Господ.” (Второзаконие 9:15,16) 

Същата е била съдбата дори на учените, твърдящи, че Земята 
не е плоска. Ако се вгледаме в злобното отношение на Църквата  
към Учителя, ще видим, че няма особена разлика с начина, по 
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който нейните предшественици се отнесоха към Христос. Нека 
разгледаме няколко примера, представени чрез цитати от Писа-
нието, които са еднакво валидни и за двамата Божи Синове, макар 
и несравними по своето величие: 

„И вдигна се цялото множество и Го поведоха към Пилат, и 
почнаха да Го обвиняват: „Намерихме Този, че развращава на-
рода.” (Лука 23:1,2) – Тук в своите безпочвени хули църквата нап-
раво цитира своите предци – фарисеите и книжниците, мразещи 
Христа. Учителя казва:  

„Как могат да говорят за новото учение, че развращавало 
света? Какво ще кажат те за християнските народи, които воюваха 
помежду си, избиха милиони хора и внесоха разврата в света… 
Защо владиците, свещениците, проповедниците не казаха думата 
си? Нали Бог е Любов? Той допуска ли войната?... Започнаха да се 
питат кой внесе разврата в света и, понеже не са готови да чуят 
истината, те държат виновен този - онзи, но не и себе си… Стотици 
българки гинат из публични домове, а духовенството се хванало 
за мене, че аз развращавам хората. Кой вкара тия жени там? Ами 
младежите, кой ги въведе там? Нека те първи кажат истината. Ако 
аз съм направил нещо лошо, готов съм да го изправя. Аз съм готов 
да изправя всяка своя грешка. Вие готови ли сте?“ (840) 

 

 „И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъх-
нала ръка. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го 
обвинят.” (Марко 3:1,2) – По същия начин и днес поповете чо-
въркат - разбрали, недоразбрали - всяка дума на свети хора като 
Учителя и Ванга, за да не вземе някоя от техните овце да се обърне 
отново към Бога, че кой после така вярно и безразсъдно ще се 
грижи за църковното благосъстояние? 

 

„А първосвещениците и стареите и целият синедрион тър-
сеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят” 
(Матей 26:59) – И тук имаме почти съвършено съвпадение – цър-
квата издава цели книги с лъжесвидетелства за Учителя и учени-
ето, като морални задръжки за безпочвените хули липсват. 

 

„Най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: „Тоя 
каза: „Мога да разруша Божия храм и в 3 дни да го съзидам.” 
(Матей 26:60-61) – Друг любим похват: цитиране извън контек-
ста. Учителя казва: „Христос каза на евреите: „Разрушете този 
храм и Аз в 3 дни ще го въздигна!” Те се хванаха за думите на 
Христа и казаха: „Соломон съгради този храм за толкова години, 
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а ти ще го съградиш в 3 дни. За какъв се мислиш?” – Евреите съз-
нателно изопачиха думите на Христа. Христос им говореше за тя-
лото Си като за храм Божий. Най-после те обвиниха Христа, че се 
наричал Син Божий, и Го осъдиха да бъде разпнат.” (841) 

 

Един от основните аргументи против Христос е бил, че Се е на-
ричал Син Божи. Сега пък мнозина недоволстват, че наричат Бе-
инса Дуно „Учителя” – не можело така. И забравят, че Сам Хрис-
тос косвено нарече своите апостоли – учители: „И като се приб-
лижи Исус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на Не-
бето и на Земята. И тъй, идете, научете всички народи... като 
ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.” (Мат. 28:18) 

 

Ап. Павел в Ефесяни 4:11 учи същото: „И Той даде едни да са 
апостоли, други – пророци, други – благовестители, други – пас-
тири и учители.” 

 

В цялото слово на Учителя откриваме послание, досущ като 
Христовото: „Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който 
Ме прати, Той Ми даде заповед какво да говоря.” (Йоан 12:49) 

 

И кой изобщо каза на братята, облечени в черно, че на Учителя 
или на Ванга не е говорил пак Бог? Ако не им го е открил Бог, кой 
им позволи без основание да съдят, да анатемосват, да отлъчват и 
потъпкват всичко свято? Право каза Христос преди 2000 години: 
„Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите 
на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в Исти-
ната, понеже в него няма Истина. Кога говори лъжа, своето го-
вори, защото е лъжец и баща на лъжата.” (Йоан 8:44) 

 

 А най-нелогичен е аргументът на църквата, според който, ако 
определен човек, който се пише последовател на Учителя, не жи-
вее чист живот, може да се вади заключение за качествата на не-
говия Учител. Така взимат някой недоразбрал учението и казват 
„Вижте на какви глупости ги е учил Дънов!” – Ако бихме могли 
да си вадим заключения само от слабите ученици, то бихме при-
ели и Юда за образец на Христовото Учение – пълна лудост. 

Христос даде диаметрално противоположен метод за преценя-
ване на Божите Служители: „По плодовете им ще ги познаете. 
Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко 
добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши пло-
дове: не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо 
дърво да дава добри плодове.” (Матей 7:16-18) 
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16. Новият избран народ: 

благословия и отговорност 
 

„Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който 
стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под 
крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи. Тъй да светне 
пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и 
да прославят Небесния ваш Отец.” (Матей 5:14-16) 

 

Учителя: „Христос се явява сега в славянството с център Бъл-
гария - българския народ. Понеже цикълът е много напреднал, то 
време за отлагане няма, а за отменение и дума не може да става. 
Българският народ ще не ще, ще изпълни своята задача. Могат да 
останат и 300 хиляди българи, но възложената от небето задача и 
мисия ще се изпълни.” (843) 

 

„Ако българският народ един ден се намери в затруднено по-
ложение, само моите думи ще го спасят. Вие можете да преустро-
ите живота си само върху моите думи.” (845) 

 

„Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което 
ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! 
Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако въз-
приемат това Божествено учение, тяхното име ще се запише със 
златни букви. Това да го знаете всички – запишете си го!  

Аз през 1913 г. казвах на свещениците да не ни гонят, но те се 
вдигнаха и предизвикаха един малък скандал. После дойде раз-
ривът и всички духовници ги изгониха от Македония. През 1915 г. 
ме арестуваха. Казах им: „Много скъпо ще платите!” – През 1918 г. 
ме взеха и ме  изпратиха във Варна. Казах им: „Ще претърпите 
един голям крах, какъвто никога не сте виждали!” – Не стана ли 
така? Стана. Аз им казвам, че това Учение не е човешко, то е Бо-
жествено. Всеки народ, който е престъпил това Учение, добро не е 
видял. Евреите, които престъпиха това Учение, вече 2000 години 
се измъчват. В Русия не послушаха Толстой, не послушаха Йоан 
Кронщадски и дойде сегашното пречистване там.” (846) 

 

„Аз няма защо да се моля за България. Аз се моля за ония бъл-
гари, които обичат Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с 
всичкия си ум и с всичката си сила. За тия българи се моля и на 
тях съдействам.” (847) 
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16.1. Призванието 
 

В днешните времена на съдбоносни промени, определящи бъ-
дещето на цялото земно човечество, това Призвание, свалено от 
Божествените светове, отеква все по-силно в умовете и сърцата на 
всички българи по дух. Днес то отново ни припомня важната ми-
сия, която сме приели, още преди да се родим сред този благосло-
вен народ, избран да послужи като семе на Новата Култура на 
Шестата Раса. Този многопластов текст съдържа ценни насоки от-
носно нашите неотложни задачи, като ученици на Всемирното 
Бяло Братство, за въдворяването на Царството Божие на Земята.  

 

Призвание
28

 към народа ми български –  

синове на семейството славянско 

 

Послушайте думите на Небето: Братя и сестри от дома славян-
ски, род на страдание, племе на раздори, душа и сърце на бъде-
щето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на 
мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото:  

Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на Мира, 
което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико съби-
тие в живота на тоя свят; и ако се покажете верни отсега на това 
благородно и свято призвание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог 
на Силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще 
отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, 
които спомагат в полза на вашето свято дело на великото избав-
ление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде не да затрие и 
унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършена пъл-
нота. В този живот са призовани да вземат участие всичките изб-
рани люде и народи, които образуват цвета на новите поколения 
на човешкия род. Вашето време наближава, вашият изпит се за-
вършва, часът на вашето призвание удря и минутата29 на живота 
настъпва да се пробудите и влезете в тоя благ живот, който 
встъпва в тая многострадална земя.  
                                                      
28 Призвание – призоваване, призив, зов, апел. 
29 Тук се акцентира на времето (епохата) – посочва се, че е дошъл „часът“ 
и „минутата“, като с това се внушава някаква максимална точност за съ-
битията, които буквално всеки момент трябва да настъпят. По-нататък в 
текста се използва още три пъти същата фигура на речта.  
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Аз ида отгоре, по висше разпореждане на Бога, вашия Небесен 
Отец, Който ме е натоварил с великата мисия да ви предупредя от 
лошия път, и ви благовествувам Истината на живота, която слиза 
от Небесното жилище на вечната Виделина да просвети всякой 
ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички ду-
хове – отбрани чада на Истината, предназначени да съставят за-
родиша на Новото човечество, на което Славянското семейство, 
коляното Юдино30, ще стане огнище.  

Вождът на спасението, помазаникът Сионов, Царят Господен, 
братът на страдащите ще пристигне във всичката своя сила и ду-
ховна пълнота и ще промени вида на тоя свят31.  

Вие скоро наближава да заемете едно високо място в реда на 
изкупените32 висши светове, които постепенно, неотклонно въз-
лизат един след друг в една нова област на горните върховни све-
тове в Небесата на Божествените разпореждания, в които и тоя 
ваш свят вече ще пристъпи напред една стъпка да заеме своето 
място, отредено му от Върховния Владика помежду другите. Ва-
шето встъпвание в тия нови, безпределни граници на Новото Цар-
ство на вечните светове ще се ознаменува с даване знака на Вър-
ховния Господар, Владетел и Цар над всичко. Той ще ви посрещне 
заедно с всичките ангелски ликове, които ще дойдат да ви прие-
мат радостно и весело, като съграждани на Вечното Царство, на 
което силата и славата е нескончаема.  

Не огорчавайте Бога с вашето поведение, не се съмнявайте в 
Истината Му, която ви носи от Небесното жилище в знак на Него-
вата към вас вярност и любов. Просветете се, елате на себе си, съз-
найте Истината на живота. Този, който ви е родил, бодърства над 
вас. Името Му знаете. Не се двоумете, не се колебайте, но отхвър-
лете вашето малодушие и вашето маловерие настрана и елате към 
вечната Виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, 
Който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството към сла-
вата и величието на безсмъртието… 

                                                      
30 Има се предвид едно от 12-те израилски колена (племена), от което се 
ражда Исус, в когото по-късно се вселява Христос. Славянството ще бъде 
„коляното Юдино“, защото над него ще се излее Христовият Дух – Духът 
на Любовта, Който постепенно ще обхване цялото човечество. 
31 Тук вероятно става въпрос за Второто пришествие на Христа.  
32 Подразбира се, че има и „неизкупени“ от Христос „светове“, принадле-
жащи все още на падналите ангели.  
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Пътят, в който ида да ви поведа да възлезете в Царството Бо-
жие, да Му служите, е път вечен; път, пълен с всяка благост на жи-
вота. По него са възлезли всичките чинове и ликове Небесни 
преди зачатъка на самата тая вечност, която е без начало и без 
край. И помежду вас, и тоя път на Небесните ликове съществува 
велика междина, която е неизмерима от никоя мощна сила и при 
все това има една невидима връзка, която всичко свързва в едно 
неразривно братство. Тази връзка е любовта на Вечния невидим 
Бог – Извора на живота. Тая непреодолима любов на Този, Който 
ви люби и се грижи за вас, ме извика отгоре да дойда да ви по-
могна в тия усилни времена, които настават за последен път в тоя 
свят. Пред вас стои една голяма опасност, която се готви да раз-
руши все, що е свято, посадено от ръката на вашия Небесен Баща. 

 

Затова съм в тоя свят дошъл, да ви ръководя лично през тази 
най-опасна минута през живота. Покажете се мъже твърди и не-
поколебими, верни на призванието си, препасани през пояса, го-
тови за битка. Направете всеки потребните саможертви да възтър-
жествува Истината; сега е случай благоприятен да се покажете род 
избран, семе Царско, народ, на който Господ на Силите е вожд.  

Аз ида да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтър-
жествува над всички негови врагове и неприятели, препятстващи 
му в пътя на неговото благородно звание, което той се стреми да 
постигне, и на неговото назначение, което му е отредено от Вър-
ховния промисъл на провидението. Времето е близо и при вратата 
на тоя свят. Истината ще възтържествува и ще се възцари в пъл-
ната си хубост и красота, която ще озари лицето на тоя свят със 
сияние небесно. Ето деня на Истината, който ви е родил за Негова 
слава. Слушайте гласа Му, Той иде отгоре, подигнете очите си и 
вижте това, което ви очаква…  

Чуйте, верността е първата стъпка при влизане в новия живот, 
тя е първото условие при тесните врата на приемане, тя е първият 
плод на Любов, който има да поднесете пред огнището на олтара 
на Отца. Не остава време да се впускате в празни разправии за ми-
налото, което няма да ви ползува, ако не вземете пример от него-
вите погрешки, да изправите настоящите. Вашето възраждане 
има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е 
повърхностно и не коренно, временно и несъществено, което не 
може да принесе очакваните добри плодове. Този народ има не-
отложна нужда да се ръководи и управлява от свети и Богоугодни 
принципи, нужни за неговия успех. Тия принции ги е определил 
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отдавна още Бог, Който се грижи за подобрението на всички Не-
гови семейства; и тия начала са посадени във вашата душа. Във 
възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успо-
редно, любовта и добродетелта взаимно, силата и разума заедно 
да ръководят и управляват пътя на техните добри стремежи. Вън 
от тия условия всичко е изгубено за тях безвъзвратно. Затова е не-
обходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се на-
мирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над 
главите на всички ви.  

Аз пристигам в тоя развратен свят в минута важна да упражня 
нужното влияние, да ви върна от тоя пагубен път, в който наро-
дите по земята са се втурнали да следват безразсъдно. Знайте, в 
случай, че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на 
моите Божествени диктувания, които ви давам, защото сте близки 
на сърцето ми, то ще употребя и други мерки, много по-лошави, с 
които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослуша-
ние на светите Божии заповеди.  

Вие сте под мое покровителство и съм длъжен да ви ръководя 
и възпитавам в словото на Истината. Аз съм ваш хранител и вър-
ховен водител в Небесните ликове. Когато встъпих да ви взема под 
своя охрана, аз предвиждах всичките мъчнотии, които времето 
щеше да ми създаде, догде ви изведа в безопасно място. Аз знаех 
колко препятствия, колко несполуки щяха да ме посрещнат с вас 
наедно в тая велика борба, но моят дух не отстъпи своето намере-
ние. Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и аз 
встъпих напред да ви взема под моята върховна охрана.  

В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше ни-
каква красота, която да ме привлече да ви обичам. Вие бяхте отв-
ратителни наглед и който ви погледнеше, се отвращаваше от гру-
бото ви сърце. За тоя ви лош недостатък аз не ви отхвърлих, нито 
ви презрях за грубата външност, с която беше облечена вашата 
душа, но ви възлюбих напълно с благия си дух, който се завзе да 
проникне и намери някоя Божествена добродетел, някоя благо-
родна черта във вашата душа, та да може да я обработи и оплодот-
вори, за да принесе плод изобилно и да създаде у вас поведение 
чисто, свято и възвишено, за да ви удостои да влезнете в рода на 
първите народи, които Бог на Силите е избрал да извършат Веч-
ната Му и Свята Воля. Днес вече настава да се реши главната съдба 
на тоя покварен свят, в който Небето иде да извърши един коре-
нен и велик преврат, и то скоро, в новия век, който приближава да 
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отбележи нови страници по лицето на Земята. Затова желая да ви 
подготвя, защото сте останали назад поради вашите настоящи 
престъпления и минали народни грехове, за които безбройни 
жертви и страдания бяха нужни да пренесете, догде се измие и 
очисти вашата отвратителна гнусота, с която раздразнихте Бога, 
та отвърна лицето Си от вас и ви остави под тежкия вековен изпит, 
за да познаете и се разкаете за греховете си, които разкъсаха све-
тите връзки на Любовта Му. Но Бог се вечно не гневи; милостта 
Му е в род и род, благостта Му пребъдва винаги с тези, които Го 
любят, и благословението Му не се оттегля. Той ви ръководи през 
всичките тъмни времена с крепка десница и окото Му бди за вас, 
когато преминавахте през опасните пътища на този свят.  

В това Аз, вашият Върховен Покровител, имаше да полагам го-
леми усилия и жертви, да поправя вашето минало, да ви възпитам 
и облека в хубостта на вечното, което ви е отредено. Затова благо-
волих да извикам отдалеч, открай небесата, двамата братя, све-
тила на славянский род, и да им връча Словото на Истината и Сло-
вото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя Ми, по който 
да възлезете във вечната Виделина, в която обитавам; Виделината 
на живота, която ви проводих, да пребъдете в нея, която светът не 
прие, но я отхвърли и предаде помазаника Ми на завета, Исуса, на 
поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави. Но прес-
тъпниците на завета Ми приеха заплата за своите беззакония и 
оттук насетне всичко се прекратява.  

Правдата е вечна. Отец ми е неизменяем, делата Му са неотло-
жими. Вий сте мой народ. Господ потърси дом за Себе Си и избо-
рът Му падна в славянското домочадие, което Небето възлюби за 
неговата Божествена добродетел. Затова ви пратих двамата мои 
служители да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на 
тъмните езически богове33. И бе радост голяма в световете на Ви-
делината, когато Бог положи печата на великото Си Име на вас и 
вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен.  

И явих се на тогавашния ви царстващ господар34 и му известих 
волята на Небето да приеме пратениците Ми на Новия завет и той 

                                                      
33 Става дума за Кирил и Методий, които заедно със своите ученици 

превеждат Евангелието (в превод: радостната/благата вест) на славян-
ски език, както и за покръстването на България през 864 г. от цар Борис. 

34 Св. княз Борис I Михаил е владетелят, който официално налага хрис-
тиянството и въвежда славянската писменост в България. 
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ми послуша гласа и се удостои пред Мене да стане родоначалник 
на духовното ваше възраждание. И казвам ви, че не се е раждал в 
дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, 
който с непоколебима вяра прие даденото обещание; подобно на 
Авраам, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу, 
така се прояви благоугодно вашият началник и баща на славянс-
кия род, който даде очите на първородния си35 в жертва благоп-
риятна, дар избран Господу, в знак на неизменна вярност Нему.  

И от този ден се извърши призванието ви от Бога на Силите, 
Който пожела в Своята неизмерима мъдрост да прослави с вас на-
едно всичкото славянство, в което Господ Всесилний пребъдва и 
на което отрежда да заеме най-първо място в Неговото Царство, 
което встъпва вече в своята сила в тоя страдащ свят. Разберете не-
изменяемата истина, че въздигането на славянския род е възди-
гане, необходимо за всички, което Бог сам върши за своя избра-
ник – Вожда на Спасението, Който скоро ще се яви помежду ви в 
пълната своя Слава и Сила, да възстанови вечното Царство на 
Мира, Царството Божие на земята.  

„И който оспорва вашето първенство от нине – казва сам Гос-
под – оспорва Моето; понеже имам власт да дам Моето, комуто 
искам, и ако Аз давам от добрата Си воля, кой е този, който ще Ми 
се възпротиви и Ми каже що върша? Онзи, който се осмелява, 
нека излезе и опита силите си и ще види. Аз съм Един, думата Ми 
е неизменяема и съм верен и истинен във всичките Си пътища. 
Словото Ми е неоспоримо.“ 

Господ ви е ръководител, Той ви е жених, Който изпраща да-
ровете Си, Който ви се радва като младоженец за любовта, която 
сте приели с вярност от Него, Който е Цар над царете и Господар 
над господарите. Ето затова ида от предвечните обиталища да ви 
подбудя на добър и свят живот, да ви предохраня да не съгрешите 
отново против Върховната воля на Небето и ви отхвърли както в 
миналото, когато с беззаконията си дотегнахте на Бога и Той ви 
остави да паднете под ръцете на вашите врагове, които дойдоха 
отдалеч да ви накажат за престъпленията и да изпълнят волята на 

                                                      
35 Владимир-Расате е княз на България от 889 до 893 г. Той е първо-

родният син на княз Борис I Михаил и е известен с това, че се опитва да 
възпре налагането на християнската религия от баща си, като проявява 
привързаност към старите езически обичаи на българите. Борис I се 
връща на власт, изважда очите на Владимир и го хвърля в тъмница.  
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Върховния Съдия над вас36.  
Но в тогавашното ваше падане аз ви подкрепих с любовта си, 

понеже не бяхте съвършено отхвърлени от лицето на Този, който 
ви беше избрал. И в дълговековното робство постоянно ви ръко-
водих в пътя на търпение и смирение и ви учих да изправите жи-
вота си, да съзнаете греховете си, да се разкаете и обърнете с всич-
кото си сърце към Господа Бога вашего, с Когото сте съединени с 
брачни връзки на чист и непорочен живот.  

И във всичките ви страдания и изпити Аз ви подкрепях с Мо-
ята ръка и ви придавах сила и мощ на духа да не отпаднете съвсем 
духом и се изгубите в тинята на отчаянието. И с всички сили, ко-
ито разполагам, захванах се да създам у вас душа чиста и непо-
рочна, с поведение Божествено.  

И в края на вашия дълговековен изпит, когато Небето реши по 
Висше усмотрение на Божия промисъл да ви избави от тежкото 
робство, аз бях първият, който се явих да се застъпя да ви осво-
бодя, като [пред]полагах, че ще се възползвате от дадената благо-
дат да поправите миналото; но вие злоупотребихте с даровете на 
свободата. Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в дейс-
твие всите си мощни сили да работят навсякъде за постигание и 
осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-
кратко време, което чака моята върховна заповед; но вашите раз-
дори, вашият новоразвратен живот възпират святата мисъл, ко-
ято имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род чело-
вечески; но всичко си има своите граници, това трябва да знаете. 
През тия последни години на новопочналия ви живот съм ви ръ-
ководил безопасно до тая минута и съм полагал най-големите уси-
лия да ви предпазя от много опасни злини.  

Въздайте хвала Богу, че аз не съм от тия, които се побеждават.  
„Иде време и сега е, когато ще опитате Силата Ми и ще позна-

ете, че Аз съм Бог, Който се не лъже, но вие сте народ своенравен, 
който не съзира къде се крие неговото добро.“ 

Слабата черта на душата ви е общото разединение и разногла-
сие, което спъва святото дело на Славянския род, но верен съм в 

                                                      
36 Според езотеричната традиция, завещана ни от Учителя, България 

пада под турско робство заради лошото отношение на властта и църквата 
към богомилите, които са Божи пратеници с мисия да възвърнат пър-
вичната чистота на Християнството. Богомилският импулс залива след 
време цяла Европа и става пряка причина за Ренесанса и Реформацията.  
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делото на Този, Който Ме е проводил. За Него няма препятствие, 
няма мъчнотии, волята Му е воля вечна и непреклонна и все, що 
е рекъл, ще бъде, но не във вашите дни, ако се повърнете назад, 
както израилският народ в пустинята37, и ще оставите костите си, 
както тях за вашето малодушие и общо неверие. Но новото поко-
ление, което сам Бог на Силите ще повдигне, ще осъществи Него-
вите възнамерения, предопределени да се изпълнят. Можете да 
ускорите и затрудните вървежа на вашето дело, ако се отдадете на 
разпуснатия живот на покварените народи и това ме прави повече 
да бодърствам за вас, да не би изново да се повърнете и паднете в 
примката на лукавия, което падане ще ви коствува живота.  

Това ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя от-
ново, да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, 
който е положил за вас безбройни человечески жертви; той е 
свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни 
волята Му за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще при-
емете от нея дан като Мелхиседек от Авраам, когото и благос-
лови38. Днешната ѝ сила и слава я вам дължи, такива са Божестве-
ните наредби: един сее, друг жъне, в края всички ще участват в 
Божието благо. Днес адската злоба се отстранява, ходът на рабо-
тите взема друг вид, адските сили отстъпват в първите редове на 
бойното поле, нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани 
навсякъде и правдата Му ще се възстанови на Земята. Царството, 
което ида да възстановя, не е царство на омраза, но на любов; по-
дигнете очите си и вижте, че светът е узрял за жетва.  

В скоро време ще заверя верността на моите Божествени думи. 
Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят и мъдрувани-
ята на света ще престанат веднъж за всякога… От този ден, в който 
е даден отговор, започва вашето изкупление и ви предупреждавам 
да пазите това, което градя, да не го съборите, защото е свято, и 
ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна – глад, 
мор и разорение – и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще 
помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите Ми. В тоя Залог, 
който съм ви поверил, почива бъдещето ви, той е скрижалът на 

                                                      
37 Това е препратка към 40-годишното скитане в пустинята на израил-

ския народ след освобождението му от египетското робство от Моисей.  
38 Мелхиседех е един от най-тайнствените образи в Стария завет, за ко-

гото в Библията е само загатнато. Той е Цар на Небесния [Йеро]Салим и 
„свещеник на Всевишния Бог“, който поздравява и благославя Авраам.  
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дома ви, надежда и живот за рода ви. Слушай Ме, доме Славянски, 
да сте ми свидетели, че съм ви говорил.  

Обръщам се към вас сега, мои служители, водители, учители, 
и към вас, книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не 
развращавате народа Ми, който съм ви поверил! Престанете от 
лошите си пътища, време е да поразмислите! Водете народа ми в 
пътя на Истината и не го заблуждавайте, помагайте на беззащит-
ните в мъките им и не оскърбявайте бедните! Напуснете беззако-
нието, отхвърлете неправдата, оставете разврата, защото Бог не 
може да гледа на това отвратително дело, което се върши пред 
Него навсякъде!  

Търпението Му е вън от границите си, повикан съм да туря 
край на неизцелимо зло. Поразмислете догде е време, иде час и 
сега е, когато ще бъде късно да ме търсите! Мислете, неверието, 
което ви е обхванало, самоволно не ще ви принесе никое добро. 
Ето, втори път ида откак сте станали мой народ, за да ви видя със 
собственото си око какви сте наглед, как живеете и духът ми е 
трогнат от печалната картина. За оплакване сте. Вие, над които 
пожертвувах всичко придобито – живот, слава и чест – сте злоу-
потребили с моята доброта и моята любов. Пред лицето ми стоят 
множество нещастни ваши братя и сестри, изнасилени и ограбени 
от самите вас. Идете при тях и им изповядвайте прегрешенията си 
и направете мир всякой с ближния си. Този ден, в който ида да ви 
се открия в моята пълна слава, искам да е ден на радост, а не на 
скръб, ден, посветен на моя Бог.  

Аз съм Елохил, ангел на завета Господен.  
 
Съобщено на 8 октомври 1898 година. 

 

 

16.2. Мисията на българския народ 
 

Учителя: „Ние действаме в България така, че Господ да нап-
рави този народ по-религиозен и по-щедър, за да може чрез тези 
добродетели да се помогне за неговото повдигане. Да, аз искам да 
вселя във вас онази дълбока вяра в Бога, която да започнете да 
прилагате в себе си. Имайте дълбокото желание да приложите 
един Божествен Закон и Господ ще ви научи, а като е с вас, Той ще 
ви помогне. Но предупреждавам ви никога да не допускате съм-
нение в сърцата си и да не Го огорчавате с лошите си мисли.” (852) 
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„Това учение за майка България, за шовинизма е на падналите 
ангели! Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са тру-
долюбиви пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма 
да дойде от българите. От българите ще дойде Любовта. Любовта 
ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях по целия свят. 
Ако е България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако 
този извор е сто километра широк, няма ли напои света? Любовта 
като мине през теб, ти ще бъдеш носител на Божественото!” (849) 

 

„Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата за-
дача като ученици е да го предадете на българския народ. Зада-
чата на българския народ е да го предаде на всички народи.  

Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отго-
варяте, ако не предадете на българския народ това Учение. Бъл-
гарският народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на 
другите народи.” (848) 

 

„Братството ви изпраща и сега сред този народ, за да го пов-
дигнете. Почти всички вие тук, след като свършите работата си 
между славяните, ще отидете в Америка. Но това ще бъде след 
хиляди години, когато дойде шестата раса... 

Атмосферата в България е много тежка. Българският народ се 
е свързал с материалните неща и за да се повдигне, трябва да бъде 
разделен от материята... 

Не считайте, че ние тук сме едно нищожно малцинство, за-
щото е нужна много малко подкваса, за да се подкваси голямо ко-
личество мляко. Тук е важно не количеството, а качеството… 

Тези, които в миналото са ви спъвали, сега отново ви спъват. И 
затова знайте, че всички ваши лоши мисли и желания идват от 
тези зли духове, които искат на нова сметка да ви спънат, но дръ-
жте се! Вие нито сте прости, нито сте от долен произход. Дерзайте! 
Имайте и съхранявайте онова истинско знание, че Христос, Който 
ви е водил в миналото, и сега ви ръководи. След като повдигнем 
хората, ние ще трябва да ги научим и как да живеят. И всеки от 
вас ще си дойде на мястото, което му е определено за работа. Но 
за да разбирате всичко това, вие трябва да умрете – да умрете за 
греха и да възкръснете за Правдата и Любовта.” (854) 

 

„Казвате: „Че какво могат да направят българите!“ – Ако при-
ложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го 
освободили.” (853) 
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„Това, че българите имат много дългове, се дължи на неизпъл-
нение задълженията към Бога. Казвам: ако спазвате законите на 
Любовта, Мъдростта и Истината, върху вас ще се излеят всички 
благословения, обещани на човечеството от памтивека. 

На българите ще кажа: ако слушате великото разумно Слово, 
нивите ви ще раждат десет пъти повече, отколкото досега, лозята 
ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.” (850) 

 

„Трябва да създадем една по-благоприятна почва, за да дойдат 
и да се преродят в България по-добри духове, защото целта на Ве-
ригата е да натори почвата, та като дойдат по-добри духове, да по-
могнем за тяхното въплъщение и да ги поставим на работа. И то-
гава в България ще имаме по-добри управници, съдии и пр.” (851) 

 

„България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. 
Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде 
между един народ, но го разпнаха. Българите имат за задача да 
предадат това учение на другите народи. Какво искат те? Да ста-
нат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше зе-
мята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да 
остане. Ако приемете Великите Божи Закони, Любовта и Мъд-
ростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по це-
лия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, а чрез Божестве-
ното Учение, което ще излиза от вашите сърца. То навсякъде ще 
дава изобилно сладки, вкусни плодове.” (855) 

 

Слава Севрюкова: „България ще я спаси не толкова възстано-
вената икономика, колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се 
стремим да бъдем център на Светлината.“ 

 

„Страната ще преодолее кризата и ще укрепне. От богоизбра-
ния ни народ ще се роят бъдещи духовни водачи.“ 

 

„В Библията е казано: „Последните ще бъдат първи.“ – Пом-
нете: от България ще поеме по Земята голяма Мъдрост… Колкото 
до славяните, на тях принадлежи Бъдещето.“ 

 

„Душите, въплътени на българска земя, се извисяват. Племето 
ни, подобно на еврейското, е белязано от Бога. Тук се въплъщават 
еволюирали, ведно с най-пропаднали ниски духове. За да се раз-
виват. При нас по-бързо се расте, в сравнение с другите народи. 
Будни сме, с борбен дух, но поради прекомерно ярката индивиду-
алност не сме единно племе.“ 
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16.3. Небесното покровителство 
 

Учителя: „Понеже България е в златния си век, никой не може 
да ѝ навреди. Никой не може да отнеме добрите, благоприятните 
условия, при които тя се намира. Това спасява българите при се-
гашните събития. Ако тези събития се бяха случили в друга епоха, 
българите щяха да се справят трудно. Благодарете, че милостта 
Божия не ви е изоставила. Сега условията за България са много 
благоприятни… Невидимият Свят помага на българите да излязат 
от днешното положение. От горе помагат на българите.” (856) 

 

„В България има много ясновидци. Това е добър признак. 
Значи духовното действа в България.” (857) 

 

„Духът Елохил, Който е Божий Помазаник, е ръководител на 
българите. Той е ангелът, който е поставен от Господа да води бъл-
гарския народ и цялото славянство. Той е Ангелът на Завета, Гос-
под, Комуто българите дължат своето политическо освобождение. 
Да, българите дължат много на Елохил. И Той ще се яви между 
славяните, но те няма да го разпънат както евреите.” (858) 

 

„Ние градим, ние създаваме великото, красивото в света. До-
като ние сме в България и работим, българите могат да бъдат си-
гурни за своето съществуване и благоденствие. В който ден напус-
нем България, от нея нищо няма да остане – България ще се пре-
върне в пустиня; това всички трябва да знаят!  

Нека се напишат тези мои думи в Божествената Книга! Всички 
трябва да знаят, че туй дело е Божие. Ако българите не изпълнят 
Волята Божия, те ще изпитат на гърба си Закона на непослушани-
ето. Мнозина искат да докажа това. Няма какво да го доказвам - 
вие ще бъдете свидетели на това време и ще видите какво ще 
стане, и тогава ще си спомните, че моите думи са били верни. То-
гава всички ще разберат, че Божите Закони не се изменят.” (863) 

 

„Ако България приеме Новото Учение, ще получи всичко, как-
вото и е нужно. Ако не го приеме, нищо няма да й се даде. Христос 
проповядва на евреите преди 2000 години, но те не приеха това 
Учение. И ето, 2000 години се изминаха и те продължават досега 
да се скитат по света, без отечество. Мислят ли българите, че ако 
не приемат Новото Учение, по-добра съдба ги очаква? Ако българ-
ският народ не приеме това Учение, нещо страшно иде за него. 
Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще 
дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи.” (867) 
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16.4. Отговорността пред Бога 
 

Учителя: „Ако българите приемат моето учение и го приложат, 
ще станат велик народ. Не го ли приемат, ще пропаднат.” (861) 

 

„Когато едно време противниците гонеха богомилите, беше в 
една епоха на отлив и беше възможно гоненето на богомилите. 
Сега сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да направят, по-
неже ние сме е прилив. И сега, дето се опитват да направят нещо 
против нас със законопроект, нищо не могат да направят.” (859) 

 

„Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема.” (860) 
 

„Учениците могат да спънат своя Учител - най-малко могат да 
отбият течението, а като отбият течението, техните градини ще ос-
танат неполяти.” (862) 

 

„“Какво ще стане с България?“ – Щом България приеме Божес-
твеното учение, добре ще бъде за нея. Но ако не го приеме, зле ще 
бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите, ако поп-
речат на Бялото Братство. Да го знаят българите: съдба има. Какво 
са дали българите на света досега? Само една малка светлина: Бо-
гомилството. Доколкото можем да служим за проводници на Бо-
жествените идеи, дотолкова ще имаме място в света.” (864) 

 

„Толстой казваше в Русия да се обърнат към Господа, но не го 
послушаха. Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана 
глас в пустиня. След това Русия пострада. Мислите ли, че и ако вие 
не ме послушате, България няма да пострада. Аз бих желал бълга-
рите първи да дадат пример. Важно е българският народ да се 
просвети духовно и да заеме достойно своето място между другите 
народи. Ако всички приемат Новото Учение, пътищата им ще се 
оправят, семействата и училищата ще се повдигнат; ще бъде при-
ятно да минаваш от единия край на България до другия. Ще бъ-
деш като в Рая. Ще вървиш и ще се радваш, че служиш на Бога. 
Дето минеш, дърветата и цветята ще ти се усмихват, плодовете 
сами ще ти се предлагат. Моми и момци ще те посрещат с радост 
и веселие. Всички ще бъдат добре облечени и украсени.” (865) 

 

„Търся в България хора на истинската Култура, в които да 
вложа нещо ново. Сред българите намерих достатъчно умни хора. 
България е пълна с моми и момци, които ще се свържат за велика 
работа. За българите ще дойдат най-благоприятни условия.” (868) 
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„Българите, като ученици в Окултната школа, са много слаби, 
не са издържали. И затуй именно в миналото тук, на Балканите, 
нито една школа не се е задържала, а всички са минали на Запад. 
И сега може да направите същата грешка, но тогава туй учение ще 
замине или на Изток, или на Запад. И ако замине, туй място тук 
не ще има окултно значение. И ако вие не си поставите за задача 
да си закалите волята сега, Балканският полуостров ще има съ-
щата участ, каквато имаше Палестина.” (866) 

 

„От вас, като българи, се иска геройство. Англичаните се отли-
чават с честността. Германците – с трудолюбието. Славяните – със 
саможертвата. И вие, като българи, желая да имате за девиз само-
жертвата. Само тогава ще разберете смисъла на Живота.” (869) 

 

„Аз нося добро на българите. Ако не бях се застъпил пред Ве-
ликия, Разумния Свят, те щяха съвсем да загазят. Сега Невидимия 
Свят иска да ги избави. Сегашната епоха е от голяма важност за 
България. Ако сега България не приеме идеите, които проповяд-
вам, ако изтърве благоприятните условия, които ѝ са дадени, то-
гава ще я оставят и тя ще има същите условия за повдигане в най-
добрия случай след 2000 години най-малко… 

В скоро време, в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 
българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те вля-
зат? След това ще се отвори една врата и другите ще влязат, след 
тях и още други. Българите, които влизат през тази врата, ще до-
бият нещо особено… Желая в българите да се роди Новият Човек. 
Това е възможно, защото българинът има добро сърце.” (27) 

 

„Политическият възход на една държава зависи от духовното 
повдигане на нейния народ. Съдбата на България, която тъй 
много ви интересува, зависи от духовното повдигане на българс-
кия народ.” (870) 

 

„Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно 
идва за него. Няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите 
какво. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи.” (871) 

 

„Какво ще стане с България? От вас зависи да бъде тя добре 
или зле. Когато всички българи живеят в хармония с Цялото, тех-
ният живот ще бъде хармоничен.” (872) 

 

„Българите са важни, докато вършат Волята Божия. Щом не я 
вършат, ще бъдат зачеркнати от лицето на Земята.” (875) 
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„Питате какво ще стане с България. Казвам: Ако България из-
пълнява Божията Воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, 
честни и справедливи, добро иде за нея. Ако не изпълнява Божи-
ята Воля и не прилага доброто, разумността, честността и справед-
ливостта, никакво добро не я очаква.” (873) 

 

„Сега, какво мислят в България? Ще дадат ли каквото трябва 
или ще изпъдят слугите Божи? Можете да опитате и едното, и дру-
гото. Ако дадат своята дан на Бога, ще бъдат велик народ, пък ако 
играят на боб като евреите, и това ще опитат. И вие сте българи, 
нали? Българин значи човек на Духа!” (874) 

 

„Ако българите са нещастни, причината е в тях, никъде дру-
гаде. За тяхното нещастие не са виновни сърбите, гърците, англи-
чаните, германците, французите. Всеки народ сам е виновен за 
своето нещастие... Само този народ може да стане велик, който 
вярва в Бога и изпълнява Неговата Воля. Когато един народ има 
любов в себе си и готовност да се жертва за Великата правда, той 
винаги побеждава.” (876) 

 

„Ако българите мислят да вървят по този път, по който са тръг-
нали, не ги очаква никакво добро, тази култура няма да им по-
могне. В света всичко трябва да се измени.” (877) 

 

„Този век е определен като век на чистене. И ако кавказката 
(европейската) раса не приеме поставената ѝ задача, ще настъпят 
катастрофални изменения – половината от Европа ще потъне в 
океана, а културата ще се пренесе в Африка. Но през този свят сега 
ще премине една магнетична вълна, която ще пречисти всичко 
негодно, и тази вълна ще се предшества от редица признаци: зе-
метресения, омраза, напасти. Злото ще се увеличи, войните ще 
следват една след друга. Но има всички условия за обединение и 
за подобрение в условията на живота на българския народ.  

Влиянията на Европа, а именно германското и английското, 
му съдействат да се повдигне. Опасното е, че с повдигането на 
България управниците може да се заблудят и да го ударят на 
ядене и пиене, да забравят, че са били 500 години под робство. 
Затова именно ние работим – да не се повтори робството. Но най-
важните събития, които предстои да стават, не могат да бъдат 
обявени, защото много неща още се уточняват. ” (879) 

 
 

Ванга: „България е благословена страна! Неслучайно Силите 
ме изпратиха тук.” 
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16.5. Миналото на българския народ 
 

Ванга: „Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. 
Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава 
са оставили и бел град. Българската писменост е една от най-ста-
рите на Земята.” 

 

Рудолф Щайнер: „Имаше много хора, живеещи в южните и 
централни области на Европа, които мислеха по следния начин: 
„Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във 
времето между заспиването и събуждането ми - то принадлежи на 
добрия свят и на област от злия свят.” – Отново и отново хората 
мислеха и премисляха за дълбочината на силите, които внасят 
доброто и злото в човешката душа. Те силно усещаха факта, че чо-
вешката душа се намира в свят, където силите на доброто и злото 
воюват помежду си.  

През първите векове на християнството в южните и централ-
ните части на Европа все още нямаше (масово) такива чувства, но 
през пети и шести век станаха все по-чести и по-чести... Разпрос-
транението беше най-широко в онези области, които впоследст-
вие станаха известни с името България. По чуден начин това име 
се наложи, въпреки че тези области се населяваха от различни на-
роди. И така, в по-късните векове, всъщност за много продължи-
телен период в Европа, тези с най-силно развито такова състояние 
на душата бяха наричани българи. За хората от Западна и Цент-
рална Европа, живели през по-късните векове на християнството 
и в първата половина на Средновековието, българите бяха човеш-
ките същества, които най-силно усещаха противодействието 
между космическите духовни сили на доброто и злото.” (880) 

 
 

16.6. България - мистичен център от древността 
 

Учителя: „Бялото Братство е приготвяло българите отпреди 
5400 години за днешните времена. Сега то помага на България... 
Душата на българина е като силно наторена нива, на която растат 
всички семена, каквито биват хвърляни. Зависи от градинаря 
какви семена ще посее.” (878) 

 

От древността Балканите са люлка на духовен живот. Хилядо-
летия преди Христа, когато човечеството е тънело в невежество и 
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мрак, на Балканския полуостров пламва една ярка светлина, ко-
ято посочва нов път в развитието на човечеството. В свещените 
недра на Рило-Родопския масив е създаден мистичен център – 
Школата на Орфей. Този Велик Учител на човечеството е роден и 
откърмен в Тракия, а по-късно посветен в мистериите на Египет. 
Той владеел висшето знание и магическите закони на музиката и 
е проповядвал Божественото учение по нашите земи.  

Неслучайно древните елини са смятали Тракия като страна на 
Светлината, като отечество на музите. Там, при високите Рило-Ро-
допски върхове, се е намирало светилището на Орфей. Там се е 
преподавало свещеното изкуство, поезията и музиката. Там Ор-
фей е възвестил великите закони на Живота. 

По нашите земи са процъфтели великите култури на траките и 
одрисите още преди идването на римляните по тези места. От тези 
култури и до днес има запазени следи. 

България се намира на кръстопътя между Изтока и Запада. Тя 
се намира между три континента. В нея се срещат силите, които 
работят в трите континента. Тя има голяма историческа роля като 
глава в общославянския организъм, комуто е възложена важна от 
Невидимия свят мисия не само народностна или расова, а общо-
човешка. По-късно на Балканите пламва искрата на целия култу-
рен подем в Европа през епохата на Възраждането.  

 

Богомилите бяха носители на истинското Христово учение и 
възвестиха чистия и свят живот, основан върху любовта, братст-
вото и равенството между хората. Те станаха носители на нови 
идеи, които имаха общочовешко значение. За разлика от мистич-
ните и чисто езотерични школи в миналото, богомилството 
имаше не само духовен характер, но и предлагаше цял начин на 
живот съобразно Христовото учение. Богомилите дадоха пример 
за социални реформи в тъмната епоха на средновековието. 

Богомилството се яви като мощно духовно движение за пов-
дигне на българския народ, за освобождаването му от робството, 
насилието, заблужденията и суеверията. То искаше да просвети 
този народ, да го въведе в един светъл и свободен живот. В Бълга-
рия то беше възпрепятствано да извърши мисията си, но Божест-
вената искра, която то носеше, не изгасна, а запали свещен огън, 
който обхвана цялото човечество и го поведе към възход.  

Според Божия Промисъл първо този подем бе необходимо да 
се прояви чрез науката и придобиването на по-дълбоко разбиране 
за материалния свят, а по-късно, в наши дни, когато неизбежно 
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достигаме точката, в която сляпата наука е все по-безсилна пред 
великите загадки на Живота, този импулс да се насочи и към ду-
ховния живот. 

Плановете на Великия Разумен свят всякога се изпълняват, но 
който е призован да работи за него, а се отклони, ще изкупи това 
с големи страдания. Българският народ опита този закон като се 
отклони от правия път и изби, поруга и изгони много богомили - 
затова и паднахме под турско робство за 5 века. Малко народи са 
били под робство през такъв дълъг период. От друга страна, това 
беше подготовка от Разумния свят, за да може в българския народ 
да се събуди мощната сила на Божественото, за което страданията 
са като родилните мъки преди раждането на нещо Велико. Чрез 
тях народът идва до онова възмъжаване, което е необходимо, за 
да му бъде възложена една такава задача. Затова Учителя опри-
личава страданието на онзи натиск, под който се образуват скъпо-
ценните камъни, създават се духовни ценности, получава се онзи 
опит, чрез който индивидите и народите узряват и възмъжават. 

 

През XX век за трети път България и Балканите станаха люлка 
на едно движение с общочовешко значение - Новото учение, уче-
нието на Любовта, което Учителя донесе на света. 

В сегашната епоха се завършва един дълъг цикъл от ред кул-
тури на слизане, на отдалечаване на човечеството от Великия ра-
зумен център. Сега то е достигнало до крайния предел и трябва да 
се направи завой, да обърне посоката на своето развитие и да 
тръгне нагоре, към Великия източник на Живота, към Бога. 

В такъв важен момент Христос изпрати Свой пратеник, както 
е правил във всички по-важни моменти в развитието на човечес-
твото. Той донесе знанието, силите и методите за работа, необхо-
дими в пътя, който предстои. Върху това знание ще бъде изгра-
дена Новата култура. Любовта влиза днес като една нова сила в 
човешките души. Досега тя се е проявявала частично, сега тя става 
ръководна сила. Тя ще организира вътрешния и външния живот 
и ще създаде Новата култура. 

Изключителна епоха е, когато Велик Учител идва сред чове-
чеството и живее между хората. Той става център, около който но-
вите сили и идеи почват да действат; един нов Живот започва да 
се изгражда. Само за няколко десетилетия Учителя внесе този 
Живот, предаде това Знание, събуди спящите Сили на душата, из-
върши великото чудо на пробуждането и се оттегли от физичес-
кия свят, но оттогава работи още по-усърдно за успеха на Делото 
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Божие. През своя земен живот той вложи силите, зародишите и 
възможностите на бъдещата култура, тъй както в семката са вло-
жени качествата, силите и възможностите на голямото дърво, ко-
ето ще се развие и принесе плод. 

В този смисъл, когато говорим за Учителя, разбираме всички 
Възвишени същества от Всемирното Бяло Братство, които работят 
от създаването на света над човешките души и им помагат да се 
повдигнат и изминат своя път към ангелските йерархии. Всички 
светли идеи, всички благородни пориви, цялото знание и култура 
на човечеството се дължат на тях. Те са извели човечеството из 
мрака на вековете, те го водят към светли бъднини. Те посещават 
човеците и работят между тях и с тях, видимо или невидимо. Този 
Разумен център привлича всички, които са подготвяни през веко-
вете и са готови да приемат този живот, да влязат като работници 
в него. Те изпратиха Учителя като свой представител - който и 
преди се е явявал под различни имена сред различни народи, ала 
идеите, животът, знанието, които той носи, не са затворени в гра-
ниците на един народ или дадена епоха. Те са достояние на цялото 
човечество. 

За един народ е голяма привилегия, когато всред него дойде 
един такъв Учител. Тогава този народ се намира под закрилата на 
Великия Разумен свят и през каквито изпитания и опасности да 
мине, излиза невредим, ако следва Божите наставления. Ала отх-
върли ли ги, той е обречен на гибел. 

 
 

16.7. Рила - център на Бялото Братство 
 

Малко българи осъзнават колко сме благословени от Бога с 
приказната природа на българските земи, с техните величествени 
планини и плодородни низини. 

Има едно съответствие между душата на един народ и приро-
дата, сред която живее. Безмълвното присъствие на тези едри 
форми очертава хоризонта и дава на душата определени и ясни 
впечатления. Те въздействат върху целия душевен свят на човека. 

Планините са символ на възвишения стремеж нагоре, на же-
ланието да се докоснем до тайнствения Живот, който изпълва Все-
лената. Свободолюбиви, горди хора живеят в планините и край 
тях. Хора, които са свикнали да се борят с трудните условия на жи-
вота и това ги е направило силни, упорити и жертвоготовни.  
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Планината издига човека над обикновеното поле на живота, 
където той работи. Тя го поставя в досег с Великия живот на Ця-
лото. Под нейното влияние в човека се раждат нови чувства, нови 
мисли, нови идеи. В планината човек чувства по-определено и по-
ясно отношенията си към всичко от заобикалящия го свят. Висо-
ките върхове насочват погледа нагоре. Човешката индивидуал-
ност се развива и оформя в планините. Мисълта се пробужда. Спо-
ред Учителя, на 1 януари честваме Нова година в материалния 
свят, в деня на пролетното равноденствие - началото на годината 
в духовния свят, а 19 август  бележи Новата година за Божествения 
свят - по тази причина тогава има най-благоприятни условия за 
духовна работа в планината и ежегодно братя и сестри от цялата 
страна се събират на Лятна духовна школа край Рилските езера. 

 

Учителя: „В България може да се внесе култура, понеже тере-
нът способства. В Египет, за да се внесе култура, трябваше да се 
построят пирамидите. Върху тях почива египетската култура. 
Като нямаха високи места, египтяните ги създадоха, за да имат по 
този начин трансформатори на космичните енергии, които идат 
към Земята от Всемира... Този масив между Олимп, Шар и Рила е 
бил голям. Той е бил над десет хиляди метра висок. Целият този 
масив е бил Олимп - място на боговете. Мусала е бил връх с висо-
чина 7-8 хиляди метра. Мусала е място, дето няма никакви 
утайки. Значи не е бил под морето никога. Едно време тук на Бал-
каните е имало тропически климат. Рило-Родопският масив е бил 
център на разумните сили, които са работили. Той е бил опорна 
точка за тяхната строителна дейност. Тук е имало ложа на Всемир-
ното Бяло Братство от най-дълбока древност.” (884) 

 

„Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е 
било сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Той е бил го-
лемият Олимп, който после спаднал. А сегашният Олимп после се 
е оформил. В бъдеще ще има филми, в които ще представят как се 
е създала Земята и ще копират от реалния филм, който се е запа-
зил - Акашовите записи. Съществата са запазили всички тези про-
цеси на миналото във вид на филм. И в бъдеще хората ще ги виж-
дат. Запомнете, има връзка между Хималаите и Рила. България е 
избрана, понеже има много планини, а без тях не може. На Земята 
има центрове, които са врата на живота и водата, която минава 
през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се 
пазят. Вода с голямо действие, с изобилен живот има в непристъп-
ните, свещени места на планините, пазени от посветени.” (885) 
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„От Рилския масив слиза мощна, възвишена Божествена струя. 
Тези, които са близо до този масив, естествено е, че имат условия 
да се повдигнат, понеже са под благоприятни влияния.” (882) 

 

Ванга: „Нашите планини и езера са свещени, като тия в Индия. 
Само че народът ни не го разбира. Ще дойде ден, когато при нас 
ще дохождат от цял свят и ще черпят енергия...  

Седемте рилски езера са райско кътче - то ни е връзката с Кос-
моса. Затова Петър Дънов толкова често е ходел там.” 

 
 
 

17. Един съвременен чудотворец 
 

„“Ние знаем, че на Моисей е говорил Бог; а Този не знаем от-
къде е.“ – Човекът отговори: „Това е и чудното, че вие не знаете 
откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша 
грешници; но който почита Бога и върши волята Му, него 
слуша.” (Йоан 9:29-31) 

 

„Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що 
Аз върша и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; за-
щото Аз отивам при Отца Си.” (Йоан 14:12) 

 

За да придобием по-пълна представа за този напреднал дух, 
който дойде да ни предаде Божественото учение, споделям ня-
колко спомена от Учителя, записани от Влад Пашов в „Необикно-
веният живот на Учителя Петър Дънов”. Макар да не мога да га-
рантирам тяхната достоверност (както и на която и да било друга 
книга, включително Библията), имам основания да вярвам, че 
Учителя е разполагал с много от описаните способности. 

 
 

17.1. Неподвластен на познатите физически закони 

 

„По време на Първата световна война при Учителя пристиг-
нали гости от провинцията и той ги извел на разходка в боровата 
гора, към Обсерваторията. На една полянка ненадейно ги обгра-
дила полиция и поискали да арестуват Учителя. В същия миг той 
изчезнал сред гостите и полицаите. Нашите приятели го търсили 
с поглед, но него го нямало. Полицаите си отишли, а гостите се 
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върнали в квартирата на Учителя на „Опълченска” 66. Намерили 
го седнал в столовата до масата да пие чай. Като ги видял, Учителя 
само се поусмихнал, без да им каже нищо.” 

 

„Учителя бил в един провинциален град. И както обикновено, 
в къщата, където гостувал, се събрали почти всички братя и сес-
три. След като разговаряли дълго, Учителя се отделил в друга стая 
малко да си почине, а братята и сестрите продължили приказката 
си по различни окултни и духовни теми. Дошли и до въпроса кой 
е Учителя и какви са неговите възможности?  

Доста от братята били чели някои окултни книги и знаели 
нещо за окултизма. Но това били първите години от живота на 
Братството и учениците още не познавали Учителя. В разговора 
стигнали до мнението, че и той е човек като тях, но е много по-
умен, понеже повече е чел. В този момент в стаята отново влязъл 
Учителя и ги попитал за какво приказват. Без да дочака отговора, 
се усмихнал и казал: „Вие разговаряхте за това кой съм аз и дой-
дохте до заключението, че съм човек като вас, само дето съм по-
умен.” – След това добавил: „Сега ще направим един опит, за да 
видите, че не съм като вас.” Казал им да заключат вратата и те го 
направили. Както стоял пред учениците, Учителя изведнъж из-
чезнал и им се обадил отвън, от коридора. Стаята била все още 
заключена. В следния миг той се появил пак вътре при тях, без да 
отключват вратата. Този опит се повторил няколко пъти.” 

 

„Брат Тодор Чернев разказва друг подобен случай. Една го-
дина на събора на Братството, група ръководители искали да се 
срещнат с Учителя и да си поговорят. Той бил в горната стая и им 
се обадил да почакат долу при стълбата.  

Чакали дълго и все гледали нагоре кога ще се появи Учителя. 
По едно време чули, че се отваря вратата на долната стая, до тях, 
Учителя се показал оттам и ги поканил да влязат. Никой не го е 
видял да слиза, а стълбището било единственият път надолу. То-
гава разбрали, че е слязъл при тях по невидим път.” 

 

„Такова преживяване имал и един друг брат. Той също чакал 
пред стълбата около 2 часа, след като Учителя му се обадил отгоре 
да има търпение. По едно време чул стъпки зад себе си и видял, че 
Учителя идва от градината. Не го е забелязал да слиза, а бил до 
самите стъпала.” 

 

„Към края на Първата световна война Учителя бил интерниран 
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във Варна и живеел в хотел „Лондон”, на най-горния етаж. Една 
ранна утрин брат Манол Иванов и брат Борис Желев отишли при 
него. Брат Манол разказа: „Като стигнахме, Учителя се обади от 
прозореца, че ще слезе. Вратата на хотела все още не беше отклю-
чена. След малко ние видяхме Учителя при нас, а вратата не беше 
отваряна. Приближих я - тя беше все още заключена. Учителя 
дойде при нас през затворената врата.” 

 

„Нещо подобно се случило с Учителя, когато веднъж бил за-
държан е полицията. Един брат отишъл да го търси и началникът 
му казал, че е под арест и в еди-коя си стая го пази полицай. На-
чалникът отишъл с нашия брат до стаята и отворил заключената 
врата, за да извика Учителя отвътре. Но за голяма изненада на на-
чалника и на полицая, който пазел вратата, не намерили никого в 
стаята. Полицейският началник се развикал, че ще накаже поли-
цая, защото не бил внимателен и задържаният избягал. Полицаят 
се оправдавал, че е стоял на поста си неотлъчно и никой не е из-
лизал: „Нали видяхте, че вратата беше заключена?” – Братът оти-
шъл на улица „Опълченска” 66 и намерил Учителя, който пиел 
чай в столовата. И в този случай той само се усмихнал.“ 
 

Подобна случка е описана и в Деяния на апостолите 12:3-11: 
„А като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петър... и, 

като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири чет-
ворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе 
пред народа. И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време 
църквата непрестанно се молеше Богу за него.  

А когато Ирод щеше да го изведе, през тази нощ Петър спеше 
между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вра-
тата пазеха тъмницата. И ето, Ангел Господен застана, и светлина 
блесна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петър в хълбока, съ-
буди го и рече: стани скоро! И веригите паднаха от ръцете му. То-
гава Ангелът му рече: опаши се и обуй си обущата. Така той и нап-
рави. После му казва: облечи дрехата си и върви след мене! Петър 
излезе и вървеше след него, и не знаеше, че това, що прави Анге-
лът, е истина, а мислеше, че гледа видение.  

Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните 
врата, които водеха за в града и които им се отвориха сами: те из-
лязоха и преминаха една улица, и тозчас Ангелът отстъпи от него. 
Тогава Петър, като дойде в себе си, каза: сега разбрах наистина, че 
Господ прати Своя Ангел и ме избави от ръцете Иродови.” 
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17.2. Пророкът 
 

„Когато убиха Стефан Стамболов, Учителя беше у нас в Тър-
ново – разказва сестра Елена. Той ни съобщи: „ Убиха Стамболов.” 
– Ние запитахме: „Във вестника ли пише?“ – „Не, сега се извърши 
престъплението.” – По същия начин ни каза и за смъртта на ми-
нистър Петков – в момента, когато бе станало деянието.” 

 

„На събор в Търново Учителя държал беседа в читалището. 
Присъствали братя, сестри, граждани и свещеници от града. След 
беседата един от поповете станал и се обърнал към присъства-
щите: „Днес в два часа следобед тук в салона ще има публичен дис-
пут между архимандрит еди-кой си и г-н Дънов.”  

След него Учителя рекъл: „Днес в 2 часа тук няма да има ника-
къв диспут, защото който излезе от салона, няма да може да влезе, 
а който остане тук, няма да може да излезе!”  

После слязъл от трибуната и напуснал салона, а след него 
всички братя и сестри. Братята били на палатки край лозята на 
Търново. Времето било чудно хубаво – горещо, ясно, без нито едно 
облаче на небето, както е обикновено в средата на август.  

Учителя наредил да стегнат и окопаят палатките, защото щял 
да вали дъжд. Братята погледнали безоблачното небе, зачудили 
се, но макар и формално, постегнали палатките. Към един следо-
бед на хоризонта се появили малки бели облачета. Те нараствали, 
после потъмнели и покрили цялото небе. Изсипал се такъв про-
ливен дъжд, че улиците на Търново се превърнали в реки. Това 
продължило докъм четири часа следобед. Разбира се, никакъв 
диспут не се състоял и пророкуването на Учителя излязло точно.” 

 

„Около 70 души присъствали на събора през 1912 година. Там 
бил и брат Б. Боев. Съборът продължил три дни и когато на тръг-
ване всеки си вземал сбогом с Учителя, той заръчвал: , Като си 
отидете вкъщи, първата ви работа е да си накупите дърва и 
брашно!” Не спирал да повтаря това и братята учудено питали: 
„Защо, Учителю, война ли ще има?” Учителя им казвал: „Война 
ще има. Всички ще отидете и всички ще се върнете.” След един 
месец била обявена войната, а никой до този момент не беше 
очаквал такова събитие. Само Учителя ги предупредил навреме. 
Всички братя от събора, които участвали във войната, се завър-
нали живи и здрави. На тръгване Учителя им препоръчвал да но-
сят със себе си преписана Добрата молитва” и 91 псалом.” 
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„На една друга беседа, докато Учителя говорел, човек от пуб-
ликата си помислил: „Ама че шарлатанин, а!” Понеже Учителя 
минавал от въпрос на въпрос, думите му се сторили шарлатанство. 
Учителя го погледнал право в очите и казал на всеослушание: „Аз 
не съм шарлатанин и мошеник, а отговарям на въпросите на при-
състващите.” – Човекът, който си помислил това, потънал в зе-
мята от срам. Той сам ми е разказвал този случай.” 

 

 

17.3. Братът на страдащите 
 

„Когато веднъж Учителя бил с Братството на летуване в Рила, 
приятелите ни преживели следното: както винаги на планината, 
вечерно време палели големи огньове, около тях се пеели песни, 
а понякога Учителя говорел. Учителя седял между двама братя, 
греел се на огъня и слушал песните. Изведнъж той наклонил гла-
вата си към един от тях, сякаш заспал. Всички забелязали това и 
стояли учудени. Един брат се сетил да види колко е часът – било 
към 10 вечерта.  

След 3 минути Учителя изправил главата си и наоколо облек-
чено въздъхнали, че не се е случило нищо лошо с него. Запели от-
ново, Учителя продължил да разговаря, сякаш нищо не е било. 
Никой не посмял да попита за случилото се, но и никой не могъл 
да си го обясни. На другия ден към 10:30 преди обяд пристигнала 
група от 16 братя и сестри, които тръгнали предната вечер от град 
Дупница. Някой им показал нов, по-кратък път към езерата, но 
като вървели по него се стъмнило, те се объркали и изгубили по-
соката. След като се лутали в безизходица, най-после един брат 
предложил да спрат и да се помолят на Учителя, за да им помогне 
по някакъв начин да излязат от това положение.  

Всички се съгласили, спрели и започнали заедно да четат мо-
литва, като отправяли силно мисълта си към Учителя да им по-
могне. Веднага след молитвата съзрели, че сред мрака блясва 
светлина и ясно видели Учителя, който с пръст им посочил къде 
трябва да вървят. Те поели натам и намерили пътя, по които стиг-
нали до лагера. Още когато блеснала светлината, някой поглед-
нал часовника и запомнил, че е 10 часа. Било точно времето, ко-
гато Учителя заспал край огъня на бивака.” 

 

„Една сестра казала на Учителя, че ще отиде на Витоша, за да 
може да се уедини в съзерцание сред природата и да размишлява. 
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Качила се до Черни връх, но като се връщала паднала гъста мъгла 
и тя изгубила пътя в гората. Лутала се насам-натам и се объркала 
още повече. Решила да се помоли на Учителя да й покаже пътя. 
Направила молитвата и изведнъж видяла Учителя пред себе си. 
Тя много се зарадвала и го попитала откъде е дошъл и как я наме-
рил. Той я превел през мъглата в гората, извел я на пътя, показал 
й посоката, в която трябва да върви.  

Още когато Учителя дошъл при нея, тя му целунала ръка, кое-
то показва, че той не бил видение, а е бил материализиран. Сест-
рата си помислила, че Учителя ще върви с нея през целия път. Но 
за нейна изненада след малко той изчезнал.  

Когато се върнала на Изгрева, отишла при Учителя и му разп-
равила случая. Той се усмихнал и казал: „Винаги когато се нами-
рате в затруднение, обаждайте ми се с молитва и аз ще ви по-
могна.” – Има много такива примери в живота на Учителя.” 

 

„Kогато преследваха евреите и бяха започнали да изселват ня-
кои от тях, Учителя извикал брат Лулчев и му заръчал: „Ще оти-
деш при царя и ще му кажеш да не позволи нито един евреин да 
бъде изселен вън от границите на България.” Брат Лулчев отишъл 
в двореца, търсил царя, но никой не знаел къде се намира той. 
Върнал се при Учителя и му обяснил, че не може да намери царя. 
Учителя настоял: „Ще отидеш при царя и ще му кажеш каквото ти 
заръчах.”  

Брат Лулчев заминал втори път и пак никой не го осведомил 
къде е царят. Върнал се при Учителя и разказал, че отново не ус-
пял да го намери. Учителя влязъл в долната стая, останал там пет 
минути, излязъл и посочил: „Иди в Кричим.” – Брат Лулчев оти-
шъл там и наистина намерил царя, който много се изненадал как 
са го открили. Лулчев му предал, че Учителя го пратил с поръче-
ние царят да не позволява да изселват евреите вън от България.” 

 

„Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте 
и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, и който 
търси, намира, и на който хлопа, ще се отвори.” (Матей 7:7,8) 

„Записал съм разказа на цигуларя Петър Камбуров: „През 1919 
г. пътувах от провинцията за София, за да си заверя студентския 
семестър. Това беше през месец февруари, в една тежка зима с 
дълбок сняг и студ под минус 20 градуса. Влакът пристигна на со-
фийската гара към 4 часа след полунощ. Имаше още няколко часа, 
докато се съмне. Всичко беше сковано в мраз и лед. Отидох на 
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улица „Опълченска”, където живееше Учителя, като си правех 
сметка, че там все още може да има някой буден. Но когато прис-
тигнах, всичко беше тъмно и аз не посмях да почукам на вратата. 
Реших да чакам, докато светне някоя лампа. Но студът беше тол-
кова голям, че поседях едва половин час и почувствах, че замръз-
вам. Тръгнах да почукам, но се притесних, че ще събудя Учителя 
и само допрях дръжката на вратата. Щом я докоснах, лампата на 
Учителя светна и след малко той тихо дойде до пътната врата и ми 
каза: „Не бива да стоите навън, ще замръзнете.” 

Аз изживях един върховен момент, в който видях как великият 
човек се отзова на един нищо и никакъв и го прие в студената нощ. 
Помислих си: „Кой друг велик човек би направил това?” – Учи-
теля ме заведе долу в столовата, събуди сестрите и им поръча да 
направят чай да се стопля...  

На другия ден на обяда го запитах: „Учителю, бях убеден, че 
Вие знаете за стоенето ми пред вратата онази сутрин. Но защо не 
дойдохте да ми отворите, преди да допра ръка до вратата?” – „Та-
къв е законът на Земята – каза Учителя. – Трябва един да поиска 
и друг да му даде, трябва един да похлопа, за да му се отвори.“ 

Детето трябва да проплаче, за да дойде майка му. Между взе-
мането и даването има хармония. Само когато единият поиска и 
другият му даде, тогава се проявява любовта. Ако единият не иска, 
а другият не му дава, тогава любовта не може да се прояви. Това е 
своего рода насилие. Затова трябва да почукаш, за да ти отворя.” 

 

 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на 
всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди.” (Лука 10:19) 

„По време на Балканската война брат Георги Куртев бил на 
фронта като фелдшер. По войската плъзнала холера и всички бя-
гали от заразените. Тогава Г. Куртев призовал желаещите вой-
ници от дружината да се притекат с него на помощ на болните. 
Гарантирал им, че никой от тях няма да се разболее от холера. Ня-
колко войника отишли с него и обслужвали болните цели 7-8 ме-
сеца без да се заразят.  

По това време от страх лекарите обикаляли с кон покрай бол-
ницата и отдалеч давали наставления за лечението. Тогава брат 
Куртев получил писмо от Учителя, в което прочел: „Не се плаши 
от нищо, аз виждам всичко. Помагай на болните и ние ще ви под-
крепяме.” – Без никой да му е съобщавал, Учителя виждал поло-
жението на брата и е помагал отдалече.” 
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17.4. Лечителят 
 

„И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; 
изгони много бесове.” (Марко 1:34) 

„На едно лудо момиче лекарите не могли да помогнат. Май-
ката го завела при Учителя. Като отишли при него, той бил в гор-
ната стая. Жената се изкачила по стълбата, а момичето останало 
долу. Учителя я посрещнал на вратата и още с отварянето викнал: 
„Махнете се оттук, вън, вън!” Стресната и разочарована сестрата 
заслизала по стълбите, като мислела, че Учителя ги пъди. 

Тръгнали си по посока на голямата чешма, в един момент де-
тето се обърнало към майка си и започнало да й говори съвсем 
нормално, било напълно променено. Тогава майката се сепнала и 
разбрала, че думите на Учителя не се отнасяли за тях, а за онези, 
които били в момичето. Тогава се обърнала назад и видяла, че 
Учителя стои на прозореца, смее се и им маха с ръка. Върнали се, 
жената целунала ръка и благодарила.” 

 

„Исус му казва: „Иди си, син ти е жив.“ – И човекът повярва 
на думата, която му каза Исус, и си тръгна. Когато той вече 
слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: „Син ти е жив.“  

А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отгово-
риха му: „Вчера в седмия час го остави огницата.“ – Тогава ба-
щата разбра, че това е било в същия час, в който Исус му рече: 
„Син ти е жив.“ И повярва той и целият му дом.” (Йоан 4:50-53) 

 

„Студенти, последователи на Учителя, се връщали след вакан-
ция от провинцията, от Айтос и Бургас. Те били с по-дълги коси, 
което ги отличавало от другите младежи. В купето имало още сту-
денти и един възрастен офицер. В разговор по пътя другите мла-
дежи с обидни думи започнали да се подиграват на последовате-
лите на Учителя.  

Тогава офицерът станал, отворил прозореца и извикал: „Само 
още една лоша дума да чуя от някого за господин Петър Дънов - 
Учителя - веднага ще го изхвърля през прозореца.” – После започ-
нал да им говори за него, като разказал случай със собственото си 
дете. Офицерът имал единствено дете - момиченце, което забо-
ляло от неизлечима болест. Той бил материално добре и го водил 
по разни лекари не само в България, а и в Париж, Виена и други 
големи европейски градове. Но отникъде полза не намерил. Бо-
лестта се влошавала от ден на ден. Някои го посъветвали да отиде 
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при Учителя, който помага на всички хора, идващи с пълна вяра, 
при него. Офицерът влязъл при Учителя, коленичил и с плач го 
помолил да излекува детето му. Учителя бил кратък: „Иди си, де-
тето ти е вече здраво.” Офицерът му благодарил, целунал ръка и 
си тръгнал. Още с влизането жена му казала, че точно когато бил 
при Учителя, детето се почувствало съвсем добре и бодро. От този 
ден то напълно оздравяло.” 

 
„Стани, вземи си постелката и върви у дома си. И той 

стана, взе си постелката и отиде у дома си. А народът, като 
видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт 
на човеците.” (Матей 9:6-8) 

„Разказ на брат Г. Попов от с. Горна Поляна, Търновско: „Де-
тето на родната сестра на един брат боледувало от „Свети вито 
хоро”, болест, при която треперят всички части на тялото, не може 
нито да се върви, нито да се държи нещо в ръце. Момиченцето 
било водено по всички лекари в Бургас и София, но помощ не по-
лучило. Най-после брат Г. Попов го взел и го довел в София, като 
от моста на „Граф Игнатиев” до Изгрева го носил на гръб. Още с 
влизането им в двора на Изгрева Учителя отворил прозореца, поз-
дравил ги и ги повикал веднага да влязат... 

Учителя слязъл от стаята си, поразговарял с тях и накарал брат 
Попов да отнесе детето у баба Мария и да го сложат на легло. 
После сам щял да отиде при него. Още когато детето било в двора 
на Учителя, той го заговорил и го питал как върви училището. То 
му казало, че е във второ отделение, че се учи добре, но вече няма 
да може да ходи в клас, защото е болно. Детето било много отча-
яно. Тогава Учителя обещал на момичето, че ще му мине и даже 
утре ще отиде с тях на Витоша. Георги Попов не повярвал на 
ушите си, но Учителя само го погледнал и братът разбрал, че той 
е прочел недоверчивите му мисли. 

В квартирата на баба Мария Учителя накарал да стоплят вода, 
измил лицето на детето с топла водичка и му дал да пие от нея. 
Поговорили малко и си отишъл. Към полунощ детето събудило 
вуйчо си и му извикало; „Вуйчо, виж, виж, аз вече мога да държа. 
Помогни ми да стана и да походя малко.” – Г. Попов си спомня, че 
в този момент усетил силен трус на леглото си, но не казал нищо 
на детето, а му помогнал да повърви. Наистина до сутринта детето 
малко по малко възвърнало силите си и заедно с друг брат, изпра-
тен от Учителя, тръгнало заранта към Витоша. За там вече били 
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поели Учителя с други братя и сестри. Като поддържали от време 
на време детето за ръцете, то, Г. Попов и другият брат пристиг-
нали към обед на Бивака на Витоша. Върху скалата с песни ги пос-
рещнали Учителя и други сестри и братя. 

Една от сестрите се затичала, прегърнала момичето и го за-
несла на Учителя. Той го погалил и казал да отидат до някой храст 
и да го изкъпят с топла вода. След това го преоблекли с чисти 
дрехи, които приготвили по нареждане на Учителя от вечерта. 
През целия ден детето играело Паневритмия и скачало без умора. 
Вечерта само, неподкрепяно от никого, слязло от Витоша. Това 
момиченце днес е вече омъжена жена, има деца, здрава е и спазва 
желанието на Учителя да не яде месо.” 

 

„Сестра Мария М. разказва, че нейната баба имала шест деца, 
едно от които била майката на Мария. Разболяла се една от голе-
мите дъщери на баба й и след като д-р Миркович не успял да я 
излекува им предложил: „Аз имам един приятел в София, трябва 
да извикам него, той ще я излекува непременно.” 

Думата била за Учителя. Извикали го и той пристигнал. Наре-
дил в стаята да останат само болната и майка й. Майката по-късно 
разправяла, че Учителя правил различни движения над болната 
и тя се почувствала по-добре, а след десетина дни била съвсем 
здрава. Нататък живяла още 45 години.  

След сеанса на лекуването бабата на Мария повикала другите 
си дъщери да се запознаят с Учителя, в чието лице тя видяла един 
свят човек. Всички, целунали ръка, а майката на Мария – една от 
сестрите – само се ръкувала и си казала името, както официално 
се запознават хората. Тя била светски настроена жена. Учителя я 
изгледал няколко пъти и й казал: „След две години твоето поло-
жение, твоят живот ще се измени коренно.” – След 2 години ум-
рял мъжът ѝ и тя изпаднала в меланхолия, която продължила 
много дълго. Оттогава животът ѝ се променил, почнала да се ин-
тересува от учението и станала последователка на Учителя.” 

 

„Станало някога с Верка Куртева, дъщерята на брат Г. Куртев: 
„На четиригодишна възраст съм се разболяла много тежко. Майка 
ми била приготвила дрешките за заминаването ми. По това време 
Учителя пристигнал в Айтос и понеже у нас имало болен човек, 
завели го на квартира при сестра Габровска, която живееше наб-
лизо. Баща ми се срещнал с Учителя, но не му казал, че съм тол-
кова болна. По едно време Учителя го запитал как е детето. Баща 
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ми отговорил: Детето е много болно, но сме го предоставили в ръ-
цете на Бога, да бъде волята Божия!” – Тогава Учителя му рекъл: 
„Сега като си отидеш детето ще бъде на прозореца, ще ти почука 
по стъклото и още от пътната врата ще ти каже: „Татко, жива съм, 
здрава съм, бодра съм!” – Като чул това, баща ми веднага излязъл 
и се затичал към къщи. Наистина аз съм била на прозореца, по-
чуквала съм по стъклото и съм викала: „Татко, жива съм, здрава 
съм, бодра съм.” –   Баща ми се върнал веднага при Учителя и пот-
върдил, че всичко е станало по предричането.” 

Друг случай на излекуване със силата на Учителя е преживял 
брат Т. Стоименов. В Бургас той квартирувал в дома на един грък, 
а хазяинът му обитавал съседната къща. По това време Учителя 
посетил Бургас и Стоименов го поканил на вечеря заедно с други 
братя и сестри. Когато седели край масата, при тях пристигнал 
разтреперан хазяинът на брат Стоименов и с плач се обърнал към 
Учителя: „Учителю, детето ми е болно, на умиране. Всички лекари 
вдигнаха ръце. Ако не му се помогне, след няколко часа ще умре. 
Моля ти се, Учителю, помогни ми!” – Учителя извадил от джоба 
си една неупотребявана носна кърпа, подал я на разтревожения 
баща и му наредил: „Като си отидеш сложи кърпата на лицето на 
детето.” Той я взел, благодарил му, бързо си отишъл у дома и я 
сложил на лицето на детето. То веднага заспало. Когато на другия 
ден се събудило, било съвършено здраво. Бащата отишъл при 
Учителя и през сълзи отново му благодарил.” 

 

„Някаква позната на Елена Дочева имала тежко болно дете, 
което било вече на смъртно легло. Лекарите казали, че не могат 
да му помогнат и ще си замине. Бащата бил слушал от сестра 
Цочева за Учителя и я помолил да поиска помощ от него... Сест-
рата предала на Учителя и той определил ден и час, в който ще 
отиде при детето. По уговорката пристигнал със сестрата при бол-
ното дете и бащата разкрил вярата си: „Аз зная, че вие сте Учител 
и светия и можете да му помогнете!” 

Детето било изгубило съзнание и лежало полумъртво. Тогава 
Учителя предупредил: „Това, което видите, няма да го разправяте! 
Кажете на всички да излязат от стаята.”  

Останали само Учителя и Елена Цочева. Той поискал паничка 
топла вода и една чиста кърпа. След това почнал да мокри кърпата 
и да я поставя на лицето на детето. После казал на Елена Цочева 
да излезе и останал сам с детето. То постепенно дошло на себе си 
и в течение на два-три дни се подобрило. 
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Учителя дал наставления как да се храни и скоро детето окон-
чателно оздравяло. Елена Цочева не изпълнила обещанието си да 
мълчи за този случай и го споделила с майка си. След известно 
време нейният рожден брат се разболял много тежко от туберку-
лоза и бил вече на умиране. Бил в болница, но лекарите го изпи-
сали като неизлечим - да се прибере вкъщи и там да си замине. 
Майката на Елена Цочева се сетила: „Ти нали ми разправи, че ва-
шият Учител е излекувал някакво полумъртво дете. Помоли го да 
излекува и твоя брат.” – Цочева отишла при Учителя и му приз-
нала, че не могла да удържи обещанието, а разказала на майка си 
за случая с детето. Сега тя го молила да помогне и на тежко болния 
й брат. Учителя й обещал, че на другия ден ще отиде у тях. Там той 
накарал болния да стане и да започне да се движи. После Учителя 
им дал един адрес, откъдето да изпишат лекарство. Изпратили им 
го и братът на Елена Цочева окончателно се оправил.” 

 

„Брат Георги Радев Овчаров от Ямбол описва един случай, ста-
нал на събора в Търново през 1922 г.: „Група младежи бяхме съб-
рани на едно място и разисквахме различни въпроси от идеите на 
Братството. Учителя беше на повече от 100-200 метра от нас и раз-
говаряше с няколко възрастни братя. Забелязах, че той напусна 
групата изведнъж и се упъти към нас.  

Щом пристигна, без да е чул разговора ни, той започна да го-
вори по темата, която обсъждахме. Разсъждаваше: „Аз мога да ле-
кувам всички болести и мъртви да възкресявам, но това не го 
правя, защото няма никаква полза. Представете си, че застана 
сред София и започна да лекувам всички болни. Тогава името ми 
ще се разчуе по целия свят и ще почнат да идват болни отвсякъде. 
Тогава няма да мога да си гледам работата. И ако излекувам 
всички болни хора, какво съм направил?  

Представете си, че взема едно прасенце, измия го, изкъпя го и 
го пусна. Какво ще направи то? Ще отиде пак, ще се потопи в гьола 
и пак ще се изкаля. Така е и с всички хора, които страдат от раз-
лични болести. Болестите са резултат от техните грехове и прес-
тъпления в миналото и ако аз ги излекувам, без в тях да се е про-
будил стремеж към духовен живот, те иде продължат да си живеят 
в своите грехове и още по-лоши болести ще ги сполетят. Има ли 
тогава смисъл да лекувам такива хора? За да се лекуват хората, 
преди всичко трябва да стане пробуждане на тяхното съзнание и 
да изменят начина на живота си. Значи, в умовете на хората 
трябва да се внесат нови идеи, които да преобразят техния живот.” 
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17.5. Чудотворецът 
 

„А те му казват: „Ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби.“  
Той рече: „Донесете Ми ги тука.“ – И след като заповяда на 

народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, 
погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябо-
вете на учениците, а учениците – на народа. И ядоха всички и 
се наситиха; и вдигнаха останали къшеи 12 пълни коша; а ония, 
които ядоха, бяха около 5000 души.” (Матей 14:17-21) 

 

„А тя рече: „Жив Господ Бог твой, нямам ни една пита, но 
само една шепа брашно в делвата и малко зехтин в стомната; 
и, ето, събирам две дръвца, за да ида и да го направя за мене и за 
сина ми, та да го изядем и да умрем.“ 

А Илия ѝ рече: „Не бой се: иди, направи както рече ти; но от 
него направи първо за мене една малка питка, та ми донеси, и 
после направи за себе си и за сина си; защото така говори Гос-
под Бог Израилев: Делвата на брашното не ще да се изпразни, 
нито стомната на зехтина да свърши, до деня, в който Господ 
ще даде дъжд по лицето на Земята.“ 

И тя отиде та направи според Илиевото слово; и ядеше тя 
и той и домът и много дни.” (3 Царе 17:11-14) 

 

„Учителя предложил една нива на Братството да се засее с 
жито. За тази цел той поканил брат от провинцията да я изоре и 
да посее. Братът дошъл и Учителя му заръчал: „Ето ти един чувал 
с жито, изори нивата и я посей.” – Братът изорал и започнал да 
сее, но по едно време видял, че житото се привършва, била оста-
нала още само половин крина, а имало доста незасято място.  

Учителя седял в средата на нивата и съсредоточено гледал на 
изток. Братът отишъл при него и му казал, че житото свършва и 
няма да стигне. Учителя сякаш не го чул и продължавал да стои 
така концентрирано. Братът повторил казаното, но Учителя не му 
обърнал внимание. На брата му станало неловко повече да насто-
ява и си помислил: „Ще сея докъдето стигне.” 

Продължил, но за голямо негово учудване житото в крината не 
намалявало и не се свършвало. Стигнало му за цялата нива. Той 
бил опитен земеделец и само като погледнел житото, знаел за 
колко земя ще стигне то. Невъзможно било при този случай да се 
излъже. Братът бил убеден, че в състояние на концентрация Учи-
теля е умножил количеството на житото.” 
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„Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и 
рекоха: „Господи, спаси ни; загиваме!“ – А Той им каза: „Защо 
сте толкова страхливи, маловерци?“ 

Тогава, като стана, смъмри ветровете и морето и настана 
голяма тишина. А човеците се почудиха и рекоха: „Какъв е Тоя, 
та и ветровете и морето Му се покоряват?” (Матей 8:25-27) 

 

„Брат Стефан Тошев се връща към времето на друго едно зе-
метресение: „Седнахме на двора около една масичка. По време на 
разговора видяхме, че от запад се задава страшна буря.  

Учителя скочи и забърза към задния двор, постоя известно 
време срещу връхлитащия вятър, направи определени движения, 
после се върна при нас и каза: „Какво чудо щеше да стане с Тър-
ново, ако не бях тука!” – След това научихме, че ураганът изкоре-
нил край града грамадни 40-50-годишни дървета.  

След земетръса резултатът от тази буря беше ужасен, но ако 
Учителя не беше я отклонил, можеше да унищожи Търново.” 

 

„През Балканската война мъжът на сестра Елена, Костадин, 
бил на фронта. Тя разказва: „Един ден Учителя ми рече: „Еленке, 
и без Костадин можеш да живееш.” – Аз го загледах учудено и уп-
лашено го попитах: „Защо, Учителю, ми говорите така, да не би 
Костадин да е убит!” – „Не – отвърна той, – но Костадин е в голяма 
опасност.” – Тогава заплаках: „Искам Костадин да се върне жив и 
здрав, как ще живея сама в света?!” – Учителя помисли няколко 
минути и ми рече: „Добре тогава.” – В този момент влезе Драган 
Попов и повика Учителя настрана да му съобщи, че гърците са заг-
радили няколко наши полка в Пирин планина, от които и Коста-
диновия. Учителя отново помисли и след малко каза: „Няма да 
падне и косъм от главата на Костадин и всички ще се освободят.” 
Като се върна след време, Костадин разправи, че са били здравата 
заградени, но по едно чудо се спасили.” 

 

„Като офицер брат Н. Гръблев служил в Търново. Един ден 
препускал на кон някъде над моста на Янтра. Конят бягал лудо и 
от буйство се насочил не към моста, а към едно място встрани, къ-
дето имало дълбока пропаст. Братът видял опасността, нямал 
време нищо да направи, а само мислено извикал към Учителя: 
„Учителю, помогни ми!” – Мигом усетил, че някаква сила дръп-
нала юздите на коня и той се насочил към моста… По-късно Гръб-
лев научил, че по време на премеждието Учителя бил на гости ня-
къде по Изгрева и пиели чай. Изведнъж той си затворил очите за 
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минута-две. После ги отворил и съобщил: „Кольо Гръблев беше в 
опасност, спасихме го.” – Присъстващите погледнали часа и запи-
сали деня. Когато Гръблев дошъл в София, попитали го какво е 
станало в този ден и час и той разказал горната случка.” 

 

„Друга сестра ми разказва веднъж на чаша чай, че един ден 
тръгнали с Братството и Учителя към Витоша. Когато излезли от 
Изгрева, времето било дъждовно и мъгливо. До Бивака то никак 
не се променило: Един брат носел цигулка и като пристигнали, 
Учителя я взел и засвирил някаква особена мелодия.  

Сестрата го попитала каква е тази музика, защото тоновете 
били особени. Учителя и обяснил, че това е мелодия от четвърт 
тонове, непозната за съвременната музика. Като посвирил извес-
тно време, мъглата се разпръснала, облаците се вдигнали, посте-
пенно небето се прояснило и през целия ден било слънчево. А от-
горе се виждало, че градът тъне в непрогледна мъгла.” 

 

„Учителя извикал няколко млади приятели да отидат в Тър-
ново седмица преди събора, за да препокрият покрива на вилата, 
дето се събирахме. Братята почнали работа и били вече разкрили 
покрива, но се задал страшен черен облак. Всяка минута щял да 
ливне пороен дъжд, а покривът бил разкрит и всичко щяло да се 
залее. Учителя отишъл при братята и ги попитал още колко време 
им трябва, за да завършат покриването. Те направили сметка, че 
ще свършат за около два часа. Учителя излязъл до портата, казал 
някакви думи и направил нарочни движения с ръката си. И ето 
какво станало: като дошъл над братската вила, облакът променил 
пътя си, разделил се на две, заобиколил тази част от града и поел 
в друга посока. Учителя се върнал при братята и им казал, че 
дъждът се отлага с 2 часа. След точно толкова време, когато пок-
ривът току-що бил завършен, облакът се върнал и изсипал стра-
шен пороен дъжд. Когато от небето се излели първите потоци 
вода, братята тъкмо слизали от покрива и се измокрили до кости.” 

 
 
 

17.6. Велик Посветен 

 

„В първите години от дейността на Учителя, тъкмо да започне 
лекцията в един провинциален град, на вратата на салона се изп-
равил някакъв човек и се разкрещял: „Ей, ти там на сцената, защо 
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заблуждаваш хората, че има някакъв Господ? Никакъв Бог не съ-
ществува, ти си въобразяваш!” – Учителя спокойно отговорил: „Аз 
ще ти докажа, че има Господ!” – и започнала сказката. Докато го-
ворел, не се случило нищо особено. През нощта, като си легнал, 
човекът заспал, но се събудил от ужас – леглото му се движело из 
стаята заедно с него. Той си разтъркал очите да не е сън, но се убе-
дил, че е буден и веднага се сетил за думите на Учителя: „Аз ще ти 
докажа, че има Господ!” – Мъжът започнал да се моли: „Моля ти 
се, господин Дънов, вярвам, че има Господ!” – След тези думи кре-
ватът се прибрал на мястото си. Човекът не могъл да заспи до сут-
ринта и още рано отишъл в хотела, където бил отседнал Учителя, 
за да му каже: „Извинете, г-н Дънов, вече повярвах в Господа.” 

 

„Цигуларят Петър Камбуров имал едно вълнуващо преживя-
ване: „Беше през 1921 година. Получих съобщение от пловдивс-
ките братя да отида в града им, където Учителя ще изнесе във во-
енния клуб лекция за гражданите... На другия ден салонът беше 
претъпкан с хора. Аз бях с няколко приятели в средата на редо-
вете… Млад мъж скочи, стъпи на един стол и извика: „Господа, 
човекът, който стои на сцената, е черен магьосник. Той умори 
майка ми, не го слушайте!” – След това си седна – беше през 2 реда 
пред мене. Учителя продължи да говори.  

Аз забелязах, че след като каза тези думи и седна, лицето на 
човека се измени, ръцете му се изкривиха, започна да прави гри-
маси и изпадна в конвулсии. След това пак се изправи на стола и 
се провикна: „Господа, аз дълбоко съжалявам за думите си, които 
казах преди малко. Човекът, който е на сцената, не е черен магьос-
ник, а е светия. Не мога повече да остана в салона, защото Христос 
ме пъди оттук! Дълбоко съжалявам за думите си и искам прошка!” 
– Човекът слезе от стола и излезе… 

В един момент се чу глас откъм задната врата на салона - беше 
същият мъж, когото Христос изпъди. Той извика: „Господа, ако 
ние приемем и приложим учението на този човек, на този Учител, 
светът и животът на Земята в 24 часа ще се променят!” 

 

„Учителя бил повикан в Обществена безопасност на разслед-
ване. Следователят му казал: „Вие, господин Дънов, отмъщавате 
на Вашите противници, така пишат вестниците. Които са се зака-
чили с Вас, са умирали ненадейно.” – Учителя спокойно му отго-
ворил: „Аз не отмъщавам, а благославям. Но какво съм виновен 
аз, ако една малка пеперудка иска да изгаси с крилцата си един 
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голям огън? Аз съм един голям Божествен огън и който се опита 
да го изгаси, сам ще изгори в него. Аз нямам никаква вина!” 

Следователят подскочил от стола: „Ама Вие се заканвате, гос-
подин Дънов, и аз ще Ви арестувам!” Учителя спокойно му отго-
ворил, че не се заканва и му обяснил, че всеки, който отива против 
Божественото, ще пострада. Привел му още един пример: „Пред-
ставете си, че едно шише се удря в една канара, нали ще се счупи? 
Аз съм канарата, Вие сте шишето. Ако се ударите в мене, ще се счу-
пите. Какво съм виновен аз за това?” – Тогава следователят се нах-
върлил остро срещу Учителя, а той само му отговорил: „Ако не 
внимавате, след 2 месеца ще бъдете убит!” След 2 месеца така и 
станало, сбъднало се това, което казал Учителя.” 

 

Подобен пример за хора, които вървят против Божественото, е 
даден в Деяния на апостолите (4:32,34,35 + 5:1-10):  

„Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и 
никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше 
общо... Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; за-
щото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и дона-
сяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на апосто-
лите; и се раздаваше всекиму според нуждата... А един мъж, на 
име Ананий, с жена си Сапфира, като продаде имот, скри от 
стойността, със знанието и на жена си, а една част донесе и 
сложи пред нозете на апостолите.  

Но Петър каза: „Анание, защо сатаната изпълни сърцето 
ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на 
нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я 
продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в 
сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога.“  – Като чу 
тия думи, Анания падна и издъхна; и голям страх обзе всички, 
които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и, като го 
изнесоха, погребаха го. След като минаха около 3 часа, влезе и 
жена му, без да знае какво се е случило. А Петър я попита: 
„Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата?“ – Тя отговори: 
„Да, за толкова.“ – Но Петър ѝ каза: „Защо сте се наговорили 
да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на 
ония, които погребаха мъжа ти; и тебе ще изнесат.“ – И тя 
веднага падна пред нозете му и издъхна.” 

А също и Деяния на апостолите 13:8-11: „А магьосник Елима се 
противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсула 
от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с 
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Дух Светий, устреми върху него поглед и каза: „О, ти, който си 
пълен с всякакво коварство и всякаква измама, дяволски сине, 
враго на всяка правда! Не ще ли престанеш да изкривяваш пра-
вите Господни пътища? И сега ето, ръката Господня е върху 
тебе: ще бъдеш сляп и до някое време няма да виждаш Слън-
цето.“ – И изведнъж падна върху му тъма и мрак, и той, обръ-
щайки се насам-нататък, търсеше водач.” 

 
 

17.7. „Вече не аз живея, а Христос живее в мен.” 
 

„Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан, брат му, и възведе 
ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях: и лицето 
Му светна като Слънце, а дрехите Му станаха бели като свет-
лина.” (Матей 17:1,2) 

 

„Такава беше по характер сестра Веселка, че трудно вярваше. 
Тя често казваше, дори и пред Учителя: „Аз съм Тома неверни.” 
Съмняваше се и е него. Но дълбоко в себе си имаше желание да се 
случи нещо, което да я убеди да вярва в Учителя. Тя споделяше, 
че сама пращала такава мисъл на Учителя с думите: „Ти си Учител 
и разполагаш с възможности, можеш да ми дадеш някаква опит-
ност да повярвам.” – Една година, като била на Изгрева по време 
на събора, присъствала на беседа. Учителя стоял зад катедрата и 
говорел. Сестрата си казала наум: „Много хубаво приказваш, но аз 
все пак се съмнявам.” – В този момент изведнъж от очите ѝ сякаш 
паднало перде и тя видяла Учителя в огнено кълбо, самият той 
целият греел като Слънце. Косите му били като слънчеви лъчи, 
брадата му излъчвала сияние, обагрено в най-различни цветове. 
От лицето и цялото му тяло избликвала и вибрирала светлина. 
Сестрата си помислила, че това е някаква халюцинация, потър-
кала си очите, да не е задрямала, дори се ощипала, за да се събуди. 
Но картината не се променяла. През цялото време Учителя кротко 
я гледал, без да спира беседата си. Сестрата огледала другите 
около себе си, но разбрала, че те не виждат същото. Колко време е 
продължило това тя не може да определи. После картината се из-
губила и сестрата видяла Учителя така, както всички го виждали. 
Помислила си: „Това е някаква халюцинация.” – В този миг Учи-
теля погледнал право към нея и леко се усмихнал. Когато сестра 
Веселка отишла при него и му разказала преживяването си, той се 
засмял: „Още ли си Тома неверни?” 
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18. Обновяване и поясняване на Христово Учение 
 

Учителя: „Питат: „Ами ти проповядваш ли нещо съобразно 
църквата?” – Отговарям: „Аз проповядвам неща, които са съобра-
зени с великия Божествен закон; пред Господа не лъжа; дали мо-
ето учение е съгласно с вашите възгледи, за мене е безразлично. 
За мене е важно моите възгледи да бъдат съгласни с великия за-
кон, да не бъда лъжец пред Бога, пред Небето, пред ангелите, пред 
светиите – това е важният въпрос за мене. Ако всички така схва-
щат учението и така мислят, няма от какво да се плашим.” (887) 

 

„Разумният човек не мисли каквото му хрумне, а каквото е 
право. Само глупавият мисли каквото му дойде наум. У разумния 
човек има едно особено душевно разположение - той не мисли зло 
никому. Той мисли добро на всички хора и никога не си отмъщава. 
Защото знае, че човек не може да бъде абсолютно разумен, ако 
няма един абсолютен морал. Той знае, че моралът е устой, че той 
е онази опорна точка, от която разумът се проектира в света. Ра-
зумният човек винаги се уповава на своя разум. Той го цени като 
велик дар, който му е даден от ангелите в подкрепа на живота. И 
знае, че само истински разумният може да бъде свободен.” (889) 

 

Учителя изгражда своето Учение върху трите основи на Жи-
вота: Любов, Мъдрост и Истина. Като висши космични сили те ра-
ботят в съзнанието на всеки човек. Само чрез тях можем да се под-
готвим и да станем достойни Христови ученици и служители. 
Учителя казва: „Три са допирните точки на човешкия дух с Божия 
Дух: Любовта, Мъдростта и Истината.” (890) 

 

Влад Пашов: „Когато Божественото се проявява в даден човек 
чрез неговия ум, такъв човек е мистик рационалист. Такъв е слу-
чаят с Толстой. В него Божественото е пробудено и се проявява, но 
понеже е със силно развит интелект, дава интелектуална окраска 
на преживяванията си. За него Учителя казва: „Толстой говори от 
прага на Царството Божие.” Когато Божественото се проявява 
предимно чрез сърцето, тогава този човек преживява в себе си Бо-
жествената Любов, преживява Божественото блаженство и е из-
пълнен със състрадание и милосърдие. Такъв мистик имаме в ли-
цето на Руксброк и Екхарт. Когато Божественото се проявява по-
вече чрез волята, такъв човек това, което преживява като изявле-
ние на Бога, се стреми да го въплъти в практичния и обществения 
живот. Такъв мистик имаме в лицето на Ганди.” (891) 
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18.1. Нуждата от поясняване на Словото 
 

Учителя: „Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при 
мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: 
„Вие не проповядвате Христа!“ – Аз се отказах да Го проповядвам 
като вас – видях резултата от вашите проповеди и се отказах от 
тях. Как проповядвате днес Христа? На първо място е парата. Ако 
отидете в Америка, ще видите, че най-красноречивите проповед-
ници си имат вили, живеят като царе, с всички удобства. След 
всичко това проповядват, че Христос умрял на кръста… Според 
мен сегашното проповядване на Христа, в сравнение с истинското 
проповядване, е особен вид разбойничество.” (892) 

 

„Обвиняват ме, че не се отнасям благочестиво към Христа. Аз 
не се отнасям благочестиво към Христа, а Го обичам – какво по-
вече? Казвам Му: „Някои хора казват: това си казал.” – А Той ми 
отговаря: „Аз толкова много работи говорих, Моето Учение не е 
изнесено, съществени неща са изхвърлени. Всичко това е окаст-
рено и остават само семките на учението Ми. И съвременната цър-
ква е съградена само върху семките на учението Ми.” (893) 

 

„Съвременните хора са изопачили живота си и постоянно пи-
тат кой ме храни. Господ ме храни. Той има определен бюджет и 
за вас, и за мен, също и за малките мушици и насекоми, които са 
толкова нищожни за вас. В книгата на Бога е определен специален 
бюджет за прехраната на всяко живо същество... Аз не говоря за 
външния свят, а за онези разумни хора, където и да са те – в цър-
квата, в обществото, които служат на Бога с Любов. Нека те отво-
рят сърцата си и кажат: „Господи, ние ти служим с Любов. Пос-
тъпвай с нас както желаеш.“ – Това е било Христовото учение 
преди 2000 години. Това е Христовото учение и сега.” (895) 

 

„Някои намират, че не съм проповядвал според Евангелието. 
Те искат да им се проповядва точно така, както е писано в Еванге-
лието. Кой проповедник, кой пророк или учител е проповядвал 
точно според това, което е вече написано? Нито Моисей е пропо-
вядвал според написаното преди него, нито Христос. Защо трябва 
да се преповтаря това, което вече е написано? Написаното може 
всеки сам да чете. Ако река и аз да проповядвам това, което преди 
мене е писано, туй значи да декламирам… Ние не се интересуваме 
как Слънцето е огрявало Земята преди хиляди и милиони години. 
Ние се интересуваме от днешното Слънце. ” (899) 
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18.2. Любов 

 

Любовта е най-важната от всички добродетели, защото ако тя 
е достатъчно силна в човека, той ще намери сили да придобие 
всички други качества, но няма ли Любов, всичко друго е без зна-
чение. Апостол Йоан казва, че Бог е Любов. Ала знаем ли какво 
съдържание носи тази свещена дума?  

В съвремието нейният смисъл съвсем се е изгубил и хората 
обикновено я свеждат до нейната най-низша част – желание, ха-
ресване, обсебване, а с нея дори наричат нещо, което не е при-
вично дори за животните – задоволяване на плътски страсти без 
това да цели създаване на потомство (оттам идват опорочените 
изрази любовник, любовница, правя любов и т.н.). Дори това, ко-
ето мнозина наричат „любов към Природата” не е нищо повече 
от удоволствието, което тя им доставя, и малцина се сещат, че Лю-
бовта не е само да получаваш, но и да даваш от себе си. А Приро-
дата определено има нужда от нашата помощ. 

Можем мислено да разделим проявленията на Любовта в на-
шия свят на 5 групи. Преди да ги опиша накратко, бих желал да 
направя едно важно уточнение – никой от тези видове любов сам 
по себе си не е лош. Напротив – всеки от тях играе особено важна 
роля в развитието на човечеството. И свидетелство за духовния 
напредък на една индивидуалност не е отричането на определени 
прояви, а способността, когато е необходимо, да се направи пра-
вилен избор и да може да се пожертва една по-низша проява на 
Любовта в името на една по-висша.  

Добър пример за това са личностите, които доброволно са се 
отказали от първите нейни степени (семейното огнище, радостта 
от родителството и т.н.), за да могат да посветят живота си за доб-
рото на своите братя и сестри. Важно е да се знае, че тъй като хо-
рата не са на една степен на развитие, всеки може да разбере в 
пълнота само степента, до която сам е достигнал, а следващите ос-
тават неразбираеми и абстрактни. Но ако положи усилия и посади 
в ума си семената за един възвишен, чист и свят живот, един ден, 
ако се е грижил добре за тях, ще се събуди и ще се почувства като 
пробуден след дълъг и кошмарен сън. Тогава Любовта ще изгрее 
в душата му и ще си каже както ап. Павел „Не живея аз, а Христос 
живее в мен.” (Гал. 2:20) 

А сега нека разгледаме различните прояви на любовта: 
1. Полова любов, наричана от Учителя „магнетична любов“ 
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(тук всъщност трудно можем да говорим за любов във висшия 
смисъл на думата, тъй като обикновено е просто привличане или 
страст). При хората и животните тя се явява като един инстинкт 
за намиране на брачен партньор. Целта ѝ, поставена от Разумната 
Природа, е продължаването на рода. При тази проява индивидът 
търси преди всичко да намери отвън нещо, което му липсва и го 
допълва. Затова и често партньорите биват наричани „поло-
винки”. Ако нашето щастие зависи от това какво прави някой друг, 
имаме много сериозен проблем. Това не може да бъде нито любов, 
нито свобода, а по-скоро робство. Когато се нуждаем от другия, за 
да съществуваме, връзката се превръща в зависимост. А когато сме 
зависими, не можем да избираме, нямаме никаква свобода. А без 
свобода не може да има и любов. А когато няма любов, остават 
само бракове и задължения.  

За тази любов Учителя казва: „В романа „Занони” се говори за 
безсмъртния Занони, който, като се оженил, заедно с жена си 
били осъдени, във времето на френската революция, да бъдат ги-
лотинирани. Занони е бил член на Бялото Братство, но за откло-
нението, което направил в живота си, трябвало да умре заедно с 
жена си. Отклонението на хората от правия път се заключава в 
тяхното погрешно разбиране на женитбата. Те мислят, че като се 
оженят, ще бъдат щастливи. Обаче работата не излиза така. С же-
нитбата именно започват най-големите изпитания на хората… 
Днес хората само се влюбват и разлюбват, женят и развеждат. 
Значи това са човешки, а не Божествени работи. За оправдание на 
всичко това, хората турят на своите постъпки по един Божествен 
етикет, за по-голям авторитет, но и това не ги спасява.” (900) 

 

„Казвам: Онази Любов, която свързва хората в едно и ги пос-
тавя в положение да се разбират, да работят заедно – това е Бо-
жествената Любов: Любов, в която всеки е готов да направи за 
другия такива жертви, каквито е готов да направи за себе си. Това 
е истинската Любов! Това е при Божествената Любов, а при чо-
вешката любов, всеки се жени за свои изгоди.“ (901) 

 

 2. Майчина и родова любов – отново свойствена за животни и 
хора, но в нейния най-чист вид тя се стреми към безкористно да-
ване без желание да получава нещо в замяна. Тя се основава на 
това, че за всеки нормален човек най-голямата радост е във въз-
можността да бъде полезен за някого. Особено когато става въп-
рос за едно беззащитно дете, което има нужда от любов и закрила. 
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3. Следващото стъпало е приятелската и народната любов. Тя 
вече се извисява над животинските потребности и родовите 
връзки и в известен смисъл е първата степен чисто човешка лю-
бов, която се основава на закона за свободата, а не на необходи-
мостта и инстинкта, както първите два вида. 

4. Когато човек отхвърли и последните прояви на земна любов 
- т.е. любов към едни за сметка на други, той ще разбере думите 
на Христос „лисиците имат леговища, и птиците небесни – 
гнезда; а Син Човеческий няма къде глава да подслони.” (Матей 
8:20). – Защото от този момент насетне той вече не се чувства като 
българин, германец или англичанин. Той няма дом, защото ця-
лата Земя вече е негов дом, а всеки страдащ е негов брат. Към та-
кава степен на съзнание се стреми човечеството – във времето на 
шестата раса тя ще бъде нещо съвсем нормално. 

5. Най-високият връх е Любовта не просто към всички хора, а 
към Бога и към всяка жива твар като Негово Проявление. Когато 
се научим да Го виждаме навсякъде и да се отнасяме с всичко 
живо като с нещо свято и благородно, тогава ще бъдем готови да 
завършим своето земно развитие и да продължим по дългия път 
към още по-красиви и възвишени светове. Защото само ако Лю-
бовта към Бога бъде на първо място, всичко останало ще дойде на 
своето. Учителя казва: „Който не може да люби Бога, нито себе 
си може да люби, нито своя ближен.“ (902) 

 

Споделям няколко цитата от Учителя, които ще хвърлят още 
повече светлина върху различните прояви на Любовта: 

„Каже ли младата мома, че е влюбена в един момък, тя е зало-
жила сърцето си. Тя няма защо да залага сърцето си – този момък 
и тази мома не са дошли на Земята, за да стават търговци… Човек 
е дошъл да се учи в едно училище – вие трябва да знаете, че сте 
дошли да служите; трябва да знаете, че сте дошли най-вече за да 
изучавате Любовта… Да услужвате на болния, да му превържете 
крака, да му дадете една чаша вода, хляб… „Ние искаме да пишем 
писма.“ – Вие си пишете каквото искате, но да умирате един за 
друг, в това няма никакъв смисъл. Всички глупости и страдания, 
това да умирате един за друг, ще оставите настрани. Всеки умира 
за себе си – и най-после умират и двамата. Писанието не казва 
„това е живот вечен, да се влюбиш в някого“, не е това живот вечен 
– да се влюбиш в парите, не е живот вечен и да се влюбиш в зна-
нието. Това е Живот Вечен, да позная Тебе, Единствения Истин-
ски Бог, от Когото излиза всичко. Това е Новото Учение.” (911) 
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„Днес всички опитват любовта на света, тичат след нея, но само 
като я докоснат, изгарят и бягат назад. Тази любов не съдържа в 
себе си истината. Мъж, който се увлича от любовта на една жена, 
не е истински мъж; жена, която се увлича от любовта на един мъж, 
не е истинска жена. Ако един мъж напусне Божията Любов за една 
жена, която утре ще се откаже от него, той не е разбрал живота. И 
ако една жена напусне Любовта на Бога за един мъж, който утре 
ще се откаже от нея, и тя не е разбрала дълбокия смисъл на жи-
вота. Жената е излязла от мъжа, а мъжът - от Бога. Следователно 
и двамата имат отношение първо към Бога, а после един към друг. 
Казвам: всяко нещо, което може да отклони човек от Бога, е изяв-
ление на света. Чудно е лековерието на хората! Те не вярват в Бога, 
Който отначало досега е останал верен в Своята Любов към тях, а 
вярват на всеки, когото случайно срещнат в живота си.” (903) 

 

„За да бъдете изправни в отношенията си към Бога, прила-
гайте любовта си еднакво към всички хора. Щом пазите това пра-
вило, хората ще се отнасят добре с вас. Каквото е отношението ви 
към хората, такова ще бъде и тяхното отношение към вас.” (904) 

 

„Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-
близо един до друг, отколкото трябва. С това те изменят пътя на 
движението си.” (905) 

 

„Когато сядате, между вас трябва да има поне един метър раз-
стояние, да не влизате един друг в аурата си. Достатъчно е да из-
лезе духовното ви тяло вън от вас 2-3 милиметра, за да не можете 
да се търпите. То е чувствително и усеща противоположните виб-
рации на своя съсед.” (906) 

 

„Някои мислят, че предназначението на момата и момъка е да 
се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и т.н. Истинското пред-
назначение на момата и на момъка е да познаят Бога.” (909) 

 

„Колко фази претърпява Любовта, докато слезе на Земята? 
Първоначално, любовта се проявява на големи разстояния. Ко-
гато обичаш някого, ти си доволен само да мислиш за него, да го 
видиш от далеч. После започваш да желаеш по-голяма близост: 
да чуеш гласа му, да хванеш ръката му, да ти напише нещо. Той се 
приближава към тебе и ти го наричаш гълъбче, пиленце. Това е 
втората фаза на любовта. Всяка фаза има определена граница, до 
която може да стигне. Минеш ли и втората граница, ти слизаш до 
третата фаза, дето близостта води към раздяла.“ (912) 
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„Съвременните хора не живеят още в душата си и въпреки това 
говорят за Любов, за сродни души. Момък обича някоя мома и я 
нарича сродна душа. Защо я нарича сродна душа? Защото му да-
вала нещо хубаво от себе си. Тя изливала красиви чувства към него 
заради което я нарича сродна душа. И фурнаджията дава хляб на 
клиентите си, но не е сродна душа за тях. А какво по-хубаво нещо 
има в света от хляба? Въпреки това вие не можете да кажете, че 
който ви дава хляб е ваша сродна душа. Вие можете да наречете 
сродна душа само онази, която е готова да се жертва за вас при 
всички условия на живота ви. 

Прави възгледи трябва да имате. Не е въпрос само да говорите. 
Всяка дума, която излиза от устата ви, трябва да е проверена. Го-
ворите ли за Любов, всеки трябва да я почувства. Говорите ли за 
Свобода, дайте свобода на себе си, дайте я и на другите. 

Не прилагате ли сами това, което говорите, вие лъжете себе си, 
лъжете и другите. Бъдете искрени в чувствата си. Ако едно чувство 
е животинско, не му придавайте по-висш характер. Научете се да 
определяте нещата според тяхната стойност. Ако едно чувство е 
животинско, да се прецени като животинско; ако е човешко – като 
човешко. На всяко нещо трябва да се дава съответна цена... 

Ако е въпрос за сродство, знайте, че всички души, които са из-
лезли от Бога, са сродни. Всяко обикновено човешко отношение 
хората го наричат сродство... Сродни души са ония, които всеки 
момент повдигат и облагородяват характера си.” (917) 

  

„Ще кажете, че вие обичате само един. Ако под думата „един“ 
разбирате Единния, Безграничния, идеята ви е права, понеже Той 
включва в себе си всички същества. - „Обичаш ли и мене?“ Щом 
някой ви зададе този въпрос, той вече внася злото в себе си. За-
щото веднъж обикнали Единния, вие не можете да не обичате 
всички, понеже Той съдържа е себе си всички части. Той е Цялото, 
а всички останали същества са Неговите части. Пазете се да не из-
паднете в положението на ония, които за обект на любовта си взе-
мат само една част и забравят Цялото. Майката казва: „Обичам 
само детето си“, дъщерята казва: „Обичам само баща си и майка 
си“, друг някой казва: „Обичам само приятеля си“.  

Какво прави Природата в такива случаи? Тя взема детето на 
майката, взема бащата и майката на дъщерята, взема приятеля на 
някого и по този начин ги заставя да мислят, да разберат, че са на 
крив път. Те могат да обичат частите, но първо трябва да обичат 
Цялото, което включва в себе си всички части.“ (914) 
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„Черната ложа, като узнала, че иде законът на Любовта, вече 
от 2000 години насам се е стараела да отмени Любовта. Тя разп-
ространява навсякъде една изопачена идея, че Любовта е каша, че 
не си заслужава да се говори за нея и че от нея се оглупява, а и че 
това са детинщини, като казва: „Остави се, от тази Любов стра-
даме!” На хората трябва да се покаже, че това, което са опитали, 
не е Любов. Защото Любовта е най-висшето и най-разумното със-
тояние в нашия живот, а и когато човек направи добро с Любов, 
той е най-доволен. И когато този, който има Любов, направи 
добро, то не е явно - той няма да ти купи нещо и да тръгне подир 
теб да казва: „Кажи де, че това аз ти го купих.” 

Черната ложа си е поставила за цел да омаловажи и да изопачи 
Любовта и да мислят хората, че тя е упадък и разврат. Но някои от 
Черното братство се очистват и минават в Бялото Братство, те ста-
ват ученици… Никаква сила не е в състояние да противодейства 
на течението на Бялото Братство.” (920) 

  

„Три фактора има в света, които създават на хората страдания: 
гладът, страхът и човешката любов.” (907) 
 

„Когато хората живеят наблизо, трябва да бъдат много умни, 
много добри, много справедливи. Щом искат физическа близост, 
трябва да бъдат изящни в ума, в сърцето. Щом не са такива – на-
далече: 1, 2, 3, 10 метра, 1 километър, 10, 100 километра. Затова 
Господ е направил света широк. Когато хората не живеят добре на 
Земята, единия праща на Земята, другия – на Луната.“ (913) 

 

„Адам и Ева бяха ученици на първата окултна школа, но те 
бяха лениви и не учеха. И всички наши нещастия сега се дължат 
на онази леност, която хората са проявили, когато са минавали 
през школата на сърцето39 и не са учили.” (916) 

 

„Ако единият си позволи да каже, че обича своята сродна душа, 
той е внесъл вече известно стеснение, известно ограничение в сър-
цето ѝ. За да бъдете свободни, не изказвайте любовта си. Любовта 
не се нуждае от изложение, тя се чувства. Като обичате човека 
както трябва, той непременно ще почувства любовта ви. Любовта 
се чувства, а не се говори за нея. Това е Божествен закон.” (918) 
                                                      
39 Тук Учителя загатва, че грехопадението е станало в Астралния свят и 
едва след това хората слезли на Земята във физически тела. И също, че 
грехът е произлязъл от низшата, чувствената природа на човека и днес 
нашата задача е да я преодолеем чрез волята и вече развития интелект. 
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„Не се интересувайте дали другите хора ви обичат или не. Ин-
тересувайте се само от това дали вие обичате.” (923) 

 

„Когато Любовта престане да влиза в човека и прекъсва отно-
шенията с него, той се вкисва и животът му се обезсмисля.” (924) 

  

„Всички души, които са излезли първоначално от небитието и 
са влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те и 
тези души сега се търсят. Всички стремежи на хората, дето се лю-
бят, дето се женят, дето деца раждат, подразбира това, че всеки 
търси своята душа. Когато се разрушил онзи кораб, тези души се 
изгубили, омотали се в материята и днес те се търсят. Ще ми въз-
разите: „Че как тъй, не виждаме ли ние, не виждат ли хората?” – 
Духовното зрение във вас още не е развито.” (919) 

 

 „Всяка наука без Любов е страдание и мъчение за човечест-
вото. Сегашното човечество разполага със сила, със знание, но 
едно му липсва – Любов.  

Никога в света не е имало толкова учени, богати, силни хора 
както днес; въпреки това, всички страдат. Защо? Любов им липсва 
– чувства имат, но Разумната Любов отсъства.” (928) 

 

„Българите имат девиз: „Съединението прави силата.“ Две 
думи липсват на този девиз. Той трябва да гласи така: „Съедине-
нието в Любовта прави силата.“ – Любовта обединява. Обедине-
ние без Любов е механично. Хората искат единство, но единство 
без любов е невъзможно. Законът гласи: Любовта образува една 
обща връзка между всички същества. Има едно основно звено, ко-
ето може да свърже цялото човечество - това е Любовта. Няколко 
търговци могат да се обединят за обща работа. Ако са ги събрали 
в едно търговските интереси, тая групировка е временна и ще се 
разпадне. Това не е никакво свързване. Ако сте свързани един с 
друг чрез Божията Любов, никаква сила не е в състояние да раз-
руши тази връзка. Ако нямате тази връзка, всичко ще се превърне 
на прах и пепел. Докато Любовта не дойде между хората, те ще 
говорят на чужди, непознати езици.“ (929) 

 

 „Всичко, което виждаме – звездни вселени, слънца, планети – 
е проява на Любовта. Целият Космос в неговата целокупност, це-
лият физически свят е проявена, материализирана Любов. Това е 
великото „тяло на Бога“. И когато чуете някой да казва: „Аз съм 
човек на хладния разсъдък, не мога да любя, да се занимавам с 
такива дребнавости”, знайте, че този човек е глупав. Защото най-
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мъдрото, най-великото нещо в света е Любовта. Най-мъдрото Съ-
щество, за Което се казва, че е Любов, люби. Онзи, Който е създал 
световете, Който е направил всичко, Който всичко е изпълнил с 
живот, Който е дал всички жертви люби, а този пигмей, със своя 
„хладен разсъдък”, не можел да люби! Христос слезе на Земята да 
изяви Любовта, а хората на „трезвия ум” не можели да любят! 
Спомнете си думите от Писанието: „Бог толкова възлюби света, че 
даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в 
Него.” – Значи Бог, като възлюбил света, дал от Себе Си в жертва 
най-хубавото, най-възвишеното – своя „единороден Син”, за да 
повдигне душите, които вярват в Любовта. 

Любовта съдържа в себе си всички условия, всички методи, 
всички възможности, чрез които човешката душа може да се раз-
вие в своята пълнота. Едничка тя може да пробуди в нея скритите 
възможности. Науката, изкуството не могат да бъдат стимули за 
пробуждането на човешката душа. Те са само временни занятия. 
Единствената истинска работа в света е науката за Любовта.  

Тя е великият обект на познание за душата. Започне ли човек 
с Любовта като велика и мощна сила, душата и духът му се про-
буждат и той влиза в реална връзка с физическия, Духовния и Бо-
жествения свят. Само чрез Любовта човек може да разбере отно-
шенията, които съществуват между тези светове, както и смисъла 
на целокупния живот. Когато проблесне първият лъч на Любовта, 
вие ще усетите в душата си такова неописуемо блаженство, такава 
светлина, такъв мощен подтик във вашия ум, такъв стремеж във 
вашата воля, че всички пречки в света ще почнат да се топят.  

 

Няколко мига, преживени в Божествената Любов струват 
много повече от хиляди години обикновен човешки живот, пре-
каран сред най-големи удоволствия и наслади... Едно помнете: 
първото качество на истинския човек е Любовта. Любовта е Бо-
жественото в човека. Без Любов, човек се превръща в животно. 
Без Любов, той е изложен само на грехове и престъпления.  

Опитвайте Любовта си с едничката сигурна мярка: Кое е по-
силно у вас – вашите желания ли или Любовта ви към Бога? Ако 
Любовта ви към Бога е по-силна, на прав път сте. Ако обаче Лю-
бовта ви към Бога е по-слаба, отколкото желанията ви, тогава 
страданията и противоречията в живота ви няма да престанат. 
Ако човек има Божията Любов в себе си, каквото и да му се случи, 
всичко ще се превърне в добро. Няма ли тази Любов, тогава пътят 
му е дълъг, труден, а желанията – непостижими.” (922) 
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„Ако дойде днес Христос, Той ще проповядва на първо място 
Любов, братство и равенство, защото еволюцията на човечеството 
това го изисква. Този Закон сега е необходим. Няма друга сила в 
света, която да може да свързва хората, не да ги съединява, но да 
ги сдружи, да ги примири, както Любовта.” (921) 

 

„Заслужава ли даден човек моята любов? Няма човек, нито 
живо същество, което да не заслужава да бъде обичано. „Грешен е 
този човек, не заслужава да бъде обичан.“ – И грешникът заслу-
жава да се грее на Божието Слънце. Слънчевата любов изпраща 
еднакво своята светлина и топлина на всички живи същества на 
Земята. То грее и топли еднакво гълъба, змията, тигъра и овцата. 
За него няма достойни и недостойни същества.” (927) 

 

„Аз говоря за естествената Любов, а не за неестествената, чо-
вешката любов. Неестествена е любовта, когато човек иска да спе-
чели повече, отколкото му е необходимо. Например ти обичаш 
някого и го ограничаваш, искаш той да обича само тебе. Любовта 
не се ограничава. Тя обича еднакво всички хора.” (925) 

 

„Аз говоря за Божията Любов като за течение, което минава 
през човека. Човек не се развива правилно, ако през него не ми-
нават тези течения. Бъдете будни, за да различавате теченията. 
Човешките може да ограничавате, а на Божествените ще давате 
път да се проявят.” (926) 

 

Рудолф Щайнер: „Издигането и прогресивното развитие се 
състои в преодоляването на физическата любов. Разделянето на 
два пола е било необходимо, за да може да се развие интелектът в 
човека. Поради това човекът е раздвоен в низша и висша природа. 
Степен в издигането е, ако човекът жертва силите на физическата 
любов и ги преобрази в по-висши сили. Ако той може да пожертва 
тези низши сили, в него може да се прояви по-висшето.” (933) 

 

„Най-лошото, което се извършва днес, е да се хвърлят в един 
кош обичта и сексуалността. Това е най-лошото постижение на 
материализма, най-дяволската черта на настоящето. Нещата, ко-
ито са направени в тази област, ще трябва първо да се изчистят. 
Сексуалността и обичта в тяхното истинско значение нямат нищо 
общо. Сексуалността може да се прибави към обичта, но няма 
нищо общо с чистата обич. Науката стигна до истинско безобра-
зие като доведе до възникването на литература, която се занимава 
с това да свърже тези две неща, които изобщо нямат връзка.” (932) 



 
503 

„В нашето материалистическо време е извънредно трудно да се 
спечелят правилни възгледи относно понятията на състраданието 
и любовта. Именно в днешната материалистическа епоха тези по-
нятия се изместват, окарикатуряват се, като материализмът из-
мества понятието за любовта колкото е възможно по-близо до по-
нятието за сексуалността, с която тя няма нищо общо.” (931) 

 

„Точно в нашата епоха трябва правилно да се разглежда мо-
ралната страна на любовта. Защото материализмът извънредно 
силно превърна любовта в едностранна представа. И понеже ма-
териализмът вижда любовта предимно като полова любов, така 
той приравнява всички други прояви на любов до скрита полова 
любов. И дори при много психоаналитици имаме приравняване 
на извънредно много жизнени явления до сексуалния елемент, 
без те да имат абсолютно нищо общо с него.” (930) 

 

Алберт Айнщайн: „Ако искате да водите щастлив живот, вие 
трябва да сте привързани към цели, а не към хора или предмети.” 

 
 

 

 
 

18.3. Мъдрост 
 

За Мъдреца хилядите притежания са като прашинки, носени 
от вятъра. И това му позволява да действа в пълна свобода. Какво 
значение имат за него алчността или надпреварата за почести? 
Когато той поглежда нагоре, не е със завист. Когато поглежда на-
долу, не е с високомерие. 

Мъдрецът знае, че мъдростта не произлиза от знанието. Тя 
произлиза от умението да използваш знанието. Мъдрец не е този, 
който е натрупал много преживявания, а онзи, който е научил 
нещо от тях. Мъдрец не е този, чиито коси са побелели, а онзи, 
който е разбрал причините за това. Мъдрец е човекът, който знае 
как да помогне, когато може, и как да не пречи, когато не може. 

 

Учителя: „Само умният човек може да обича, а глупавият ни-
кога. Следователно Любовта според моето схващане не е наука за 
глупавите хора, тя е наука само за най-умните. ” (937) 

 

„Писанието казва: „Без вяра не може да се угоди на Бога”. Аз 
превеждам тези думи тъй: без ум, без мъдрост не може да се угоди 
на Бога. Кои деца радват родителите? Нали умните, послушните 
деца? Глупаво, пакостливо дете не радва родителите си.“ (940) 
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„Мъдростта е най-голямото добро на Небето. Тя е най-голя-
мото и нетленно богатство, с което човешкият дух може да разпо-
лага. Мъдър ли е човек, той притежава най-голямото Божие 
благо… Човек без мъдрост не е още истински човек. И когато ние 
говорим за Човека, подразбираме същество на Мъдростта... 

Искаш ли да усвоиш Божествената Мъдрост и тайните на Жи-
вата Природа, казвам ти, няма друг път освен страданието. Докато 
съдиш, докато роптаеш, докато се оплакваш, ти си далеч от Мъд-
ростта. Мъдрият човек е опитал и проверил всичко, което знае. У 
мъдрия човек има непреодолим стремеж към Любовта. 

В него има желание и най-малкото същество, което види, да го 
обикне, да му направи някаква услуга. Защото мъдрецът еднакво 
цени и големите и малките неща. Щом Мъдростта изгрее в човеш-
ката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. 
Всички идеи стават ясни, определени, и идват в пълна хармония. 
Умът на човека се отваря и той вижда, че този велик Божествен 
свят е красив, че в него царува хармония и ред, и че когато мъд-
ростта управлява, редът не се нарушава. 

Той вижда да се разкрива пред неговия дух необятно поле за 
работа. И тогава той започва да гради… 

Ала пътят на Мъдростта е най-труден. Той е път за Учителите. 
Само съвършеният човек, само Учителя може да прояви Мъд-

ростта. Да влезе човек в Царството Божие – това зависи от него-
вото знание и мъдрост, а не от неговата Любов. В Царството Божие 
по благодат не се влиза. Да влезе човек в Царството Божие и да му 
дадат там почтено място, това зависи от неговата мъдрост.” (935) 

 

„Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обик-
новеният човек само в специфични неща и места. Глупавият пък 
намира нещастието навсякъде и във всичко.” (936) 

 

„Онзи, който люби, трябва да обича Знанието, да иска да при-
добие Мъдростта в себе си, да стане мъдър. Не желае ли това, Лю-
бовта не действа в него. Любовта се проявява само при едно силно, 
интензивно желание да бъдеш мъдър. Туй е качество на Любовта. 
Първото качество на Любовта е една велика жажда да учим… 

Аз бих казал: Любов без Мъдрост не е Любов. Едно от качест-
вата на Любовта е, че всеки, който люби, трябва да е мъдър. “ (938) 

  

„Любов без Мъдрост не значи нищо, и Мъдрост без Любов – 
също. Тези две велики сили – Любовта и Мъдростта, трябва да 
проникнат дълбоко във вас.“ (939) 
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18.4. Истина 
 

Учителя: „Христос казва, че се е родил, за да свидетелства за 
Истината. Развитието на един народ зависи от неговото отноше-
ние спрямо Истината, зависи от това, дали той ще свидетелства за 
Истината. За да свидетелствате за Истината, вие трябва да осъзна-
ете, че сте слуги на Господа, а не господари, трябва да си припом-
ните вашите задължения.“ (942) 

 

„Една необходимост е да говорим Истината. Горко ни, ако не я 
говорим! И в края на краищата, всеки от вас в края на своята ево-
люция ще бъде заставен да изкаже абсолютната Истина тъй, както 
си е. И сегашната карма не е нищо друго освен едно отклонение 
от Истината. Кармата се е зародила в момента, когато ние сами 
сме се отказали да говорим Истината. Първият момент, първото 
отклонение, когато човек се е отказал да говори Истината, е съз-
дал сегашната карма, която е родила хиляди злини, и за да се ос-
вободим от нея, ние трябва да говорим Истината и да започнем да 
я прилагаме в живота си. От вас, като ученици, искам да прилагате 
Истината абсолютно, без никаква лъжа. – „Ама малко бяла лъжа?“ 
– Не, никакви бели, нито черни лъжи. Ще говорите чистата, бя-
лата, светлата Истина! За нас и бялата, и черната лъжа е все лъжа! 
Това е моралът на новия живот, моралът на новия ден.“(943) 

 

„Ако вие сами не можете да познаете Истината, тя не може да 
ви се предаде отвън.” (944) 

 

„Докато си празен, докато истината не е в тебе, мълчи, нищо не 
говори, за да се напълни шишето ти. Щом истината влезе в тебе и 
те напълни, говори, кажи я на всички, за да изпразниш шишето 
си и започнеш отново да пълниш.” (945) 

 

„Щом дойде Бог да живее в тебе, да донесе Истината, всички 
хора се привличат около тебе. Защо? Бог ги привлича. Ами че то е 
много естествено! Ако в една запустяла местност се яви извор, туй 
място започва да се посещава от много хора. Защо? Защото изво-
рът пои местността, наоколо се насаждат дръвчета и кой как 
седне, казва: „Колко е хубава тази местност!” – Такова е състояни-
ето на душата, когато Бог влезе да живее в нея; тя прилича на ве-
лик извор, на велико Слънце и всеки казва: „Слава Богу, има един 
велик човек.” – Аз не казвам: „Има един велик човек”, но казвам: 
Слава Богу, има едно място, дето Бог може да живее.” (946) 
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„Ще бъдете истинолюбиви. Не се срамувайте да кажете Исти-
ната в очите на някого, макар той да ви е приятел. Ще бъдете 
смели и решителни да казвате Истината, макар и да се обиди ня-
кой. Кажете му Истината, макар и сълзи да излязат от очите му – 
нека си поплаче. А пък и той, ако е смел, нека ти каже Истината, 
но Истината, тази абсолютна Истина – да няма никаква друга ми-
съл. Нищо повече! Аз ще ви кажа сега, като говорите Истината, 
как да я казвате. За да кажете Истината, най-първо сърцето ви 
трябва да е пълно с Любов, с тази безгранична Любов. Второ: умът 
ви трябва да е пълен с Мъдростта, която ще внесе светлината и 
знанието. Тогава кажи Истината и не бой се, не мисли за резулта-
тите… Кажете Истината, каквото и да ви коства! Тя ще ви пов-
дигне. Но спрете се първо да се попитате: Любовта в сърцето ви ли 
е? Мъдростта в ума ви ли е? Кажете Истината и не се бойте!“ (950) 

 

„Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може 
да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите 25 000 го-
дини, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има 10 идеи; 
тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива 
беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се сък-
ращава извънредно много времето за вашето развитие. Някога в 
древността мнозина са чакали в школите 20 години, за да им да-
дат 2-3 зрънца изречения, с които да работят после.” (951) 

 

„Не можеш да чуеш и да разбереш Истината, ако не си готов да 
се пожертваш за нея.” (952) 

 

„Ако Истината само се говори, без да се прилага, човек не може 
нищо да постигне, нито да се усъвършенства. Има неща, които мо-
гат да се научат и да се придобият само на Земята. В този смисъл, 
колкото и велика да е Истината, тя се придобива на Земята.” (956) 

 

„Някои казват, че са намерили Истината. Не, Истината се 
търси вечно. Който търси Истина само за един момент, той още не 
е разбрал какво всъщност представлява тя. Който е разбрал Божи-
ята Истина, той вечно ще я търси. Истината е подобна на Светли-
ната, която постоянно се разкрива пред очите на човека. Любовта, 
Мъдростта и Истината се разкриват постоянно, затова човек 
трябва непрекъснато да ги търси. Не е достатъчно човек само вед-
нъж да вкуси от Любовта Божия и да каже, че вече се е задоволил. 
Не — постоянно ще се стремиш към тази Любов и постоянно ще я 
изявяваш, и то в различни направления.” (957) 
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„Бог е Любов, но без Истината ние не можем да познаем Бога. 
Само в Истината ние можем да познаем какво нещо е Бог и какво 
нещо е Любовта. И знанието без Истината е непонятно за нас. 
Само Истината прави Любовта понятна. Само Истината прави 
Мъдростта понятна.“ (963) 
 

„Не изисквам да не правите грешки, ни най-малко няма да ви 
държа сметка ако направите даже и 100 грешки, но ако кажем 
една малка лъжа, ще държа всички ви отговорни. Аз съм готов 
всички грешки да залича, но за лъжата в братството строг съм, аб-
солютно никаква лъжа! Без изключение! Туй да го знаете! Ни 
бяла, ни черна – никаква лъжа, ако искате да се разберем.“ (966) 

 

„Какво правят старите хора днес? Те учат младите, говорят им 
за живота, но се страхуват да изнесат истината. Ще кажете исти-
ната на младите! Ще кажете, че им предстои голяма война. Ще 
воюват със злото в себе си, докато победят. Като проповядвате ня-
какво верую, ще говорите истината без залъгвания.“ (968) 

 

„Казвам: На хората е необходима Истината, за да могат да въз-
приемат Любовта. Без Истина Любовта е непонятна.“ (975) 

 

„Казвате: „Няма ли милост за този човек?” – Не, за човека, 
който не носи Истината в себе си, никаква милост няма. – „Не 
може ли този човек да се кредитира поне?” – И това не може… 
Който няма Истината в себе си, той е подобен на прокажен човек; 
какво ще правите с този човек, ще го приемете ли между вас – 
всички хора се пазят от прокажения.  

Ще кажете, че Любовта всичко търпи – така може да говори 
само онзи, който не е опитал нещата. Прокаженият носи такава 
смрад със себе си, че никой не може да го търпи – той непременно 
трябва да се отдели от здравите хора; да го приемете помежду си 
значи да слезете в ада и да помагате на дявола, да му съдействате 
– това е невъзможно. Може ли кокошката да отиде между лиси-
ците, да им помага? И това е невъзможно; колкото е възможно за 
човека да слезе в ада и да помага на дявола, толкова е възможно 
на кокошката да помага на лисицата – заеме ли се кокошката с 
такава работа, с нея всичко е свършено, нищо няма да остане от 
нейната дреха... За човека на Истината всичко е възможно, а за 
човека, който няма Истината в себе си, всичко е изгубено; с други 
думи казано, Истината прави човека млад, красив, силен; без Ис-
тината той лесно остарява, погрознява, отслабва.“ (973) 
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„Има два вида хора: едните са способни да знаят Истината, а 
другите — не. Вие виждате, че когато водните капки падат върху 
канарите, те отскачат, но когато паднат върху рохкава земя, те по-
пиват. Така е и с Истината. Когато отива у хора, които не я възп-
риемат, тя образува светлина около тях, но вътре в тях е тъмно. А 
за тези, които я възприемат, навсякъде е светло. Трябва да пуснем 
Истината да влезе в живота ни. Един човек, който служи на Бога, 
трябва да пусне Истината в себе си, да постави себе си на съд и да 
не се щади. И когато в душата ни остане един малък грях, ще ни 
бъде мъчно, също както когато в окото влезе една прашинка, ко-
ято може да предизвика истинска тревога в организма. Когато не 
възприемате изцяло Истината, няма да ви върви нито в духовния, 
нито в материалния свят. Както виждате, аз свързвам и материал-
ното облагодетелстване с възприемането на Истината.” (959) 

 

„Няма по-голямо геройство от това да изнесе човек истината с 
всичкото си смирение. Да говориш истината, това значи освобож-
даване. Кажеш ли истината, приемаш ли я като ръководно начало 
в живота си, всички несгоди, противоречия, нещастия изчезват. 
Всичко отрицателно в живота отстъпва пред истината. Тя е поло-
жителна величина, която претопява всички отрицателни неща. 
Да работиш с истината значи да познаваш алхимията и нейните 
закони. Докато дойде до истината, човек минава през голяма 
борба. И Толстой мина през голяма борба, но предпочете исти-
ната пред всичко друго. От този момент той влезе в нова фаза на 
живота. Сега и на вас казвам: Бъдете герои за истината! Няма по-
щастлив момент в човешкия живот от този – да бъде герой за ис-
тината, да постави истината на първо място в живота си.“ (972) 

 

„Човек не може да обичат, докато няма Истината. Ако искате 
да обичате и да ви обичат, непременно трябва да имате Истината 
в себе си. Който люби, той търси Истината.“ (974) 

 

„Когато говорите Истината, вие трябва да я изнасяте така, 
както математикът решава задачите – точно, последователно, без 
никакво изопачаване на данните, на дадените величини. Затова 
от ученика се изисква чист, неизопачен ум… Няма по-велико 
нещо за човека от това да обича Истината.“ (967) 

  

„Любов без Мъдрост не може да се прояви. Те вървят заедно. 
Любещия човек е същевременно и разумен. Дето е Любовта, там е 
и Мъдростта. Съединят ли се, те раждат Истината.“ (971) 
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„За да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща: осве-
тявайте Името Божие в себе си; търсете Царството Божие и Него-
вата Правда; изпълнявайте Волята Божия. Да изпълняваш Волята 
Божия значи да служиш на Истината. Да търсиш Царството Бо-
жие и Неговата Правда значи да придобиеш истинското Знание и 
Мъдрост. Да осветяваш Името Божие значи да даваш място на 
Любовта в себе си.  

Докато не даде път на Любовта в себе си, човек не може да ос-
ветява Името Божие. Докато не намери истинското Знание и Мъд-
рост, той не може да търси Царството Божие и Неговата Правда. 
Докато не намери Истината, той не може да изпълнява Волята Бо-
жия. Това са Пътища, по които могат да се разрешат всички въп-
роси. Това са методи, по които човек може да организира своето 
Духовно тяло и да развива органите в него.“ (976) 

 

„Не трябва човек да заблуждава душата си. Не трябва човек да 
заблуждава и сърцето си. Ти искаш да обърнеш някой човек (към 
Бога). Ти уверен ли си, този човек като го въведеш в храма, в Цар-
ството Божие, че той ще работи за Славата, за Името Божие с духа 
си, с душата си, ще работи ли за Царството Божие и Неговата 
Правда и с ума си и със сърцето си ще работи ли за изпълнението 
на Волята Божия? Ако там го въведеш и мислиш само за себе си, 
ти правиш едно престъпление. 

Никога не въвеждай един човек, който работи само за себе си. 
Да седи отвън! В Царството Божие всички трябва да работят за 
Славата Божия, за Царството Божие и Неговата Правда и за из-
пълнението Волята Божия. Туй трябва да бъдат максимите. 

Казвате: „Той ще се обърне”. Не искам такова обръщане. И то-
гава казвам: вие от кои сте? Ние ще кажем: ние сме от онези, които 
работят с духа си за Славата Божия, с душата си - за Царството Бо-
жие и Неговата Правда и с духа си и сърцето си работим за изпъл-
нението Волята Божия. Ние сме от тия. 

Ще кажете: „Не може ли да ни заведете там?” – Тръгнете подир 
мене и аз каквото правя, правете го. Няма да го водите в храма! 
Една-две години нека върви подир вас и вие каквото правите, и 
той да прави. Сега всички гледам тук, правите една погрешка. Аз 
съм имал търпение, че ми е дошло до гуша. Дошъл някой два-три 
пъти на някоя вечеря, ще му дадете първия стол на трапезата. Каз-
вате, че бил брат. Никакъв брат не е. Аз не одобрявам тия работи. 
Един човек без Любов, без знание, без Истина, той няма какво да 
седи на трапезата. Тия работи ги оставете, туй е света.“ (977) 
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18.5. Учителя за Високия идеал 

 

„Природата обича само ония, които имат висок идеал. Тя ги 
нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. А ония, които нямат 
никакъв идеал, те не са написани в нейната книга. Те са браку-
вани, оставени са в нейните изби за далечни дни, за далечни вре-
мена. Затова, ако вие някой път се усещате, като че никой не ви 
обръща внимание, като че вие сте изоставени от Бога, от Приро-
дата, ще знаете, че грешката е във вас – нямате висок идеал…  

Има известни хора в света, които казват: „Аз нося, каквото и да 
е, ям, каквото и да е, всичко ям.“ – Не е тъй. Човек, който казва, че 
всичко яде, е човек с нисък идеал. Той е всеядно животно. Онзи, 
който яде, трябва да яде най-избрани храни от Природата, които 
действат най-хубаво. Нищо повече! Когото и да е от вас, Приро-
дата ще го познае. Как го познава? Тя всеки ден прави своите из-
пити. И знаете ли какви отлични изпити прави? За да изпита 
какво се крие в гънките на вашата душа, на вашия ум, в сърцето 
ви, за да види туй, което вие сте скрили, за да разбере какви по-
риви имате и какво може да стане от вас, Природата създава в гра-
дината си най-прекрасни плодни дървета и ги окичва с плодове от 
разни качества. Ще те пусне в тази градина и ще внимава кой плод 
ще вземеш. Ако имаш висок идеал и намериш най-хубавия плод, 
тя ще каже: „Ето едно мое умно дете.“ И веднага ще отбележи в 
своята книга: „От теб човек може да стане.“  

Но домързи ли те да се качиш горе, тя има друго мнение за теб. 
Сега, тоя плод на дървото трябва да е най-добрият. Може да ти 
коства живота, за да го вземеш, но ако ти се качиш и го откъснеш, 
Природата ще каже: „Смело е това дете, взема най-хубавото.“ – Но 
ако туй дете погледне нагоре и каже: „Кой ще се качва сега“, след 
туй погледне долу да види дали не е паднала една круша и после 
посегне от близките клони да си вземе, тя казва: Това е едно от 
забравените деца, от него човек няма да стане... 

Аз ще ви приведа един малък пример за пояснение на тази 
идея с една египтянка, която се наричала Елтамар. Тя била дъ-
щеря на най-бедния селянин в Египет, но била много умна и ин-
телигентна, добродетелна и много скромна. Когато тя постъпила 
в училището, запитал я нейният учител: „Ти ще се ожениш ли, 
или девица ще останеш?“ Тя казала: „Аз имам само един идеал на 
Земята. Аз съм решила тъй: само за царския син мога да се оженя. 
Който и да е друг, ако не е царският син, ще го върна. Един избор 
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имам, пък ако той не дойде, аз съм решила да остана девица.“ –
Ще кажете вие: „Глупава работа!“ – Не, идеал има тя... 

Сега ще пристъпим към сравнението. Отиваш да посрещаш 
Слънцето. Не отивай да го посрещаш, когато то вече е излязло че-
тири пръста над хоризонта. Ти трябва да си там при първия лъч, 
който се покаже. Той е най-важният. Той е царският син. Не си ли 
там за него, другите не струват. Не видиш ли него, ти си изгубил 
изгрева на Слънцето. Него хвани, другите не ти трябват... 

Ако четеш книги, същият закон е. Прочети книгата на най-зна-
менития писател, на най-видния философ, на най-видния пропо-
ведник... Когато избираш приятел – съществува същият закон. 
Избери най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-
добрия, с най-чистото сърце. Мъж избира ли жена - същият закон 
е; жена избира ли мъж, пак е същото. Не отстъпвайте от това пра-
вило! Отстъпването от това правило ражда хилядите страдания в 
този свят... 

Когато дойдем до това да поправим живота си, пак важи съ-
щият закон. Ако искаш да поправиш живота си, хвани най-голя-
мата погрешка, не се занимавай с дребните. Хвани оная, най-го-
лямата погрешка, дръж я ден, два, три, седмица, месец, година, 
десет години - и най-после тая погрешка да знае, че има човек 
пред себе си, и да каже: Аз капитулирам... 

Има някои ученици, като клекнат 2-3 пъти, като ги повалят 2-
3 пъти на земята, казват: „От нас хора няма да стане“, напуснат 
полесражението. Това са хора без идеал. Ами че защо сте пови-
кани вие на Земята? За угощение ли? – Не. Вас са ви повикали да 
опитат какъв е характерът ви, умът ви... И тъй, всичките възви-
шени същества, всички онези братя на Всемирната Бяла школа, са 
минали по този път. В тях има велик идеал. Те всички все така 
мислят. И когато някой брат от тях реши да дойде на Земята, 
какво казват? Той ще дойде при най-добрия. 

И сега може да ми цитират кой е най-добрият. – Който има 
стремеж, който има идеал - най-високия идеал. При него той ще 
дойде. При онзи ученик, на когото душата трепти, който всеки ден 
мисли за своя Учител - при него ще дойде Учителя. А онзи ученик, 
който мисли за това-онова - Учителя ще мине покрай къщата му 
и ще каже: „Тук седи един от забравените ученици“ - и ще си за-
мине. А щом мине покрай дома на първия, ще каже: „Тук седи 
един от учениците, когото трябва да посетя тази вечер.“ Това е то 
Великият идеал, който всички трябва да имате.“ (978) 
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18.6. Смисълът на страданията 
 

Учителя: „Могат ли праведните да имат изпитания? Могат, 
разбира се! Христос не беше ли праведен? Праведен беше, но и 
Той имаше страдания. Апостолите, пророците не бяха ли пра-
ведни? Праведни бяха, но и те имаха страдания. Великите хора са 
имали и имат най-големи страдания, но техните страдания бяха 
осмислени, че и до днес още служат за поука на човечеството. 
Страданията на великите хора са необходими, за да ги доведат до 
пълна вътрешна връзка с Любовта, с Бога.” (979) 

 

„Има нещо съществено в живота – то е познаването на Бога. Да 
познаеш Бога – това значи да си намерил великия смисъл на жи-
вота. От този момент ти придобиваш вечна радост, вечно блажен-
ство. И колкото по-големи стават страданията ти, толкова повече 
се увеличава радостта ти. Така е за мистика. Колкото по-големи са 
страданията му, толкова повече се радва той.” (980) 

 

„Живот със страдания и радости е за предпочитане пред живот 
без страдания, но и без радости. Светският човек предпочита ра-
достта пред страданието, а духовният – страданието пред ра-
достта. Животът на светския човек започва с радост, свършва със 
страдание; животът на духовния човек започва със страдание, 
свършва с радост.” (983) 

 

„Някой казва, че Господ го е наказал. Аз бих желал Господ да 
ме накаже, защото това е едно благословение за мене. „Когото Гос-
под обича, него наказва.” Че, ако ти си болен и Господ ти удари 
две плесници, за да оздравееш, има ли нещо лошо в тия плес-
ници? Ако ти си загазил материално и Господ ти удари две плес-
ници, а сиромашията ти хвръкне настрана, какво лошо има в 
това? Когато Господ те наказва, това е добро, но ако не те наказва 
и те остави да си вървиш по своя път, това е лошо.” (984) 

 

„Когато хората на Земята страдат, пъшкат и изпитват най-го-
лемите горчивини, ангелите на небето се радват и изпитват най-
голяма приятност. Радват се, защото разбират дълбокия смисъл 
на страданието, знаят, че в него се крият благата на човечеството... 
Ако ме разбирате правилно, ще разберете и смисъла на стиха от 
Писанието: „Всичко съдейства за добро на ония, които любят Гос-
пода.” – Не се плашете от лошото, което ви сполетява в живота. 
Случват ли ви се страдания, за ваше добро са.” (985) 



 
513 

„Когато почнем да схващаме, да разбираме вътрешно страда-
нието, ще дойдем до истинския процес, който християнинът на-
рича „спасение”. Не можем да бъдем спасени, ако не признаем, че 
страданията са благословение. Спри се и кажи: „Страдание, ти си 
ми потребно, за да се родя!” – Ако страдаш повече, това показва, 
че си по-близо до Бог. Когато страданието дойде до крайния пре-
дел, веднага се ражда радост... Трябва да гледате на нещата като 
мистици, а не като обикновени безучастни зрители – да знаете, че 
страданията са най-голямото благословение, което ни дава Гос-
под. Един ден ще го проверите.” (981) 

 

„Не мислете, че вие ще можете да си спестите страданията. 
Който избягва страданията и не иска да страда, той е стиснат чо-
век. Всички великодушни и щедри хора в света са минали през го-
леми страдания. Който не е минал през големи страдания и 
скърби, той не може да бъде щедър. Скръбта, страданието създа-
ват най-хубавата храна за повдигане и създаване на най-хубави 
мисли и чувства в човека. Като четете живота на великите, на ге-
ниалните хора, ще видите, че те са минали през такива големи из-
питания и страдания, които вие тепърва ще изучавате. Това се от-
нася до всички области. Същото беше и с Христа. Той мина през 
такива големи скърби и изпитания, които Му дадоха такива поз-
нания, каквито Той по-рано нямаше. Той знаеше тия неща теоре-
тично, но като мина през голямата скръб, Той доби такива знания 
и опитности, каквито на небето не можеше да придобие.” (989) 

 

„Помнете: мъчнотиите в живота, били те физически или пси-
хически, са задачи, които трябва правилно да се разрешават. До-
като човек гледа на мъчнотиите като на задачи и се стреми да ги 
разрешава правилно, той може да бъде ученик. 

Ако гледа на тях като на произволни, случайни явления, нало-
жени от условията, той не може да бъде ученик. Някои учени, фи-
лософи, писатели минават и заминават покрай мъчнотиите, но не 
се спират върху тях, да ги разгледат като задачи, дадени от съзна-
телния свят. Щом се намерят в неблагоприятни условия, те каз-
ват, че животът им е тежък и ги отминават. Истинският философ 
използва разумно неблагоприятните условия за своето растене и 
повдигане. Той знае, че колкото по-силен е вятърът, толкова по-
вече растението се калява и укрепва. Истинският философ, учен и 
писател е в състояние сам да подобри условията си. Като решава 
мъчнотиите правилно, той изкарва доброто от тях.” (991) 
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„Съвременните хора се страхуват, когато чуят да се говори, че 
старото ще се разруши. Старото трябва да се разруши! Ако старото 
не се разруши, новото не може да дойде. Житото не може да по-
никне, докато не извадите плевелите от нивата. Плевелите трябва 
да се извадят. Иначе те няма да позволят на житото да поникне. 
Щом плевелите се извадят, новото жито ще поникне…  

Който иска да придобие Любовта, трябва да мине през най-го-
леми изпитания и страдания. Ако не може да мине през големите 
страдания, не може да мине и през Любовта…  

Страданията предшестват Любовта.” (990) 
 

„Като идат страданията, те имат за цел да ви помогнат. Те каз-
ват: „Не бъдете толкова глупави. С този ум, който сега имате, ни-
къде не можете да отидете.” – Съвременните хора са много ле-
ниви, мързи ги да учат. И за да ви накарат да учите, ще ви създадат 
ред болести, ред притеснения.” (988) 

 

 

 „Единственото място, където можете да чувате тихия глас на 
Бога, е областта на скръбта и страданието. Следователно, като 
дойде страданието, не го отбягвайте, но вслушайте се в него, за да 
чуете гласа на Онзи, Когото търсите.  

Къде ли не търсите Бога? Обаче не предполагате, че ще Го на-
мерите в страданието. Той не е във външното страдание, което 
всички виждат, но във вътрешната тъга, която човек изпитва при 
съзнаване на своите грешки.  

Това наричаме морално страдание. Именно тук ще чуеш тихия 
глас, нашепващ: „Не постъпи добре.” – Като не одобрява твоята 
постъпка, ти страдаш и си недоволен от себе си. Ако не познаеш 
Бога в страданието, никъде и никога няма да Го познаеш.” (987) 
 

„Защо страда човек? – За да се изпита неговата любов и устой-
чивост. Едно трябва да знаете: всяко страдание е на място. Може 
да страдате заради другите хора или за себе си – това не е важно. 
Страданието е огън, който пречиства.  

Следователно, където падне, той гори. Щом гори и пречиства 
нещата, на място е. Ако страданието е ваше, трябва да разберете 
защо е дошло и какво ще придобиете от него; ако е чуждо, ще ви-
дите какво се крие в него и разумно ще го използвате. „Какво се 
крие в страданието?“ – Божествен подтик. Който разбере този 
подтик и даде ход да се реализира, той придобива радостта. Това 
подразбира стихът: „Скръбта ви ще се превърне на радост.” (992) 
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18.7. Призив към учениците на Учителя 
 

„А от дните на Йоан Кръстител досега Небесното Царство 
насила се взема, и които се насилят го грабват.” (Матей 11:12) 

 

Идването на Учителя не бе еднократно явление, макар на фи-
зическия свят да изглежда като такова. Той и днес действа като 
една Жива сила, която носи Божията благословия за цялото чове-
чество, ако то пожелае да се вслуша в думите му. Всички негови 
ученици от миналото вече чуват неговия зов и се подготвят за ра-
бота. Ето няколко негови цитата, отправени към тези пробудени 
души, които са готови да се вслушат: 

„Вие, окултните ученици в България, трябва да дадете един 
пример, ако не на съвършенство, то поне на издръжливост, на 
храброст, на самоотричане, и при това като ви обиждат, да можете 
да издържате. Като дойде отчаянието във вас, да не се отчайвате. 
Като дойде маловерието във вас, да не се обезверявате. Искам да 
бъдете образци на една жива вяра. Никога не изгубвайте вярата 
си! Защото ние не гледаме на вас, какви сте сега, но гледаме, какви 
трябва да бъдете след 5, 10, 22 години. И тогава, който ви срещне, 
да каже: „Ето едно Учение, което променя хората!” (994) 

 

„“Ами как можем да помогнем?” - Това е най-лесното нещо! 
Ако не можете непосредствено, можете духовно да помагате на хо-
рата. Всеки човек е длъжен да вземе поне половината от скърбите 
на другаря си и да му даде своята радост. Казвате му: „Господ да 
те благослови!” Господ чрез вас благославя хората... Ако Божест-
веният ток не мине през вас, как мислите да се подигнете?” (995) 

 

„В живота има две крайности, от които трябва да се пазите: 
Едната крайност е пресищането. Такъв човек иска да придобие 

всичко и като го придобие, в него става пресищане – най-лошата 
болест, която съществува. И като го хване това пресищане, идва 
духовното разстройство. Такъв човек не може да седи вкъщи, из-
лиза, влиза, иска да се освободи от пресищането. Така че преси-
щането е най-лошото състояние за човека. От него се ражда жес-
токостта. Хора, които се пресищат, стават много жестоки. 

Другата крайност е лишението. Ученикът може да е толкова 
индиферентен, че да се лиши от единственото благо, което му се 
пада. Следователно в него тогава идва отчаянието. Щом дойде от-
чаянието, в него се заражда желанието да се самоунищожи, да се 
самоубие, да напусне живота, но и това е невъзможно.” (996) 
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„Аз говоря за новия живот, който сега иде и ще дойде чрез но-
вата Любов, която влиза вече в света. Това е Пътят на ученика. Вие 
трябва да знаете как да възприемете тази Любов. Трябва да знаете 
как да посрещнете новата Светлина, която иде в света.” (993) 

 

„Вие мислите, че ако се откажете от света, от това-онова, от вас 
нищо няма да остане. С тези разсъждения знаете ли на какво при-
личате? На жабата, която казва: „Ако изляза вън от блатото, какъв 
ще бъде моят живот?” – Има по-хубав живот. Животът на един му-
зикант не е ли по-хубав от крякането на жабата? Художникът, 
който рисува с четка, не стои ли по-високо от тази жаб2а, която 
кряка? Онзи, който чете псалмите на Давид и свещените книги, не 
стои ли по-високо от жабата, която кряка и вдига шум? Казвам ви, 
че когато напуснете този живот, пред вас ще се разкрият перспек-
тиви, хиляди пъти по-велики от сегашния ви живот.” (997) 

 

„Да бъдеш чист при благоприятни условия е в реда на нещата; 
да бъдеш чист при неблагоприятни условия е изкуство. Който е 
минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чис-
тотата си, той може да се нарече ученик... И вие, като влезете в 
духовния път, казвате: „Дано мина без изкушения и изпитания, с 
малко мъчнотии.“ – Помнете: На всеки човек са дадени толкова 
изпитания, колкото са необходими за развитието му.  

Вижте как е наредена програмата на различните училища и 
класове. За всеки клас е предвидена програма, съответна на раз-
витието на учениците. Ако хората могат да си нареждат работите 
толкова умно, какво остава за Бога, Който знае всичко и има пред-
вид всички. Вие сте влезли вече в пътя и казвате: „Господи, не ни 
пращай изпитания, които ще ни сломят.“ – Това значи да нямаш 
вяра в Господа.  

Като ученик, ти трябва да кажеш: „Господи, готов съм да из-
пълня програмата Ти тъй, както си я наредил. Да бъде Твоята 
воля.“ ... Ние сме влезли в Пътя и казваме: „Господи, гледай да ни 
дадеш нещо такова, което да не ни сломи!” Даваме съвети на Гос-
пода, което означава, че не вярваме в Него. Това е изпитание, из-
кушение. Ще кажем: „Господи, ние ще изпълним програмата Ти 
така, както Ти си я наредил. Нека бъде Твоята Воля.“ ... 

Ще застанете пред вашия Учител и ще кажете на Христа в ду-
шата си: „Учителю, не съм спазил досега Твоята Любов, не съм 
пребъдвал в Твоята Чистота, но отсега нататък ще приложа Лю-
бовта Ти във всичката нейна пълнота!” – Тогава ще дойде дяволът 
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и ще ти рече: „Чакай, не давай обещание, сигурен ли си, че ще го 
изпълниш?” – Ти ще си кажеш: „Ще го изпълня!” (998) 

 

„Можеш ли да бъдеш съвършен между лоши хора? Не. Ти ще 
напуснеш лошите хора и ще отидеш при добрите. Какво ще стане 
с лошите хора? Бог ще ги оправи. Той има грижа за всички.” (999) 

 

„Влязъл в Пътя на ученика, човек има вече други схващания и 
възгледи за Живота, съвсем различни от схващанията на староза-
ветни, новозаветни и праведни. Всички тези три категории хора 
живеят все още в сферата на личния живот – те не живеят още за 
Цялото. Старозаветните търсят богатство и имот; от несгодите на 
живота те се озлобяват. Новозаветните търсят съчувствие и сим-
патия; от страданията и несгодите те се разколебават, обезсърча-
ват и съблазняват. Праведните търсят почит и уважение; проти-
воречията ги наскърбяват и накърняват тяхното достойнство. Те 
са се издигнали до най-високия връх на личния живот и затова 
така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично дос-
тойнство - за всичко, което вършат, те търсят признание, почит и 
уважение. 

Единствен ученикът не търси ни външно богатство, ни съчувс-
твие и подкрепа, ни почит и уважение. Едничък ученикът не се ни 
озлобява, ни съблазнява, ни наскърбява. Той се радва на противо-
речията, които среща в живота си, защото знае, че те неизбежно 
произтичат от четирите колективни течения, които циркулират в 
Живота. Той счита всяко противоречие за една велика задача, ко-
ято трябва да разреши. Той мисли и постъпва така, защото е ми-
нал през самоотричането. Той е влязъл в Пътя на ученика, след 
като се е отрекъл от живота на старозаветните, от живота на ново-
заветните и от живота на праведните. 

И затова ви казвам: само ученикът учи, а всички други се за-
нимават. Обикновените хора се борят помежду си, критикуват се 
и се морализират. Ученикът абсолютно никого не критикува, нито 
морализира някого. Той съвсем не се занимава с грешките на хо-
рата, за него те не съществуват. За него съществува само правил-
ният Живот – Животът на Любовта. За ученика Бог не е староза-
ветният Йехова, който съди и наказва хората. За него Бог е Бог на 
Любовта, на Светлината, на Мира и Радостта. Това са качества и 
на ученика. И ако ме питате какъв е идеалът на ученика, ще ви 
кажа: Любов, Светлина, Мир и Радост за душите. Това не е един 
идеал за вечността. Той може да се постигне още сега.” (1000) 
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Избрани мисли из книжката „Окултният ученик“: 
„Тия познания, които получавате в Школата ще ви ползват не 

само е сегашния ви живот, но и в бъдещия, и за хиляди години 
напред. 

 

Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не 
трябва да го жертвате. 

 

Който се страхува, ученик не може да бъде. 
 

Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен 
дали са верни или не. 

 

Търпение и послушание – без тези две качества не можете да 
вземете нито една крачка. 

 

Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по не-
гов адрес, той върви напред и винаги има предвид Бога в себе си.  

 

Заспали ученици не искам. Спретнати, чисти, умни, добре об-
лечени! 

 

Две правила за ученика: да не губи времето си напразно и нап-
равените грешки да ги изправи веднага. 

 

За един окултен ученик думите „не може”, „не е възможно” не 
съществуват. Ще преодолявате всички мъчнотии и спънки. За 
всяка празна дума ще отговаряте. 

 

Ученици, които не могат да се почитат едни други, не могат да 
почитат и Учителя си. 

 

Ученик, който страда за пари, за богатства, показва, че е още 
дете, което преждевременно са заставили да учи. 

 

Ученикът раздава и просвещава даром. 
 

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-
малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е 
отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в ни-
какъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа. 

 

На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, 
когато е могъл, а не е приложил добродетелите си. 

 

Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си? 
Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш. 

 

Ще живеете и работите не както светът иска, а както Бог иска. 
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Ученикът пристъпва в клас с пълна вяра, без съмнение към ду-
мите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат40. 

 

Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости. 
 

Ако вие тук влизате като мъже и жени, никакви ученици не сте. 
 

Всеки ученик трябва да бъде на метър разстояние от другите, 
да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да 
се сърди. Не трябва да влизаш нито да ти влизат в мислите и чув-
ствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се меси в работите 
на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода. 

 

Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които 
са му казали. Той във всичко търси Любовта. 

 

Ученици сте на една Божествена школа, а мислите само за 
обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие. 

 
В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се пол-

звате от моята светлина. Очите ви да не играят. Никакви нечисти 
мисли! Ще се контролирате. 

 

Вие младите ще се стараете да бъдете израз на Божествената 
Любов – никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви 
и сърцата да бъдат благородни. 

 

Помагайте на тези, които страдат и се нуждаят от помощ. Бъ-
дете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви 
ще бъдат глас в пустиня. 

 

Когато ученикът изпълнява Божията Воля, Бог пък изпълнява 
неговата воля.” 
                                                      
40 Това правило изглежда в привидно противоречие с призива да не се 
приема на доверие нито дума без тя да бъде приложена и проверена в 
живота на ученика. В конкретния цитат обаче Учителя представя един 
друг важен закон в Школата на Бялото Братство, който гласи: Преди уче-
никът да разпознае своя Учител, той трябва да бъде възможно най-кри-
тичен към всичко, което види или чуе. Но след това, ако възприема не-
говите думи с нагласата „той я е прав, я не е“, това не е никакъв ученик. 
Например, ако един урок влиза в противоречие с разбиранията на уче-
ника, той не трябва да си казва „тук Учителя греши, аз знам повече“, а 
да вникне дълбоко в думите и да разбере какво всъщност иска да каже 
Учителя с тях – често то е скрито зад символични и алегорични образи, 
за да бъде разбрано единствено от достойните за това знание. 
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19. Пътят на човешката душа 

  
„Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и 

просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, ко-
ито минават през тях; a тесни са вратата и стеснен е пътят, 
който води в живота, и малцина ги намират.” (Мат. 7:13,14) 

 

Учителя: „Когато светлите духове тръгват напред, върви и ти 
след тях. Върви без страх. По пътя ще намериш съчки за огъня. 
Добрите постъпки са съчките, които ще поставиш на Божествения 
огън, за да принесеш своята жертва. Огнище без огън не същест-
вува. Огънят е мястото, дето животът се проявява. Влезте в Божес-
твения живот, дето нещата горят, без да изгарят. Влезте в безопас-
ния път, в пътя на Любовта.” (1002) 

 

„Онзи, който търси късия и лесен път в живота, търси безсмис-
ления път. Смисленият път е дългият път. Живият човек в приро-
дата има дълъг, дори безграничен път. И да бързате да стигнете 
до края бързо, не забравяйте, че той е начало на друг път.” (1001) 

 

„Човек неизбежно ще мине и през доброто, и през злото, за-
щото са поставени на пътя му като условия за растене и за само-
възпитание... Разумният се ползва от всички случаи на живота, а 
неразумният не може. Благородните и добри постъпки действат 
благоприятно върху човешкия характер.” (1003) 

 

„Знайте, че всичко, което става в света, не е произволно. Стра-
данията, трудностите, нещастията се явяват като естествено пос-
ледствие на стремлението ви да търсите лесния път…  

Ако вие уповавате на Господа, където и да сте, той ще превърне 
и най-лошите условия е добри и ще ви съдейства така, че всичко 
да се превърне в добро.” (1004) 

 

„Днес всички говорят за правия път, като спасение за човечес-
твото. Каквито усилия да правите, не можете да вървите посто-
янно по прав път.  

Начертайте една права линия и се опитайте да вървите по нея 
без никакво отклоняване наляво или надясно. И при най-голя-
мото внимание, все ще излезете ту наляво, ту надясно. Правата 
линия ще бъде посоката на движението, но все ще има малко кри-
воличене. Значи огъването, обикалянето е неизбежно.” (1005) 
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19.1. Символи в Школата на Бялото Братство 
 
В Школата на Бялото Братство винаги са били използвани 

окултни символи, като тяхното значение е много дълбоко и отвъд 
рамките на тази книга. Затова само ще представя няколко при-
мера, за да можем да преминем към същността на тази глава. 

Символът, състоящ се от два 
преплетени триъгълника, и известен 
още като „Звездата на Давид” и „Пе-
чатът на цар Соломон”, е познат още 
от древността и представлява бор-
бата между двете сили (Доброто и 
Злото), която се води както във Все-
мира, така и в самия човек. Този сим-
вол, подобно на „Ин и Ян”, показва, 
че в настоящата степен от развити-
ето на човечеството и двете сили са 
необходими и нашата задача е да 
разрешим това противоречие като 
застанем на страната на Доброто и така преобразим Злото в още 
по-голямо Добро. На това е учил Заратустра още в Древна Персия, 
когато е говорил за Борбата между Ахура Мазда и Ариман. 

Важен символ в Школата е и равностранният триъгълник, 
който представя връзката между трите съставните части на човека 
и трите принципа, които действат в него. Той ясно показва, че не-
хармоничното развитие е невъзможно и ако някой поиска да раз-
вива и работи само с Любовта, само с Мъдростта или с Истината, 
той не може да стигне далеч. 

Трети интересен символ, на който бих искал тук да се спра, е 
кръстът. В действителност кръстът не е символ на мъчението - 
това е едно погрешно разбиране. Той е символ на Великата Лю-
бов, на саможертвата, на извисяването на човешката душа. С вре-
мето обаче той е профанизиран и превърнат в украшение без ни-
кой да разбира дълбоките закони, които той олицетворява. 

В разказа за разпятието са скрити много космични и мистични 
Тайни. Още Платон казва, че душата на света е разпъната на кръст 
– на кръста на материята. Това е великата космична жертва. И 
древните индуски посветени са казвали, че в момента, когато им 
се отваряли духовните очи, те намирали дълбоко под планините 
на Земята, един кръст и върху него окачен един човек, мъж - жена, 
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имащ изображение на знака на Слънцето върху дясната страна, а 
върху лявата страна изображението на Луната. А върху остана-
лите части на тялото държавите и отделните форми на моретата и 
на сушата на Земята. Това показва, че те са виждали душата на 
света върху кръста на материята. И това, което съществува в кос-
мичен мащаб, станало едно историческо събитие на Голгота. 

По подобие на това и човешката душа е разпъната на кръста на 
тялото. А с разпъването на двамата разбойници от двете страни на 
Христа, се загатва за друга една космична Тайна, че редом с 
Христа са разпънати две от съществата на тъмнината, които са 
представени като разбойници. Те са тези, които увлякоха човечес-
твото към падението и попадането му в плен на сетивния свят. Те 
са представители на тъмните сили, в Библията са представени в 
антропософията като Луцифер и Ариман. Това ни показва голя-
мата дълбочина, която се крие във всеки образ, във всяка сцена и 
явление, описано от Евангелието.  

Учителя казва за кръста: „Римляните узакониха кръста и запо-
вядаха да го целуваме. Не, ние не целуваме този кръст на престъп-
лението. Целуваме кръст, в който има жива душа, жив дух. Така аз 
тълкувам Учението. Питат ме дали вярвам в кръста. Аз в живите 
кръстове вярвам, но в сребърни, златни и други - не вярвам. Прав 
ли съм? Някой ще каже, че със своето Учение господин Дънов раз-
рушава държавата. Не, с лъжи се разрушава държавата. Казвам: 
изхвърлете мъртвите кръстове и поставете живите.” (1006) 

 

„Христос носи до едно място дървения кръст, но после го 
хвърли на земята и каза: ,Да нося страданията на хората, разби-
рам, но да нося дървен кръст - не разбирам. Оттук нататък вие го 
носете.”Христос не искаше да носи дървен кръст и го свали на зе-
мята, а хората (в Негово име) и днес още носят кръстовете на врата 
си. Геройството на човека не се заключава в носене кръст на врата. 
Когато дойде страданието, сложете го на гърба си и го носете, без 
да ви знаят хората. Това е живият кръст, това е геройство. А не 
това - сложите едно малко кръстче на врата си, всички да го виж-
дат. Дойде ли страданието, превърнете го в добродетел. Христос 
издържа на поруганията на цял народ, на множество войници. 
Той понесе всички страдания с Любов, но дървения кръст хвърли 
на земята. Днес християните целуват само дървени кръстове. И 
защо не вървят работите им напред? Защото те сложиха на врато-
вете, на главите си именно този дървен кръст, презрян от самия 
Христос. Време е вече хората да се стремят към съвършенство, към 
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истинско знание, към Любов, Мъдрост, Истина. Време е да се от-
кажат от дървените и металическите кръстове.” (1007) 

 

„Когато Христос се роди, на небето се яви една светла звезда, 
която разреши един от важните въпроси. Тогава ангели слизаха 
от небето и пак възлизаха нагоре, като пееха: „Слава на Бога и мир 
на човеците.” – Обаче хората заместиха тази светла звезда с кръст, 
като на умрял човек.” (1008) 

 

„Вижте колко са смешни съвременните християни! Те си ока-
чили на врата едно малко кръстче от пет сантиметра и казват: „С 
този кръст всичко побеждаваме!” – Нищо не побеждавате. Ами 
Христос такъв кръст ли носеше?” (1009) 

 

Време е да свалим Исус от кръста. Достатъчно дълго го гле-
дахме окован. Смисълът на Христовия живот и пример не е замис-
лен да бъде съсредоточен върху кръста. Обаче, поради изключи-
телно ниското ниво на съзнание на тогавашните хора, се оказало 
невъзможно да се насочи фокуса отвъд кръста. И, както често се 
случва, определени сили се възползвали от това положение. Вече 
2000 години човечеството не може да вдигне поглед нагоре и да 
забележи онова, което последвало след кръста. А истинската при-
чина за въплъщаването на Христос е именно онова, което се 
случва, след като човекът надмогне „тъмната нощ” на душата си, 
след като слезе от кръста и възкръсне. Затова нека свалим Христос 
от кръста и повече да не го вдигаме там. Нека Му позволим да из-
грее ярко в душите ни, както никога досега. 

 
 
 
 

19.2. Пентаграмът 
 

Преди да започна разглеждането на този важен символ, бих 
искал да направя едно уточнение. В Школата на Бялото Братство 
Пентаграмът се е използвал винаги единствено с единия връх на-
горе (символизира Пътят на човешката душа към Бога), и вписан 
в окръжност, която също представя Божественото. Но вземем ли 
обърнат Пентаграм с два върха нагоре, представящи два рога, той 
вече става символ на Злото и е абсолютно забранено да се изпол-
зва по този начин. Тогава неизбежно енергиите му се обръщат 
срещу този, който волно или неволно го използва за зла цел. 
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От дълбока древност Пентаграмът е важен символ за Посвете-
ните в окултните школи. Той представя петте велики принципа: 
Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Това са петте ка-
чества, които трябва човек да изработи в себе си, за да стане съ-
вършен. Във всичко пулсира живият Бог, а хората рано или късно 
ще осъществят Божия замисъл. 

За смисъла и практическото приложение на Пентаграма Учи-
теля говори на участниците на Веригата още през 1908 г. Тогава 
той дава следното обяснение: „Външният кръг символизира свет-
ските хора, средният - учениците на окултизма, духовните хора, а 
вътрешният кръг е „Светая светих” и отговаря на Великите Посве-
тени. Двете категории хора имат по пет стъпки за повдигане или 
по пет фази, през които трябва да преминат, за да завършат по 
един цикъл от своето развитие.” 

През 1911 г. Пентаграмът се приема като емблема за духовна 
работа в Бялото Братство. Пентаграмът, това е пътят на ученика. 
Това е пътят, който човек извършва за постигане на съвършенс-
тво. Пентаграмът представлява самия човек. Върхът, който е 
обърнат нагоре, представлява главата на човека. Двата странични 
върха представляват двете ръце, а долните два върха - неговите 
крака. 

Пентаграмът има 3 части: външен кръг, вътрешна част и цен-
тър. Ще ги разгледаме поотделно. 

 

Учителя: „В пентаграма има 5 малки триъгълника и 1 петоъ-
гълник, обърнат с върха надолу. Там човек всякога ще се намери 
в противоречие с Божественото в себе си. Законът е такъв. Вие ед-
новременно не можете да бъдете в хармония и с Божествения, и с 
физическия свят. Ако сте в хармония с физическия свят, ще бъ-
дете в противоречие с Божествения свят; Ако сте в хармония с Бо-
жествения свят, ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да 
бъдете непременно в хармония с двата свята, това е невъзможно. 
Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в ко-
ито се намира човек, е невъзможно. Защо е невъзможно? - Защото 
в човека има едновременно две течения: едното течение отива на-
долу - към Земята, а другото течение отива нагоре - към Слънцето. 
Всички философи, мъдреци и Учители на човечеството твърдят, 
че човек едновременно не може да угоди и на физическия, и на 
Божествения свят. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, 
ще обърнеш Пентаграма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на 
физическия свят, ще обърнеш Пентаграма с върха надолу.” (1010) 
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19.3. Външният кръг на Пентаграма 
 

Описанията на Пентаграма, представени на следващите стра-
ници, са записани от Боян Боев и се основават на беседите на Учи-
теля от годишния събор през 1922 г. Пентаграмът, даден от Учи-
теля, е изобразен на задната корица на тази книга. 

Външният кръг е пътят на човека, който е още в началото на 
своето развитие. Той е изразен в пет картини, които са разполо-
жени извън самия Пентаграм: 

Сабята: Външният кръг започва със сабята. Какво означава 
сабята в случая? Това е пътят на насилието. Значи, в началото на 
своето развитие, когато е още млада, неопитна душа, човек си 
служи с насилие. Той мисли, че всичко му е позволено, че може да 
прави насилие, неправди, всичко, каквото си иска, без да мисли за 
последствията. 

 

Чашата: Обаче, който върши насилие, ще си научи урока 
рано или късно. Законът е: Насилието ражда насилие. За онзи, 
който върши насилие, ще дойдат последствия, страдания. Това, 
именно, представлява чашата. Чашата е символ на страданието. 
Страданието е метод за пробуждане на човешката душа. 

Чрез страданието човек започва да разбира, че насилието, неп-
равдата не е метод, с който трябва да си служи. Значи, чрез стра-
данието човек добива един урок. 

Може би не всякога той вижда връзката между насилието, ко-
ето е вършил, и страданието, което иде след него. Но когато след 
смъртта отиде горе, ясно вижда тази връзка и взема решение, като 
дойде следния път на Земята, да води друг живот, да не минава 
през страдание. 

Страданието има и второ значение. Има окултен закон: Стра-
данието се превръща в любов. Страданията, през които минава 
човечеството, подготвят новия човек, човекът на любовта. 

Учителя прави следното сравнение: „Като бият млякото, то 
дава маслото.” Млякото тук символизира любовта. 

Страданието е временно явление в живота. Ще дойде време, 
когато страданията ще изчезнат от света, защото ще изчезнат 
причините, които ги създават. 

Страданието има и трето значение. Новите идеи идат от Слън-
цето. Човек не може да ги възприеме, ако не е префинен организ-
мът му. Това става чрез страданията. Затова има закон: Винаги 
раждането на една нова идея в човека се предшества от страдания. 
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Значи, третото значение на страданието е, че то представлява ро-
дилните мъки за раждането на новите идеи в човека. Обаче, в бъ-
деще ще възприема новите идеи, без да минава през страдания, 
понеже ще има префинен организъм. Затова Учителя нарича 
страданието „бич в повдигнатата ръка на Бога.” 

 

Книгата: След чашата иде книгата. Чрез страданията, които 
минава, човек почва да научава книгата на живота, изучава зако-
ните на живота, гледа да спазва тия закони. Обаче, в тая фаза е 
още в началото на своето пробуждане. Той чете в книгата на жи-
вота още първите уроци. 

 

Свещта: Човек, като чете в книгата на живота и на цялата 
природа, добива просветление. Нова светлина озарява съзнани-
ето му. Това е свещта. Чрез тая свещ, чрез тая светлина, човек 
почва да вижда величието и красотата на Божествения план, 
който води човека от тъмнина към светлина, от робство към сво-
бода, от несъвършенство към съвършенство, от греховност към 
чистота, от невежество към знание. 

 

Жезълът: Чрез четене на книгата, чрез това просветление чо-
век добива известна власт над себе си. Това, именно е жезълът. 
Той вече е извлякъл поука от изучаването на живота и се старае да 
владее себе си, да управлява себе си. Учителя казва: „Човек трябва 
да стане цар, но цар на себе си, да владее себе си.” 

Жезълът означава, че човек вече има известно самообладание. 
Той гледа да се въздържа, когато в него дойде желание да прояви 
своята низка природа. Той се учи да я владее, да я контролира, да 
я управлява. Това е жезълът. 

Жезълът има и друго значение. Човек, при тая фаза на своето 
развитие, се учи вече да манипулира с известни природни сили и 
закони, да си служи с тях. 

 

С това се завършва външния кръг в развитието на човека. Чо-
век на външния кръг, това е животът и пътят на светския човек. 
Както виждаме в Пентаграма, първите пет картини: сабята, ча-
шата, книгата, свещта и жезълът са вън от петолъчната звезда на 
Пентаграма. Това показва, че човек минава по този път, преди да 
стане ученик, докато е още светски човек. Влизането в самия Пен-
таграм, това е началото на ученичеството. 
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19.4. Вътрешният кръг на Пентаграма 

 

След изминаването на външния кръг, човек минава във вът-
решната част на Пентаграма. Човек вече съзнателно работи върху 
себе си, работи за своето повдигане и усъвършенстване. С влиза-
нето в тая част на Пентаграма почва пътят на ученика. Досега вън-
шния живот е работил върху него без активното участие на него-
вото съзнание, а сега той поема еволюцията си в свои ръце. Това 
значи вече влизане в Божествената школа. Той почва съзнателно 
да работи за изработването на Божествени добродетели, които ха-
рактеризират съвършения човек. Един английски писател казва: 
„Когато видя, че един човек работи върху себе си за своето усъвър-
шенстване, аз се изпълвам със свещено благоговение, един све-
щен трепет ме изпълва. Чувствам, че се намирам пред нещо ве-
лико. Всички преходни работи бледнеят пред това.” 

Тук пак има пет стъпки. Всяка стъпка се илюстрира с една кар-
тина. Ще ги разглеждаме по ред. В началото на всяка линия на 
Пентаграма има нарисувана една картина и в продължението на 
същата линия е написано името на добродетелта. 

Първа картина: Стълба и удобни стъпала, които водят към 
една врата. 

Заедно с влизането на човека в пътя на ученика, почват изпи-
танията му. Разбира се, когато човек е в началото на своето разви-
тие, дават му се по-леки изпити, които той е в състояние да из-
държи; по-тежки изпити той не би могъл да издържи, те не са по 
силите му. Затова се почва със следната картина: стълба с удобни 
стъпала. Щом стълбата е удобна, това показва, че изпитите, които 
почва ученикът, са по-леки. 

Тия изпити са най-разнообразни. Те постоянно се срещат в жи-
вота на човека. Тук ще дадем само три примера. 

Ако при някоя неприятност, по-малка или по-голяма, или при 
някоя мъчнотия или препятствие, които среща в живота, човек 
губи кураж, своя вътрешен мир, изгуби самообладание и отпадне 
духом, той е пропаднал в изпита.  

Например: човек е изгубил ценен предмет. Да кажем, че някой 
е правил изследвания в течение на 20 години и приготовлява на-
учен труд и този труд е изгубен. Да не трепне окото и сърцето му. 
Все едно, че нищо не е станало. Да не изгуби присъствието на духа 
си, да не изгуби самообладание. Ако изгуби присъствието на духа, 
самообладание, значи не е издържал изпита си. 
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Друг пример: Минаваш покрай едно страдащо същество. У 
тебе се явява подтик да му помогнеш, обаче ти идва мисълта да си 
вървиш по пътя, да го отминеш. Ако направиш последното, значи 
не си издържал изпита си. 

Или събужда се човек през нощта и у него се явява желание да 
се помоли. Ако си каже: „Студено ми е, уморен съм” и не стане, той 
не е издържал изпита си. Той трябва да победи своята инертност, 
да стане и да направи това, което е решил. 

У ученика в тая фаза на неговото развитие почва зазоряване на 
Истината (виж картината). Какво значи зазоряване на Истината? 
Бог е Истина. Затова зазоряването на Истината значи начало на 
познаване на Бога. У ученика се явява подтик да върви в Божия 
път, да изпълнява Божествените закони, да изпълнява волята Бо-
жия. Разбира се, както казахме по-горе, сега имаме само зазоря-
ване на Истината, а ученикът ще я познае в нейната пълнота по-
късно, след като мине през Любовта и Мъдростта. 

 

Втора картина: Начало на връзката с Христовия Дух. 
Като достигне до тая фаза на своето развитие, Христовият Дух 

почва да работи върху ученика. Той вече е направил първата 
връзка с Христовия Дух. Това именно е изразено във втората кар-
тина на Пентаграма. Разбира се, това е само началото. Това не е 
пълното вселяване на Христовия Дух в човека. Христовият Дух 
почва да го ръководи отвътре. 

В тая фаза на своето развитие ученикът постепенно влиза в 
Пътя на Правдата и Справедливостта. 

Какво значи Правда на мистичен език? - Правдата, от дълбоко 
гледище, има две значения, които ще изложим тук: 

Първо значение на Правдата или Справедливостта: 
Всяко същество, което срещаме в живота си, заслужава да бъде 

почитано и уважавано, защото като творение на Бога, то има из-
вестна мисия, която му е определена от Бога. Това същество, ма-
кар сега да е на ниска степен на развитие, има велико бъдеще. То 
ще се издигне постепенно в пътя на съвършенството. 

Такива отношения трябва да има човек към всички същества 
без разлика: човек, вол, кон, птичка, дърво и др. 

Второ значение на Правдата: На всяко същество, със самото 
раждане на Земята, природата му е дала известен кредит; то има 
право на благоприятни условия на живот за развитие. И тия права 
трябва да му се дадат. Тия права има всяко същество, без разлика 
дали е човек, вол, кон, дърво и прочее. 
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Ученикът се учи в този стадий на своето развитие да живее по 
закона на Правдата. Разбира се, той ще прави само първите 
стъпки в това направление. В бъдеще, заедно със своя напредък, 
той постепенно ще разбира Правдата и нейната дълбочина. 

 

Трета картина: Стръмен каменист път, който води до здание 
с тесни врата. В тази фаза на своето развитие, ученикът започва 
по-сериозни, по-трудни изпити в своя път. Това е показано в Пен-
таграма с един стръмен и каменист път. Кърви ще потекат от но-
зете му, докато се качва по този път до зданието. Вратата на зда-
нието са тесни. Тук важат думите Христови: „Влезте през тесните 
врата, защото просторни са вратата и широк е пътят, който води 
към погибел.” (Матей 7:13) 

Нека дадем няколко примера от тия по-трудни изпити: 
Един от изпитите е любов към врага. Когато някой ти е враг и 

ти прави пакости, ти да не се озлобиш, да му простиш и да го въз-
любиш. Учителя казва, че любовта към врага е една от най-труд-
ните задачи. Има закон: Истинско прощаване има, когато е прид-
ружено с любов към онзи, комуто прощаваш. В една лекция на 
младежкия клас Учителя казва: „Кои хора са велики? - Тия, които 
имат любов към врага.” 

Друг пример: Когато минаваш през някое голямо страдание, 
например тежка болест или друг вид страдание, да не се обезсър-
чиш и обезвериш, но да запазиш мира и радостта си, като съзна-
ваш, че всичко е за добро или ще се превърне на добро. Това е из-
пита на Йова. Всеки ученик в пътя на своя възход непременно ще 
мине през изпитът на Йова. Това е изпит за добиване на посвеще-
ние. Изпитът на Йова е най-големият изпит през тази фаза на раз-
витие на ученика. 

Една сестра попита веднъж Учителя в разговор: 
– Нашите страдания не са ли подобни на изпита на Йова? 
– Не. Вашите страдания са още страданията на актьора, който 

играе на сцената. 
Трети пример: Ако един ученик се съблазни от жажда за власт, 

слава, богатства и пр., и за цената на тия неща изневери на своето 
убеждение, на своята връзка с Бога, той е пропаднал в изпита си. 

Има много примери за подобни изпити. 
По-рано, в древните окултни школи, ученикът минаваше през 

изкуствени изпити, създадени от неговите ръководители. Сега, 
когато вече животът е сложен и разнообразен, няма нужда от из-
куствени изпити, животът сам ги предлага. 
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След като мине през подобни изпити и ги издържи, той е вече 
пречистен и е готов да приеме любовта. 

След приемането на любовта, ученикът вече влиза в живота. 
Той чувства, че досегашният му живот е бил приготовление за 
влизане в истинския живот. 

 

Окото: Следващата картина на Пентаграма е окото. Окото в 
случая символизира Мъдростта. Ученикът има по-дълбок поглед 
към нещата. Той е приел Божествената Мъдрост в себе си. Когато 
е бил във външния кръг, той е приел външно знание, а сега вече 
влиза в Божествената мъдрост.  

Портите на храма на Мъдростта се отварят пред него. Само на 
човека на любовта се отварят тия порти. Само нему се поверяват 
ключовете на висшето знание, знанието на великата Божествена 
наука. Защо? – Защото няма да злоупотреби с него за свои лични 
цели, за свои интереси, но ще го употреби за служене на Бога, на 
всички. Ако бяха поверили това знание на онзи, който не е минал 
през любовта, той ще злоупотреби с него и с това ще докара го-
леми нещастия на себе си и на околните. 

 

 Дървото на живота: След това иде картината: Дървото на 
живота. Ученикът проявява дълбок вътрешен живот, който се изя-
вява в проява на добродетелите. Това е петото качество, което уче-
никът изработва в себе си след Любовта, Правдата, Истината и 
Мъдростта. 

Какво значи добродетел в дълбок смисъл на думата? Тук под 
добродетел се разбира добротворство, правене добро. А какво е ис-
тинско добро? – истинското добро е това, което произтича от Лю-
бовта. Кое е най-високото добро, до което човек може да достигне? 
- Това е служене на Бога. И така, в тая фаза на живота, ученикът 
се озарява от идеята, че едничкото осмисляне на живота му е в из-
пълнението волята на Бога и служене на Бога. Учителя казва: 
„Проявата на любовта е вече служене на Бога. Щом проявиш лю-
бовта си, ти служиш на Бога.” 

Обаче, коя е най-високата форма на служене на Бог? Коя е най-
високата проява на любовта? Ето коя: да показваш на другите 
пътя към Бога; да помагаш за пробуждането на тяхното съзнание, 
за да познаят Бога; да печелиш души за Бога. 

Пита се: По кое се познава, че си спечелил някого за Бога? Учи-
теля казва: „Смята се, че действително човек е спечелен за Бога, 
ако и той от своя страна почне да печели души за Бога.” 
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19.5. Центърът на Пентаграма – Светая Светих 

 

След като измине външния кръг и вътрешната част на Пентаг-
рама, ученикът минава в центъра на Пентаграма. Този път също е 
илюстриран с картини. Това е пътят, който води към съвършенс-
тво, към вечния живот, към безсмъртие. Това е пътят на пълно са-
моотричане, пълно отдаване на Божественото дело, пълно отда-
ване в служене на Бога, на човечеството. Тук човек достига до 
висша проява на Любовта. В тази фаза на своето развитие учени-
кът минава най-тежките и страшни изпити. 

В центъра на Пентаграма са нарисувани няколко кръга. Това е 
Божествения Център. Тук става сливане на човешката душа с 
Бога, при което човек запазва своята индивидуалност. Но за да 
дойде до този Божествен Център, той ще мине един голям изпит. 
Това е изпитът на Голгота. Той ще мине през Голгота. По пътя на 
тия кръгове са нарисувани две змии. Това значи, че той трябва да 
победи нисшата си природа, да я трансформира, да победи лич-
ния си живот. По този път ученикът ще мине през най-големите 
страдания. Ще бъде оставен сам, като че ли всички са го напус-
нали, всички са го изоставили. Като че ли всичко е пропаднало, 
като че ли всичките му стремежи и копнежи са били напразни, 
като че ли всичко е изгубено. Голяма тъмнина е около него. Той 
минава през един тъмен тунел. 

В този момент той мисли, че е изоставен, обаче много Светли 
Същества бдят над него, треперят над него и гледат той да из-
държи този най-тежък от всички изпити. Ако в този момент той 
се обезсърчи, отпадне духом, той е пропаднал на изпита. Ако в 
този върховен момент той съзнава, че макар да е изоставен от 
всички, има Един, Който го обича и Който е винаги с него - това е 
Бог – той е издържал вече върховния изпит. В този момент той 
съзнава, че опората му е само в Бога. Ако той разбере това, той 
влиза в един нов живот на блаженство, на радост, на светлина, на 
свобода. Той е вече един от безсмъртните. Той е завършил вече 
човешката степен на развитие. Това е изпитът, който води към 
възкресение. 

В центъра на Пентаграма има кръг, през който трябва да мине. 
 

И тъй, два са най-трудните изпити на ученика, преди да за-
върши своето развитие и да влезе в живота на безсмъртието: из-
питът на Йова и изпитът на Голгота. Всички тия изпити, през ко-
ито минава ученикът, са необходими; чрез тях той развива ума и 
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сърцето си, калява волята си. От друга страна, тия изпити, които 
са придружени със страдания, пречистват човека, пречистват нис-
шата му природа. Всичките му нисши мисли, чувства и наклон-
ности изгарят в огъня, през който минава. Те са били пречка за 
проява на Божественото. Сега вече Божественото, висшата му 
природа се проявява. 

 

 
 

19.6. Символи и надписи около Пентаграма 

 

Около Пентаграма има нарисувани 3 букви: В, У, Ж. Означа-
ват: Великото Училище на Живота. В това училище на живота от 
всяко преживяване човек се учи. От всичко, което е поставено на 
пътя му, той се учи, напредва, развива своите способности и доб-
родетели. Чрез опитностите, които добива, той развива своя ум, 
сърце и воля. От всеки човек, с когото се среща в живота, той се 
учи, получава нещо, защото всеки човек е специфична проява на 
Бога. Ученикът чрез общение с всеки човек влиза във връзка с Бо-
жественото, което работи в него. Не само общението с хората го 
учи и възпитава, но общението с всички други неща: цветя, дър-
вета, звезди, планини, реки. И всичко, което гледа около себе си, 
действа върху него, учи го, развива нови страни на неговото естес-
тво. Препятствията, мъчнотиите, които среща в живота си, укреп-
ват неговата воля, карат го да мисли, да разсъждава, за да намери 
начин да ги отстрани. Това значат думите Великото Училище на 
Живота. 

Около Пентаграма са написани няколко думи в кръг. Според 
окултната наука, кръгът означава благоприятните условия, в ко-
ито е поставено едно същество. Животът на човека, както е описан 
в Пентаграма, е обиколен от този кръг и това показва, че при сво-
ето развитие по пътя на съвършенството, човек е поставен в бла-
гоприятни условия. Божественият Промисъл, Напредналите Съ-
щества и Бог са с него, помагат му и го крепят. Той винаги в своя 
път ще чувства пръста на невидимия свят. Когато е в безизходно 
положение, идват му на помощ отгоре. Това е проявата на Божес-
твения Промисъл. Значи, човек в пътя на своя живот се ръководи 
от една любяща ръка. Това означава кръгът. 

А думите, които заграждат Пентаграма в кръг, са: „В изпълне-
нието волята на Бога е силата на човешката душа.” 
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19.7. Употреба на Пентаграма 

 

Учителя казва: „Някои считат Пентаграма като една мъртва 
форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентаграмът е 
извор на живот, извор на светлина. От Пентаграма постепенно из-
вира светлина и като лъчи се разпространява наоколо. Защо? - За-
щото Пентаграмът не е обикновена фигура, а е построен по окул-
тните закони. Окултни сили действат в нея.” 

Че действително е така, се вижда от един факт, който е знаел 
Гьоте. Когато Фауст начертава пентаграм на прага на своята стая, 
то Мефистофел не е могъл да прекрачи прага, за да влезе в стаята. 
Значи Гьоте е знаел, че окултни сили се крият в Пентаграма. Това 
показва, че Гьоте е владеел окултни закони. Трептенията, които 
излизат от Пентаграма, са силни. Те действат благотворно върху 
човека, повдигат го, вливат сили в него.  

Обаче ако в стаята, в която се намира Пентаграм, стават отри-
цателни работи: лоши мисли, каране, лъжи, престъпления и пр., 
понеже трептенията на Пентаграма са дисхармонични с отрица-
телните трептения на тия прояви, става сблъскване между тия две 
противоположни трептения, а това действа разрушително и при-
чинява нещастия. Затова опасно е в помещението, дето е Пентаг-
рамът, хората да имат лоши мисли и чувства, да произнасят отри-
цателни думи и да вършат отрицателни постъпки. 

Пентаграмът да е винаги обърнат с върха нагоре, дето са бук-
вите В и У. Ако се обърне с върха надолу, той има отрицателно 
действие; това може да има нежелателни последствия. Ще дадем 
един пример: В един провинциален град едно лице построило в 
своята външна стълба каменен парапет от ред пентаграми, обър-
нати с върха надолу. Това семейство съвсем пропадна, завърши 
катастрофално и трябваше да се изсели от града. 

Учителя е дал Пентаграма на учениците по 2 причини: 
1. В Пентаграма нагледно и картинно е изложен пътят на уче-

ника. Това, което е говорил Учителя в школните лекции на учени-
чеството, тук е дадено по друг начин. Ето защо можем да кажем, 
че ученикът чрез Пентаграма има пред себе си изложен пътя на 
ученичеството и той става за него по-ясен и по-жив. 

2. Понеже Пентаграмът е извор на светлина, която се излъчва 
във всички посоки, той има благотворно влияние върху ученика. 
Значи Пентаграмът може да съдейства на ученика, понеже съз-
дава наоколо благоприятна аура чрез окултните сили в него. 
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20. Музика и паневритмия 
 

„И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската пла-
нина.” (Матей 26:30) 

 

Учителя: „Нищо не може да се постигне без музика. За в бъ-
деще музиката трябва да се постави като строго научен метод при 
възпитанието на децата. Затова е казано в Библията: „Пейте и въз-
пявайте Господа е сърцата си!” – Ти не можеш да мислиш пра-
вилно, ако не пееш и не свириш. Не може да чувстваш правилно, 
ако не пееш и не свириш. Дали си музикант или не, то е друг въп-
рос, но вътре в себе си трябва да имаш добре развито музикално 
чувство. Музикантите носят в себе си магическата пръчица, маги-
ческата сила, с която могат много нещо да направят. С музиката 
човек свършва една работа с най-малките разноски по най-лесния 
път и с най-добрите резултати. Музиката е най-добрият провод-
ник на Божествените сили. Музиката като изкуство на ангелите е 
съединително звено между ангелския и човешкия свят.” (1011) 

 

„От кой свят излиза музиката? – От умствения. Защо? – За-
щото само интелигентният човек може да пее и да свири. Значи 
между музиката и интелекта има известна връзка. Те вървят успо-
редно. Правата мисъл не е нищо друго, освен музика... 

Едно условие: без музика не може да бъдете ученици на Шко-
лата и то тъй, доста добри ученици. И първото нещо, първият из-
пит по музика ще дадем и там може да пропаднете. Първият изпит 
в Школата е музиката. Ще ви дадат едно парче да го изпеете, една 
много проста песен ще ти дадат да изпееш. Тъй, разбирате вече 
„музиката” и „мисъл” вървят паралелно. И после, музиката може 
да я употребим като едно възпитателно средство.” (1012) 

 

„Когато пеете, мислете върху думите, които пеете и върху то-
новете. Мислете върху това, за да бъдете свободни. Пеене без ми-
съл не може. Може да пееш механически, няма полза. Навсякъде, 
дето умът присъства, животът добре се свършва. Пееш ли, мисли 
върху това, което пееш… Вие се опасявате от хората, че те ще ви 
критикуват. Няма нищо, нека ви критикуват. Нищо не значи кри-
тиката. Този, който критикува, той себе си критикува.” (1017) 

 

„Пеенето и музиката са дадени на човека като метод за транс-
формиране на енергиите... Музиката има смисъл само тогава, ко-
гато служи за облагородяване на човека.” (1015) 
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20.1. Същност на музикалното изкуство 
 

Учителя: „Тоновете са свързани с небесните тела. Целият свят 
от това гледище е една композиция. Земята има особен тон, Слън-
цето има особен тон, Луната има особен тон, Марс има особен тон, 
Юпитер има особен тон, Сатурн има особен тон.  

Всичките безбройни светове пеят на разни гами, всичко туй 
пее. Възвишените същества, ангелите пеят... Сега вие искате без 
музика да бъдете щастливи. То е невъзможно. Без музика не мо-
жете да разберете християнството.” (1018) 

 

„Музиката е един правилен начин за саморазвиване, за самоу-
съвършенстване на човешката душа. Когато Господ дойде в чо-
века и започне да работи, явява се у него веселост. И започва да 
пее. Ако ти не пееш, ти не си на правата посока... За себе си ще 
пееш. Имаш някаква мъчнотия, няма да ходиш да се оплакваш на 
хората, ще пееш вътре, ще свириш и ще се смени твоето състояние. 
Ще попееш на Господа.” (1016) 

 

„Ако търсите истинския музикант, или певец, вие ще го наме-
рите в кроткия човек. Каквото изкуство и да има, той ще го пос-
вети за благото на своите ближни.” (1020) 

 

„Ако болният иска да оздравее, той непременно трябва да пее; 
от неговото пеене зависи дали той ще оздравее, или не. Който не 
обича да пее, от него човек не може да стане. Ако детето никога не 
пее, от него човек не може да стане. Ако някой свещеник не пее в 
църква, от него човек не може да стане. И най-после, ако и профе-
сорът не пее, от него човек не може да стане.” (1025) 

 

„Щом станеш сутрин, запей си. Най-първо не започвай с тър-
говия, изпей една малка песен, не бързай. Изпей песента в себе си 
и работата ще ти върви; не излезеш ли с песен, работата не върви. 
Следователно пеенето е един закон. Докато ние пеем, добри сме, 
престанем ли да пеем, ние се демагнетизираме. Пеенето ута-
ложва. Станеш сутрин, неразположен си, не се спирай, попей си, 
не бързай да идеш на дюкяна. Попей най-малко 5-10 минути, ще 
поразведриш душата си, а после вземи книгата си и чети.” (1023)  

 

Р. Щайнер: „Първообразът на музиката се намира в духовното, 
а първообразите на останалите изкуства са във физическия свят. 
Когато човек слуша музика, той се чувства добре, защото тоновете 
са сходни с това, което е изживял в своята духовна родина.” (1013) 
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20.2. Влияние на музиката 
 

Учителя: „Всяка хармонична мисъл се приема добре от клет-
ките. Музикално трябва да се говори на тялото. Нито здраве, нито 
растене може да има без музика. Сърцето без музика не бие пра-
вилно, нито мозъкът може да е хармонично направен без музика. 
В сегашния живот големите тревоги и тия бързи промени, които 
минавате, от едно радостно настроение в едно скръбно, оставят 
известни утайки от отрови. Затова музиката се употребява като 
едно средство против тия отрови. Когато музиката завладее света, 
няма да има болести; дори и да има болести, чрез музиката лесно 
ще се освобождавате от тях. Когато пеете, Божественият свят се 
отваря и вие приемате Божествения живот. Ако не пеете - губите. 
Каквото и да ви се случи – пейте.” (1022) 

 

„Ако всяка работа, която правим, бихме я вършили с песни, 
щеше да има успех.” (1024) 

 

„Казвам: Който не иска да свири и пее, ще остане за дълго 
време на Земята; такъв човек не може да влезе в Царството Божие. 
Като говорим, че всеки човек трябва да свири и да пее, ние не раз-
бираме да стане музикант или певец, като съвременните музи-
канти и певци. Ние говорим за музика и за пеене, в които душата 
се излива. Такива музиканти и певци се срещат много рядко на 
Земята. Те са извънредни таланти, които идат на Земята да свирят 
и пеят на хората, да ги повдигат и по този начин да изкупят грехо-
вете си. Ако те не изпълнят своето предназначение, както трябва, 
невидимият свят ще ги изпрати отново на Земята, но вече като 
обикновени хора. Дойде ли един велик музикант на Земята, той 
трябва да съзнава своята мисия, да свири, да работи със своя та-
лант за облагородяване на човечеството. Неговата музика трябва 
да вдъхва вяра между хората и да ги примирява. 

Един американец мой познат, ми разправяше за едно свое 
силно преживяване, предизвикано от музиката на Камила Русо, 
ученичка на Паганини. Той разправяше: „Когато слушах Камила 
Русо да свири „Сънят на живота”, в мене стана цял преврат. От 
този момент аз бях готов да се примиря с всички хора, да раздам 
имането си на бедните и да започна чист и свят живот.” 

Това значи да свири човек с вдъхновение. Само такава музика 
може да внесе нови импулси в живота на човека. Без музика жи-
вотът губи смисъла си и постепенно се изхабява.” (1026) 
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20.3. Българските народни песни 
 

„Българската музика е много оригинална, но в нея има една 
неувереност, едно скрито колебание. Малцина пеят добре старите 
народни песни. Има нещо модернизирано в тях. Те са изгубили 
важни неща. Българите пеят добре, но им липсва изпълнение. В 
това отношение трябва да работим. Трябва да се измени съзнани-
ето на българина в музикално отношение. Има някои хубави бъл-
гарски песни. 

Българската музика се движи в затворен кръг. В нея има голям 
песимизъм. Българинът си служи с народни инструменти: кавал, 
гъдулка, гайда, окарина. Българинът не може да се оплаче, че 
няма музиканти. Народните песни - бунтовнически и старинни, 
исторически, са имали значение някога. Сега те са отживели вре-
мето си. Сега е нужна песен, която да буди мисълта. Ние искаме 
да покажем, каква трябва да бъде българската песен. 

В народните песни трябва да се влее нова идея, като се смени 
характера на текста. Много от идеите в текста на нашите народни 
песни са стари, овехтели. В това отношение предстои грамадна ра-
бота... Старите народни песни са дадени в културата на зимата. 
Това обновяване на текста на народните песни, което даваме сега, 
е вече начало на пролетта у българина.” (1027) 

 

„Българската музика се намира още в началния стадий на сво-
ето развитие. За да стане по-съвършена, трябва да добие хармони-
чен елемент. Живите български песни са заимствани. Този ритъм 
не е излязъл от българския народ. Българите са забравили тази 
музика, която им е била дадена първоначално, и след това поч-
нали да я възстановяват, колкото са могли да си спомнят. Така се 
е появила българската музика. Основните български народни 
песни са излезли от светилището. Там, където се хващат на хоро в 
кръг и пеят, това са били първоначално религиозни песни и след 
това са ги превърнали в други...  

Защо българските песни са по-тъжни? Тъжният колорит в тях 
отпосле е турен, отначало не е бил такъв. Тези, които живеят на 
полето, пеят повече протяжно, а игривата песен е родена в плани-
ната. Българинът е бил доста музикален, но го е сполетяла една 
еволюционна криза. Оттам насетне се е разочаровал и си е казал: 
„Не си струва много да се пее.” – Българите са изгубили от музи-
калността си, понеже са се вглъбили в материалния живот и едва 
сега започват да пеят отново. Българинът е повече замислен - 
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мисли нещо и когато го накараш да пее, казва: „Какво ще пея?! 
Мен яйце ми се пече на главата, че ще пея!” 

Днес хората не разбират какво нещо е българската музика. 
Знаете ли колко време се изисква, за да се изчисти тя? Така да се 
изчисти, че да остане истинската българска музика, в която е из-
разено как българинът е търсил своето разрешение в Живота. Той 
е минал през две фази: дълго е търсил - това е протяжната музика 
на българина, а после той е поискал да играе - това е игривата му-
зика на българина, докато каже пак: „Не трябва така, пак трябва 
да се търси”, и подхваща отново протяжната музика. Та между 
тези две положения стои българинът, затворен е и няма изход. И 
сега в българската музика трябва да дойде третото положение - 
разрешението на Живота.  

Българската народна музика още не е разрешила въпросите на 
Живота. Тя има два мотива, но българите трябва да имат и третия 
мотив или третата музика, която носи разрешение на въпросите 
на Живота. След 40 години работа в това направление дадох едно 
разрешение с упражнението „Слънчеви лъчи.” Чрез движенията, 
музиката и текста на упражнението посочих един образец за раз-
решение, за излизане от затворения кръг. 

При една българска песен можеш да се въодушевиш, но няма 
да се вдъхновиш. Има голяма разлика между въодушевление и 
вдъхновение. Въодушевлението е една подготовка, но не и вдъх-
новение. Когато пея някои български народни песни, трябва ми 
известно време да отстраня някои нечисти мотиви. Напоследък се 
забелязва подем в българския музикален живот. Българите вече 
минават за музиканти. България е благословена страна, понеже 
има много музиканти. Чрез музиката България подобрява поло-
жението си.” (1028) 

 

„Славяните са музикални. Понеже са минали през много огра-
ничения, в песните им е изразено тяхното страдание и те го прие-
мат с надежда и възход. Когато пееш песните на един народ, 
трябва да разбираш епохата, когато са били създадени. Русите, 
както и българите, са претърпели много страдания и това е отра-
зено в някои от песните им.” (1029) 

 

„Българинът първоначално е бил добър певец, но отпосле ус-
ловията на живота, войните, робството, са изхабили музиката в 
него. Днес музиката е необходима за всички народи. Всеки велик 
народ трябва да бъде музикален.” (1030) 
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20.4. Окултните песни 
 

Учителя: „При окултните песни, щом няма концентриране, не 
могат да се пеят. Тези, които изпълняват, дават нещо от себе си, а 
тези, които слушат, вземат участие и приемат. За мен музиката е 
изявление на Божественото. Песните с ватански думи, като „Ма-
хар Бену”, „Венир Бенир” и други, не могат да се преведат. Те са 
свещени песни, те са мантри. Ние сме единствените, които имаме 
новата музика, и никъде е света не са дадени песните, които тук се 
свалят. Някои от тях трябва да се пазят, но и да ги вземат, не биха 
могли да ги разберат – например „Фир-Фюр-Фен”. Тези песни ще 
си пробият път и хората ще са готови за тях. Някои от нашите 
окултни песни, които сега пеем, са взети от времето на Египет, ко-
гато са ги пеели в храмовете. Ако усвоят нашите песни, ще видят 
какъв грамаден материал има в тях и ще разберат, че са в пълно 
съгласие с Божествените закони.” (1031) 

 

„В окултното пеене се изисква абсолютна свобода на чувства, 
на мисли и на всичко у нас трябва да дадем естествен израз – тъй, 
Божествено да бъде всичко. Ние се връщаме към Божествения жи-
вот – чистия, святия, неопетнения живот. И чрез тази окултна му-
зика аз искам да върна красотата на вашите лица, на вашите очи, 
ръце, крака; да стане тялото ви Божествено.” (1032) 

 

„С моята цигулка аз съм прекарал най-хубавите си минути. 
Взема, посвиря на всички скърби и страдания и като им засвиря 
така тия песни, аз ги наричам окултни упражнения, всички духове 
си заминават и аз оставам радостен и весел.” (1033) 

 

„Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в 
песните, които съм ви дал. Ако ги пеете както трябва, ще се полз-
вате. Те са създадени по законите на бъдещата музика. Това са 
песни, които не умират. Сега ли мислите се създават те?” (1034) 

 

„Има окултна музика, която, ако я запееш ти може да спреш 
течението на една река. Има окултна музика, като я пееш при ня-
кой засъхнал извор, водата ще тръгне. Да. И ако някой път вие из-
съхнете и замязате на изсъхнали извори, то е защото не пеете. Вие 
казвате: „Господ не ме обича.” - Изсъхне вашият извор. Запейте и 
веднага ще потече вашият извор. Ще кажете: „Аз сега съм тъжен, 
като стана в добро разположение, тогава ще пея.” Тогава няма 
защо да пееш, сега ще пееш.” (1037) 
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„Когато вие пеете тия окултни песни, умът ви трябва да е кон-
центриран в песента, тогава ще видите резултата.” (1035) 

 

„Окултната музика е начин за освобождение. Навсякъде, и в 
най-далечната древност, са употребявали музиката.” (1036) 

 

„Каква е разликата между окултната музика и съвременната 
светска музика? Ето каква е разликата. Аз не омаловажавам тази 
музика, но разликата е в резултатите. Ако дойде някой от най-зна-
менитите виртуози, който е израз на съвременната музика, той 
може да прикове вниманието на една публика от 10,000 души тъй, 
че като падне една игла долу, ще се чуе... такова внимание! Дъл-
боко уважение и почитание и след като свърши, ще има ръкопляс-
кане, хвалби, писане по вестниците, но след една неделя всичко се 
забрави. Ако дойде някой виртуоз на окултната музика, ето какъв 
ще бъде резултатът. Ако той даде един концерт, всички ония 
10,000 души, кой как стане, ще каже: „Аз чух една музика - чудо!” 
– Ще иде да уреди сметките си. Скарал се с жена си, ще иде да се 
примири. Всички тия 10,000 души ще уредят работите си. Всичко 
туй ще стане в една вечер, като свири той. И всички ще заживеят 
е братство. Такъв ще бъде резултатът на тази музика.  

Тъй ще ви нагласи, че ще кажете: „Аз разбрах, тази моя глава 
вече ще просветне, отсега нататък аз не живея такъв живот!” Това 
прави окултната музика. Това е музиката на ангелите, с която те 
дойдоха, когато Христос се роди, изпяха една от окултните 
песни… Който веднъж е чул окултна песен, тази песен никога 
няма да излезе от сърцето му, от ума му... 

Само окултната музика може да ви дойде на помощ. Ако някой 
може да ви направи ученици, само тя ще може, друг способ няма, 
защото Духът работи чрез музиката. И Давид, когато свиреше на 
Саула, онзи дух се укротяваше... Занимавайте се с музика, тя ще 
ви продължи живота.  

Сега тази окултна музика се различава от обикновената му-
зика. Никакви прибавки, никакви завъртания, всяка дума, всеки 
слог трябва да се вземе ясно. И няма да правите никакви усилия. 
Ще бъдете много естествени в пеенето, като децата. Туй е начин за 
подмладяване. Ще кажете: „Аз съм стар човек!” – За музиката 
няма стари хора. И аз бих желал всички да бъдете музиканти, да 
свирите и пеете и да кажат всички: „Тия хора са отлични, пеят и 
свирят отлично!” И ще направим така, че никой да не може да се 
сравнява с вас по пеене.“ (1038) 
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20.5. История на Паневритмията 
 

Учителя:  „В българските хора има по-голям смисъл, отколкото 
в европейските игри, дето играят по двама. Ако момата играе само 
с един момък, както играе по баловете, нищо няма да придобие, 
особено ако момъкът е демагнетизиран. Същата мома на хорото 
ще спечели нещо. Тя ще се върне вкъщи разположена и ободрена, 
защото е приела от общия магнетизъм на участващите.” (1039) 

 

Въпреки битуващото мнение, още от древността танците не са 
израз на незадоволени страсти, а имат духовен произход. В мина-
лото съчетанията на музика, мантри и танци са образували древ-
ните евритмии. Те са могъщи средства за човешкото усъвършенс-
тване. Танците са свързани с космичните ритми и целят жизнено 
и духовно повдигане на човека.  

Духовните водачи са оказали специално благоволение на бъл-
гарския народ чрез даряването му с метод за възприемане и пол-
зване на тези космични енергии. Този древен метод е наречен 
„хоро”, и според някои съвременни мистици произлиза от египет-
ския бог Хор – синът на Изида и Озирис, носещ Пътя на Посвеще-
нието. Малцина разбират, че всъщност българското хоро крие 
дълбок езотеричен смисъл. 

Традиционното народно хоро дава добър модел за танцуване в 
група като едно. От дълги векове този подвижен кръг се хармо-
нира с космичните течения към Земята и става толкова силен, че 
с ритмите си изгонва болестите от заловилите се на него, а после - 
от запелите наоколо и дори тези, които се намират наблизо. 

При груповия танц енергията се движи през участниците и ре-
зултатът от това е, че не само всички са като едно, но и нещо по-
вече. Цялото става по-силно от сумата на своите отделни части. 

С времето обаче много неща са се изменили и изопачили. Ста-
рите песни и танци са били духовни, докато модерните са тяхно 
извращение. Само колективният балет напомня „играта” на неви-
димите същества, стоящи зад четирите природни стихии - огън, 
вода, въздух и земя. 

Според някои изследователи на ранното християнство има 
апокрифни документи, описващи ритуален танц в кръг, практи-
куван от Христос и апостолите. Това изобщо не би било странно с 
оглед на това, че множество окултни школи на Бялото Братство са 
имали такава традиция. Като имаме предвид, че от Библията 
знаем, че Христос и учениците му са пели окултни песни, не би 
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било никак чудно да са имали и други духовни занимания, които 
не са описани (или са умишлено заличени) в Новия Завет. 

В книгата „Предтечи на Паневритмията“ Христо Маджаров се 
позовава на Св. Августин от Хипон (354-430 сл. Хр), който описва 
подробно танц в кръг, изпълняван от Исус и неговите апостоли: 

„Той (Исус - бел. авт.) ни събра всички и рече: „Преди да се из-
дигна да изпеем един химн в чест на Отца и тогава да пристъпим 
към туй, що е пред нас.“ И ни нареди в пръстен, хванахме се за 
ръцете, а той застана е средата и каза: „Отвърнете ми с Амин.“ И 
запя един химн: „Слава Тебе, Отче наш!“, а ние, като обикаляхме 
в пръстена, отвърнахме „Амин.” 

След това Маджаров продължава: „После танцът се превръща 
в дълга размяна на мелодични мантри между Исус от средата и 
останалите от кръга. Св. Августин свидетелства за тази традиция 
при първите християни.  

Неслучайно във филма „Исус от Назарет“ и в други филми за 
християнския епос е показано, че Христос и апостолите му пеят и 
играят, въртейки се в кръг. Това евритмично хармонизиране се 
предава после и на другите християнски школи. Ранната църква 
използва танца като интегрална част от службата. Но понеже тази 
назорейска традиция се запазва и при общности, заклеймени през 
Средновековието като езични и еретични, канонизираната цър-
ква я забранява, преследва и изгубва. Но през X век богомилите я 
възстановяват.” 

 

Според традицията, в древните мистични школи песните са се 
пели, придружени с ритуални движения. Посветените са знаели 
какви мощни сили се събуждат чрез съчетанието на думите, музи-
ката и движението, и затова произнасянето на известни възви-
шени изречения било съпътствано с песен и специални движения. 
Но тъй като тогавашните евритмии са били съобразени с инволю-
ционната степен на човечеството, те не са годни за повдигане на 
днешните хора. Затова Учителя трябваше да свали от Висшите 
светове Новото: днешната Паневритмия, отговаряща на съвре-
менната епоха в развитието на човечеството. Тя прави връзката с 
новите сили, които се събуждат в човека. 

Паневритмията е израз на новата култура, която иде. Идеите 
на шестата раса са интегрирани в нейната музика и в нейните дви-
жения. И когато те се правят, събуждат в човека силите и идеите 
на новата култура. Участващите в живия кръг на Паневритмията 
събуждат тези нови сили в себе си и освен това стават и център, 
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който разпраща в света тези сили и идеи. И последните достигат 
до всички души и намират отзвук в тях, макар и несъзнателно за 
спящите съзнания. Чрез тези движения живият кръг на Панев-
ритмията праща мощен зов в света за обнова, подем и възход! 

 

Паневритмията (музика и движения) е създадена изцяло от 
Учителя Беинса Дуно. Първите песни от Паневритмията са да-
дени от него още през далечните 1922, 1923 и 1925 г. Първона-
чално те са били самостоятелни песни, предназначени да транс-
формират негативните психологически състояния в позитивни. 
По-късно, в периода от 1927 до 1937 г., тези песни влизат в музи-
ката на създавания тогава първи дял на комплекса от Паневрит-
мични упражнения.  

Останалите 2 дяла, наречени „Слънчеви лъчи” и „Пентаграм” 
са добавени от Учителя през следващите години. 

През 1938 и 1942 г. са издадени първите книги, описващи Па-
невритмията, които постепенно са преведени и на няколко чужди 
езици. По същото време в България идват и първите големи групи 
чужденци (основно французи и латвийци), които се запознават с 
Паневритмията и я занасят в своите страни. 

До 1957 г. хиляди българи се запознават с учението на Учителя 
и практикуват Паневритмия в градове, села и на Рила планина 
през месец август. 

През 1957 г. комунистическата власт забранява и започва да 
преследва четенето на книгите на Учителя, забранява и преследва 
практикуването на Паневритмия. Въпреки това, малки групи от 
най-големите почитатели на Паневритмията намират начин да я 
практикуват тайно от властта. Това продължава до рухването на 
комунистическия режим у нас, като в последните му години от-
части и тихомълком се допуска и от държавната власт малки 
групи от хора да играят неявно Паневритмия. 

След промените в България през 1989 г. тези ограничения от-
падат. Все повече издателства започват да преиздават книгите на 
Учителя в това число и книги за Паневритмията. Постепенно на-
растващият интерес на гражданите налага организиране на кур-
сове по Паневритмия за начинаещи, каквито днес редовно се про-
веждат безплатно в някои от големите градове, както и изготвяне 
на видео уроци, които са на разположение в интернет. 

Понастоящем от 22 март до 22 септември паневритмията се иг-
рае ежедневно от стотици българи из цяла България, а също и от 
множество братски групи в чужбина. 
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20.6. Същност на Паневритмията 

 

Думата „паневритмия” е съставена от три корена: „пан”, „ев” 
или „еу” и „ритъм”. „Пан” означава всеобщ; „Ев” или „еу” е това, от 
което произлиза всичко - то означава висшето, същината, реал-
ното, същественото в света. А „ритъм” значи правилност в движе-
нието или във всеки външен израз на нещата. 

Смисълът на думата „паневритмия” най-често се предава чрез 
израза: „висш космичен ритъм” - този космичен ритъм, който 
лежи в основата на живота. Той олицетворява Словото, което е 
създало и организира всичко. Под действието на това космично 
движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са 
вечно действуващите принципи в Космоса. Изразени са както в 
движението на небесните тела, така и във вълнообразното движе-
ние на светлината, в силовите линии на електромагнитното дейс-
твие, в движенията на атома и електрона и пр. 

Кръгът на Паневритмията описва символично движението на 
планетите около Слънцето, а пред погледа на ясновидеца тя съз-
дава ярка, сияеща аура: мощно енергийно поле, което се разраства 
постепенно в големи мащаби и влияе благотворно върху цялото 
човечество. Това въздействие е особено силно в близост до мяс-
тото на свещенодействието. 

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Панев-
ритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от 
целия Всемир и са в хармония с космичния ритъм. 

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космич-
ния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги 
възприема. Именно това се постига чрез паневритмичните уп-
ражнения. Движенията на Паневритмията не са произволни, но 
са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. 
Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с ця-
лото Битие и затова получава нещо ценно от него. 

Ритмичните упражнения действат благотворно, защото тогава 
влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и 
едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космич-
ния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-
силно действие. 

Паневритмията се играе сутрин, понеже тогава има най-бла-
гоприятни условия - тогава притокът на благотворни енергии към 
Земята е най-силен. По същата причина това свещенодействие се 



 
545 

изпълнява през пролетта и лятото тъй като другите сезони пред-
разполагат повече към уединение, размишление, молитва и вът-
решна работа. 

Движенията на паневрирмията не са сложни, но са изключи-
телно прецизно подбрани така, че с най-малко усилие да се пос-
тига най-голям резултат. Паневритмията е метод, който регулира 
физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съ-
четание на човешките мисли, чувства и действия. Действието на 
паневритмичните движения е в три основни направления: 

 Чрез тях човек се свързва с творческите и съграждащи сили на 
Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези 
сили са животворни. 

 Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с кос-
мичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те 
активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги 
към дейност. 

 Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях 
човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да ра-
ботят там и да въздействат облагородяващо върху цялата Земя. 

Движенията при Паневритмията са извлечени от самата При-
рода. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да 
черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата 
и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и 
системи и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства 
и постъпки. 

Когато правим упражненията съзнателно, веднага чувстваме 
прииждане на енергия и душевна радост. 

Участието на съзнанието е задължително условие за целесъоб-
разна обмяна между човека и околната Природа. Защото характе-
рът на енергиите, които човек изпраща и приема, зависи от буд-
ността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при дви-
жението. Ако той просто извършва физически едно движение, но 
си мисли за странични въпроси, ефектът ще е нищожен. 

Ето защо паневритмичните упражнения не са механични гим-
настики, но представляват една дейност, в която вземат участие 
всички сили на човешкото естество: физически, душевни и ду-
ховни. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, твор-
чество, активност и в състояние на възприемчивост. Затова при 
тези упражнения е нужно едно вътрешно концентриране. 

Облагородяващото действие на тези движения се усилва още 
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повече, когато се придружават и с музика. Мисълта, съпроводена 
с музика, прониква дълбоко. Този факт се използва много ус-
пешно и от тъмната ложа, която чрез приятни за слушане мело-
дии ни предава мрачни послания.  

Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, 
мозъчната и храносмилателната система; и като цяло между тя-
лото, душата и Духа. 

Музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съ-
ответствува на движенията от една страна, а от друга - на идеята, 
вложена в тях. И затова тези движения имат мощно, магично въз-
действие. Чрез Паневритмията се постига не само духовен подем, 
развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на ха-
рактера, но се влива и живот, здраве и сила във всички органи на 
тялото. Ето защо Паневритмията буквално подмладява. 

За важността на окултните физически упражнения Учителя 
казва: „Едно упражнение трябва да се прави едновременно от 
всички, като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има, 
а пък аз виждам, че един мисли едно, а друг мисли друго. Някой 
ще каже: „И без упражнения може.” Не, упражненията са необхо-
дими. Умрелите никак не се упражняват. Шестте упражнения, ако 
ги правите добре, пак е хубаво. Ако ги направите с чиста мисъл, 
вие ще се подмладите. Едно упражнение ако правите на ден, вие 
ще се подмладите с една година. Ако правите десет дни - с десет 
години ще се подмладите. Някой ще каже: Дали е вярно?” – Ако 
аз правя упражненията както трябва, ще се подмладя. А пък щом 
не ги правя както трябва, то аз остарявам. И вие, ако не ги пра-
вите, както трябва, ще остареете преждевременно.” (1040) 

 

„Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Панев-
ритмия. Когато човек прави тези движения, той е в хармония с 
цялото Битие. Тогава възприема Божието благословение, понеже 
всичко е Божие. Когато при паневритмичните движения стъпваме 
на единия или другия крак, това стимулира чакрите, става смяна 
на положителните и отрицателни течения, на творческите и съг-
раждащи течения. При Паневритмията мисълта се свързва с му-
зиката и с движението. Трябва да играете, за да се подмладите. С 
Паневритмията човек постепенно придобива мекота.  

Тези движения на Паневритмията са разумни. Те са подготви-
телни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия 
свят, а не само върху нас. Тези движения са взети от природата, от 
целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.“ (1042) 
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20.7. Учителя за Паневритмията 
 

„Като играете музикалните упражнения, избирайте си за дру-
гар този, с който си хармонирате. Ако не си хармонирате или се 
смущавате, не трябва да играете заедно.” (1041) 

 

„Природата обича с най-малки усилия да добие големи пости-
жения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и 
волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже 
на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим 
тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни ус-
ловия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември. 

Според закона за еволюцията ние започваме с тялото. Движе-
нията на Паневритмията са едновременно механични, органични 
и психични. На всеки човек, който може да възприеме тия движе-
ния, можем вече да му говорим. Защото те имат голямо влияние 
върху човешкото съзнание. Тези движения се превръщат във вът-
решни, психични процеси. Ако държите ръцете си хлабаво във 
време на упражненията, тогава няма никакъв контакт със силите 
на природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати. Тогава чрез 
упражненията влизате в досег със силите на природата.  

После, когато правите упражненията, вие мислите за обикно-
вените си работи: за къща, за сметки и пр. Когато правите упраж-
ненията, мисълта ви да бъде концентрирана. Движението е жи-
вот. Без движение животът не може да се прояви. Движението 
трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, 
трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има в 
движенията. Защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички 
разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. 
Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизи-
рани и тогава ще живеете в света на стълкновенията. 

Като играете Паневритмията, движенията трябва да бъдат 
нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си в 
предната ръка, която е насочена нагоре, и в задната лява ръка, ко-
ято е насочена надолу. И като снемате ръцете си надолу, прека-
райте мисълта си към ръцете, тогава енергията ще мине през цен-
търа на Земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще мине 
през центъра на Слънцето… 

В движенията вие бързате – изведнъж искате да свършите уп-
ражненията. Може някой път да направим само 3 упражнения, но 
внимателно. Ако гимнастическите упражнения се правят бързо, 
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няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Съз-
нанието привлича енергиите. 

Когато човек изнесе напред десния крак или дясната ръка, из-
виква е действие известни сили в природата. А когато изнесе ле-
вия крак или лявата ръка, извиква в действие други нейни сили… 

 

Когато правите движения с ръката си, проектирайте ума си в ръ-
ката. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. 
Те не са измислени, те са снети отгоре. Може да се правят и други 
упражнения, но ще видите разликата. Защото в тези упражнения 
са свързани физическият, духовният и Божественият свят. Има 
преливане от един свят в друг. Във физическо отношение светът е 
виртуоз, а в духовно отношение - не. Трябва да се уравновесят фи-
зическите движения с движенията на чувствата и мислите. Те 
трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега 
съществуват, ще се изгладят. Например, двама души са в дисхар-
мония. Те може да се хармонизират, като запеят и двамата. 

Всяко упражнение е един психо-физиологически акт. Всяка 
мисъл, всяка енергия трябва да се въплъти, за да има израз. Ако 
вие може да владеете вашата ръка във всички направления, това 
показва, че вашата воля е нормална. Иначе имате дефект умствен, 
сърдечен или волев. Затова ще правите упражненията ден след 
ден, за да изправите дефектите... 

Нашата нервна система и сега е в развитие. Ние не сме завър-
шили още развитието на нервната си система. Във всеки един жи-
вот се отделят нови нервни разклонения, нови нервни елементи и 
се образуват органи за новите идеи. Тъй че трябва да пазим мо-
зъчната система. Някои считат за тягост да се упражняват. Това е 
неразбиране. 

Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в 
човека енергиите на Земята и Слънцето, те са добри. А упражне-
нията, които не могат да направят това, са ненужни. Когато срещ-
нете човек, който е координиран със слънчевите и земни енергии, 
той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод.  

Религията е имала най-първо за цел да координира човека със 
земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначал-
ното й значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш 
да го координираш, как ще го направиш добър? Ако не нагласиш 
цигулката, как ще свириш нещо хубаво?... Сутрин първо ще нап-
равиш упражненията с ръцете и краката. И през целия ден ще ти 
върви добре. Бог и всички добри хора ще бъдат с тебе.“ (1042) 
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21. Методи за връзка с Висшите Светове 
 

Учителя: „Ученикът не може да има приятелство и със света, и 
с Бога. Ако ученикът люби Бога, светът ще потъмнее за него, ще се 
скрие, ще изчезне, а той ще се намери в един друг свят на свет-
лина, мир и радост, и там ще чуе Учителя си.“ (1045) 

 

„Ученикът има винаги възможност да прави добро. Доброто е 
цел е неговия живот.“ (1045) 

 

„Ученикът бива поставян на силни преживявания, за да се 
кали в издръжливост и будност на съзнанието. Живот без прежи-
вявания е живот на спящи души.“ (1045) 

 

„Първият изпит, на който ученикът се поставя сам, е съмнени-
ето. Затуй той сам трябва да прекара нощта на съмнението и сам 
да го победи.” (1045) 

 

„На Бога са Му нужни души, които постъпват разумно. Всинца 
сте под изпит. Господ ви постави в рая, вие излязохте от рая. Изу-
чавайте пророците. Те писаха за англичаните, за германците, за 
русите и пр. За това, което днес става, може да се прочете в Откро-
вението на Йоан, в книгите на Йезекиил, на Данаил, на Исайя, но 
трябват знания, за да се разберат техните писания.” (1043) 

 

„Беседите, които ви са дадени в окултната Школа, трябва да се 
изучават по особен начин, а не само да се четат. Всеки за себе си 
трябва да извади най-важните места от всяка лекция и беседа и да 
ги приложи в живота си. Знание без приложение не е знание. По 
същия начин четете и проучвайте Библията. Някой от вас се спира 
на едно място, друг на друго място, било от Стария или Новия За-
вет, и оттам черпи поука за някоя своя мъчнотия, или се поощрява 
от някоя морална постъпка. Така можете да четете и книгите на 
някои видни автори. Не четете ли по този начин беседите, Библи-
ята или коя и да е книга, те ще ви се видят еднообразни и вие ще 
потърсите някакво развлечение, но развлечението не е наука. Ра-
ботете, за да придобиете концентрация в мисълта си.” (1044) 

 

„Аз ви давам най-краткия път. Той е по-правилен, по-чист, от-
колкото онзи, който продължава хиляди години.” (1046) 

 

„За да станеш светия, трябва да слезеш на Земята, между хо-
рата и да им светиш. Светията е фар, който свети на хората и ги 
насочва в правия път.” (1048) 
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„Никой не може да бъде ученик, ако не си избере един свещен 
час за размишление върху великите Божествени истини. По този 
път той се свързва с разумните същества, които му предават Бо-
жествената светлина и знание. Ако само по половин час размиш-
лявате върху духовните истини, все ще дойдете до положение да 
влизате в съзнателна връзка с разумния свят и той ще ви разкрие 
своето величие и красота. Материали за размишления вземайте 
от Евангелието на Йоан, от „Свещените думи на Учителя” и от 
всички беседи и лекции. Така че, за да развиете свръхсъзнанието 
си, което по естествен път ви поставя в контакт с разумния свят, 
трябва да прекарвате в молитва, размишления и концентрация. 
Размишлението върху една мисъл е подобно на дъвченето на хра-
ната. Значи когато човек размишлява върху една Божествена ми-
съл дълго време, той приема чрез своето свръхсъзнание много Бо-
жествени идеи и сили и приема да изпълни волята Божия.” (1049) 

 

„Щом сте в тази школа, идването на Божествения Дух върху 
вас е необходимо. Ако някой каже, че и без присъствието на този 
възлюблен може да придобие някаква наука, някакво дълбоко 
знание, той не говори Истината. Божественият Дух трябва непре-
менно да дойде у вас, защото само Той е носител на истинските 
Божествени знания, само Той може да озарява хората, само Той е 
в състояние да озари вашите умове и сърца.“ (1050) 

 

„За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват 
се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо 
пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, 
които са готови да посветят живота си за служене на Бога. При 
прилагането на тези методи в десет години човек може да пре-
чисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това.“ (1051) 

 

„Новото Учение крие такава сила в себе си, че като дойдеш до 
неприятеля, само ще махнеш с ръка и той ще заспи. Като се съ-
буди, ще го нахраниш и ще го изпратиш да си върви...  

Хората на Новото учение разполагат с такива сили, с каквито 
никой не е разполагал. Какво ще правиш, ако някой извади ре-
волвера си срещу тебе? Ръката му ще остане във въздуха и дълго 
след това той ще трябва да работи, за да я свали долу. Това не са 
празни приказки – невъзможно е да убиеш човек, в когото Бог жи-
вее. А когато човек реши да страда и да се самопожертва, Бог го 
изоставя, подлага го на изпит. И да пострада, Бог ще му направи 
нова къща, т.е. ново тяло, по-здраво от първото.” (1055) 
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„Каквато опитност имате, не я разказвайте – ако преждевре-
менно разказвате опитностите си, ще ги изгубите. Да се хвалиш 
със своите постижения е тщеславие. Ако съм учен, ще докажа това 
с работата си, а не с думи.” (1052) 

 

„За да кажем: „Ние сме направени по образ и подобие Божие”, 
трябва да имаме чертите на Бога… Те са Добродетел, Любов, Мъд-
рост и Истина. Добродетелта изключва злото, Любовта – омра-
зата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата.” (1054) 

 

„На пророците в старо време се казваше да бръснат косите си. 
Понякога им се казваше да оставят космите на брадата си да рас-
тат. Какво придобиха от това? Нищо не придобиха. По този начин 
те изучаваха послушанието. Ученикът трябва да бъде послушен, 
но на кого? - На Божественото в себе си. Когато Божественото му 
каже нещо, той трябва веднага да го изпълни. 

Божественото му казва да стане, а той отговаря: „Ще полежа 
още 5 минути.” – Това е непослушание. Божественото му казва да 
не яде много, а той иска да си хапне още малко. И това е непослу-
шание. Що се отнася до гласа на Божественото, ученикът трябва 
да бъде абсолютно послушен. Ако не е послушен, той не може да 
има очакваните резултати. В послушанието обаче се изисква раз-
личаване – да познавате кои съвети са на Божественото у вас и кои 
– чужди. Когато Божественото в човека говори, той изпитва из-
вестен подем в своите мисли, чувства и постъпки. Когато човеш-
кото в него говори, той се натъква на противоречия, които внасят 
в душата му смут, раздвояване. Всякога слушайте Божественото в 
себе си, за да можете правилно да се развивате.” (1056) 

 

Р. Щайнер: „У всеки човек са стаени способности, благодаре-
ние на които може да постигне познания за висшите светове. Мис-
тикът, гностикът и теософът винаги говорят за едни свят на ду-
шите и на Духовете, който за тях е толкова действителен, колкото 
предметите, които физическите очи виждат и физическите ръце 
докосват. Във всеки миг слушателят може да заяви: „Тези опит-
ности могат да станат мои, стига да развия определени сили, ко-
ито днес все още дремят в мен. Единственият въпрос е откъде да 
започна, за да пробудя тези способности.“ – Указанията могат да 
дадат само хората, които вече разполагат с тези способности. 

Откакто съществува човешкият род, винаги е имало един вид 
тайно обучение, благодарение на което хората с по-висши способ-
ности са предавали своите уроци на тези, които са се стремели към 
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тези способности. Това обучение се нарича тайно обучение и пре-
подаването в него се осъществява по таен или окултен начин. По-
добно название често предизвиква недоразумение. Човек лесно 
може да по мисли, че лицата, които ръководят това обучение, са 
представители на някакво специално съсловие и че те произволно 
подбират хората, за да им поверят своите знания. Да, човек лесно 
може да предположи, че зад подобно знание не се крие нищо се-
риозно. Защото, ако то би било истинско знание – смятат мнозина 
– изобщо не би трябвало да се държи в тайна, а предимствата му 
би следвало да се направят достъпни за всички хора... 

В действителност нещата при Тайната Наука са същите, как-
вито ги виждаме и в други области на човешкото познание. За 
средно развития човек тази наука е тайна в същия смисъл, в ка-
къвто е тайна и писмеността за неграмотните. 

И както всеки може да усвои писмеността, ако приложи подхо-
дящи средства, така и всеки може да стане ученик и дори таен учи-
тел, ако избере подходящи за тази цел пътища. Само в едно отно-
шение условията тук се различават от тези в останалите области 
на човешкото познание и на човешката дейност: поради бедност 
и примитивна културна среда, даден човек може да бъде възпре-
пятстван в желанието си да усвои писането; докато за постигането 
на познания и способности във висшите светове не може да има 
никаква пречка за този, който сериозно е устремен към тях. 

 

Мнозина вярват, че учителите, които могат да дадат пояснение 
за висшите знания, трябва да бъдат търсени тук и там. В случая 
има две важни подробности. Първо, всеки сериозен кандидат за 
висшето познание няма да отстъпи пред никакво условие, пред 
никаква пречка, за да открие посветения, който може да го въведе 
във висшите тайни на света. От друга страна, за всеки трябва да е 
ясно, че ако сериозно и дълбоко се стремят към познанието, Пос-
ветеният при всички обстоятелства ще го намери. Защото всред 
Посветените цари един единствен закон, който не им позволява 
да отказват на ни-то един търсещ човек правото му на познание. 
Но съществува и друг естествен закон, който забранява да се пре-
дава дори и най-малката част от тайното знание на тези, които не 
са достойни за него. 

Колкото по-съвършен е Посветеният, толкова по-строго спазва 
той тези два закона. Духовната връзка, която свързва всички Пос-
ветени, няма външни очертания, но споменатите два закона са 
именно онази спойка, която осигурява нейното здраво единство... 
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Пътищата, които водят човека до зрелостта за възприемането 
на една духовна тайна, са точно определени. Техните посоки са 
очертани в духовните светове с вечни букви; там посветените па-
зят висши тайни. В старите предисторически епохи, храмовете на 
Духа бяха видими за всички: днес, когато животът е станал тол-
кова бездуховен, храмовете не са вече тук и те не са видими за фи-
зическите очи. Но в духовна форма, те са навсякъде; и всеки, 
който ги търси, може да ги намери. 

Само в своята собствена душа човекът може да открие средст-
вата, които ще накарат Посветените да проговорят. Ако той развие 
в себе си определени качества, висшите съкровища на Духа могат 
да се открият пред него. Началото трябва да се постави с едно ос-
новно душевно настроение. Духовният изследовател нарича това 
основно настроение път на преклонение пред истината и позна-
нието. Само този, който е постигнал това душевно настроение, 
може да стане окултен ученик... 

За всеки от нас трябва да е напълно ясно, че ако човек се остави 
да бъде завладян от външната страна на днешната цивилизация, 
той много трудно ще стигне до познанието за висшите светове. 
Той може да постигне това само след упорита работа върху себе 
си. През епохите, когато условията на материалния живот не бяха 
толкова сложни, духовното извисяване беше по-лесно осъщест-
вимо. Достойните за преклонение неща вземаха превес над 
всички ежедневни подробности от живота. Но в епохата на на-
шата прекалено критична цивилизация, идеалите изчезват. 
Вместо преклонение, удивлението, страхопочитанието и молитве-
ната нагласа, на преден план настъпват съвсем други чувства. На-
шата цивилизация все повече изтласква първите чувства и в ежед-
невието човек рядко се докосва до тях. 

 

Ако някой търси висшето познание, той трябва да породи тези 
чувства в себе си, да ги влива сам в своята душа. А това се постига 
не чрез изучаване, а чрез самия живот. Ако човек иска да стане 
окултен ученик, той сам трябва да възпитава в себе си чувство на 
смирение и преклонение. 

Навсякъде в своето обкръжение и в своите изживявания, той 
трябва да търси онова, което поражда в душата му удивление и 
преклонение. Ако срещайки един човек, осъждам неговата сла-
бост, аз сам пропилявам моята сила за висшето познание; но ако 
с обич търся неговите добри качества, аз умножавам тази сила. 
Окултният ученик винаги трябва да прилага този принцип.  
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Опитните окултисти знаят каква сила се натрупва от навика да 
се търсят добрите страни във всички неща и отказа да се крити-
кува. Но това не трябва да остане само външно правилно в живота. 
То трябва да проникне в най-дълбоките бездни на нашата душа. 
Човек държи в ръцете си средствата за своето усъвършенствуване 
и в хода на времето той може да се преобрази напълно. Обаче това 
преобразяване трябва да се извърши в неговия вътрешен свят, в 
областта на неговия мисловен живот. Съвсем не достатъчно, ако 
аз външно проявя уважение към едно или друго същество; това 
уважение аз трябва да изградя в моите мисли. Така окултният уче-
ник започва да влива смирение в своя мисловен живот. Той 
трябва да култивира в своите мисли чувството на преклонение. 

Всеки миг, в който отхвърляме нашите негативни и осъждащи 
преценки относно света и живота, ни доближава до висшето поз-
нание. И ние напредваме бързо, ако в тези мигове проникваме на-
шето съзнание с такива мисли, които ни изпълват с удивление и 
преклонение пред света и живота. Който има опит в тези неща 
знае, че подобни мигове пробуждат в душата сили, които иначе 
биха останали спящи. По този начин у човека се пробужда ду-
ховно зрение. Сега той започва да забелязва около себе си неща, 
които по-рано не е виждал. 

Той започва да разбира, че по-рано е виждал само една част от 
заобикалящият го свят. Сега хората застават пред него под съвсем 
друга форма. Естествено, през този период от живота, човек все 
още не е в състояние да вижда това, което се описва като човешка 
аура. За тази цел се изисква много по-напреднало обучение. А то 
се осъществява по-добре, ако вече е преминат периода на упорити 
медитации, целящи постигането на смирение и преклонение. 

Навлизането на окултният ученик в „пътя на познанието“ 
става незабележимо и тихо. Околните не долавят никаква външна 
промяна. Той продължава да работи да изпълнява своите задъл-
жения както по-рано. Преобразяването се разиграва изключи-
телно във вътрешните сфери на душата, които са недостъпни за 
външния свят. Целият душевен живот се озарява от едно прекло-
нение пред всичко, което наистина заслужава преклонение. В 
това основно чувство се съсредоточава целия душевен живот на 
човека. Както с лъчите си Слънцето пробужда за живот всички 
живи създания така и преклонението пробужда за живот всички 
усещания на окултния ученик. 

Първоначално човек трудно може да повярва, че чувствата 
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като уважение и преклонение имат нещо общо с неговото позна-
ние. Това произтича от обстоятелството, че сме свикнали да разг-
леждаме познанието като една способност сама по себе си и неза-
висеща от останалите душевни процеси. Изобщо не се замисляме, 
че тъкмо душата е тази, която осъществява познанието. И за ду-
шата чувствата са това, което е храна за тялото. Ако вземем хляб, 
тялото поема камъни, неговата дейност угасва. Същото става и с 
душата. За нея смирението и преклонението са онези хранителни 
вещества, които я правят здрава и силна; и преди всичко: силна в 
нейната познавателна способност. Напротив - всяко презрение, 
антипатия и подценява не на достойните за уважения неща, пара-
лизират и умъртвяват познавателната способност... 

Още по-действено ще стане това, което сме постигнали чрез 
преклонението, когато към него се прибави и едно друго чувство. 
То се свежда до това, че човек се научава да не отдава толкова го-
лямо значение на впечатленията си от външния свят, а напротив 
- той развива в себе си все по-интензивен вътрешен живот. Човек, 
който се нахвърля от едно сетивно впечатление към друго и е 
склонен към непрекъснато „разпиляване“, не намира пътя към 
Тайната Наука. Окултният ученик не трябва да остава глух за впе-
чатленията си от неговия богат вътрешен живот. Когато човек с 
богати и дълбоки душевни изживявания прекосява една красива 
планинска местност, той има други изживявания, различни от 
тези на човек с бедна душевност... Във всяка от разновидностите 
на Тайната Наука съществува един основен закон, който не трябва 
да се нарушава и всяко окултно обучение е длъжно да го разясни 
на ученика. Този закон гласи: „всяко познание, което ти търсиш 
само за да обогатиш своя ум и за да натрупаш съкровища в себе 
си, те отклонява от твоя път; обаче всяко познание, което търсиш 
за благото на човека и мировото развитие, те води напред“. 

 

Този закон трябва строго да се спазва. Ти не можеш да станеш 
окултен ученик преди да си го превърнал в ръководна нишка на 
своя живот. Тази окултна истина на духовното обучение може да 
бъде формулирана така: „всяка идея, която не се превръща в твой 
идеал, убива в душата ти една сила; но всяка идея, която се прев-
ръща в идеал, пробужда в теб нови жизнени сили“... 

Окултният ученик трябва да отдели от своя всекидневен живот 
определено време, през което да се отдаде на нещо съвсем раз-
лично от обичайните му занимания. През това кратко време, той 
трябва да постигне един съвършено друг душевен живот.  
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Погрешно е да смятаме обаче, че това, което той постига през 
тези минути, няма връзка с неговите нормални задължения. 

Напротив: човекът по правилен начин се стреми към подобни 
мигове от живота, скоро забелязва, че едва благодарение на тях 
той се добира до истинската сила, за да се справи със задачите на 
деня. От друга страна, не трябва да мислим, че времето, отделено 
за изпълняването на това правило, ще пречи на другите ни задъл-
жения. Защото ако някой не може да разполага с повече време, 
достатъчни са и пет минути дневно, стига той да знае как да ги 
използва... 

За всеки, който постъпва по този начин, идва ден, когато около 
него се разлива духовна светлина и вътрешно зрение му открива 
един съвършено нов свят. Обстоятелството, че започва да прилага 
правила, изобщо не трябва да промени външния живот на окулт-
ния ученик. Той както и по-рано, продължава да изпълнява сво-
ите задължения; понася същите страдания изпитва същата ра-
дост. Той съвсем не се отчуждава от „живота“. Напротив, през ос-
таналата част на деня, той ще води много по-активен живот, за-
щото в минутите на съзерцание, се издига до „по-висшия живот“. 

 

Постепенно този „по-висш живот“ започва да оказва своето 
въздействие върху всекидневния живот. Минутите на вътрешно 
спокойствие променят цялото ежедневие. Целият човек става по-
спокоен, по-сигурен в своите действия и независим от изненадите 
в деня. Постепенно окултният ученик все повече поема в свои 
ръце ръководството на живота си и все по-малко се поддава на 
външните обстоятелства. 

Той скоро забелязва какъв източник на сила за него са тези ми-
нути на съсредоточаване. Нещата, които по-рано са го дразнели, 
сега не му пречат; всичко, от което по-рано се е опасявал, сега не 
буди никакъв страх у него. Променя се цялостното му светоусе-
щане. По-рано при всяко ново начинание той е изпитва съмне-
ния: „дали моите сили са достатъчни, за да свърша това“. Сега вече 
не тази мисъл го навестява, а съвсем друга: „искам да събера всич-
ките си сили, за да се справя с моите задачи по най-добрия начин“. 
Сега той прогонва всяко опасение, всеки страх. Защото знае, че 
тъкмо този страх би могъл да влоши, а не да подобри качеството 
на неговата работа. И така, мисъл след мисъл проникват в светоу-
сещането на окултния ученик и оказват своето благотворно влия-
ние върху живота му, измествайки мислите, който по-рано спъ-
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ваха неговото развитие. Сега вече той насочва ладията на своя жи-
вот със здрава и сигурна ръка, докато по-рано вълните я люшкаха 
на всички посоки. 

Това спокойствие и тази сигурност оказват въздействие върху 
цялото човешко същество. Вътрешния човек започва да расте. А с 
него израстват и онези вътрешни способности, които водят до вис-
шето познание. Напредвайки в тази област, окултният ученик 
постепенно сам започва да определя по какъв начин трябва да му 
въздействат впечатленията на външния свят. Например, той чува 
дума, с която някой иска да го нарани или раздразни. 

Преди неговото окултно обучение, тази дума би постигнала 
целта си. Но сега, след като е поел пътя на окултното обучение, 
той е в състояние да лиши тази дума от нейното отровно жило, 
преди тя да е проникнала в неговото съзнание. Или друг пример: 
даден човек лесно изпада в нетърпение, когато е принуден да 
чака. След като е поел пътя на окултното обучение, в минутите на 
вътрешно спокойствие, той се изпълва до такава степен с усеща-
нето за пълното безсмислие на всеки вид нетърпение, че от тогава 
насища с това усещане всяко конкретно нетърпение. Нетърпени-
ето, което иначе би го завладяло, изчезва, и времето, което в пър-
вия случай би било пропиляно, сега се изпълва с полезни наблю-
дения, извършени по време на чакането... 

И тогава този „висш човек“ става „вътрешния повелител“, 
който уверено насочва всички действия на външния човек. До-
като външният човек има надмощие, „вътрешният“ е негов роб и 
не може да развие своите сили. Ако моите настроения зависят от 
друг, а не от мен, аз не съм още господар на себе си, или по-добре 
казано: аз все още не съм открил „повелителя в себе си“. Аз трябва 
да развия в себе си такава способност, с чиято помощ външните 
сетивни впечатления да ми оказват единствено определеното от 
мен въздействие; едва тогава аз мога да стана окултен ученик. 

Окултният ученик постига своята цел толкова по-сигурно, кол-
кото по-упорито търси тази сила. Нещата се свеждат до упоритото 
търсене, а не до постиженията за определен период от време. 
Мнозина работят години наред, без да забелязват някакъв видим 
напредък; а други, които не се отчайват и остават непоколебими, 
внезапно се добират до „вътрешната победа“. Разбира се, в много 
от случаите е необходима голяма сила, за да се постигнат перио-
дите на вътрешно спокойствие. Но колкото по-голяма е тази сила, 
толкова по-значителни са постигнатите резултати.“ (1057) 
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21.1. Молитвата 
 

„Когато се молиш, влез в скришната си стая и, като си заклю-
чиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят 
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.” (Матей 6:6) 

 

Учителя: „Новият живот не може вече да борави със старите 
методи, със старите похвати - новият живот си има нови методи. 
Някои може да ни възразят, че принципите са същите. Нима лю-
бовта на малкото дете и на майката е една и съща? По същество тя 
може да е една и съща, но по израз и интензивност не е – малкото 
дете може да плаче за нищожни неща, докато възрастната жена 
може да се усмихне на тях.” (1058) 
 

„Бог знае нуждите ни, приготвил е благата за нас, а ние като се 
молим, отиваме да си вземем тези блага. Защото Бог е приготвил 
това, което ни е нужно, но Той няма да ни го донесе, а ние трябва 
да отидем да го получим от Него. Това става чрез молитва.” (1059) 

 

„Няма защо човек да се моли много дълго време. Като се по-
моли искрено, нека прекрати молитвата и да чака отговор.” (1060) 

 

„Молитвата подразбира контакт, допирна точка с Бога, с ра-
зумните и възвишените същества. Без молитва, човек не може да 
има никакъв контакт с тях.” (1061) 

 

„Всички страдания на хората се дължат на нежеланието им да 
се молят. Няма да се мине много време и те ще се научат да се мо-
лят. Как? Бедни ще станат, болни ще бъдат, гладни ще останат, 
богатството си ще изгубят, жената и децата им ще забегнат ня-
къде, и когато са сами и нещастни, ще започнат да се молят на 
този, на онзи да им помогнат.” (1062) 

 

„Болен си, лекарите намират, че болестта ти е неизлечима. 
Обърнеш ли се към Бога с молба да ти помогне, след 24 часа със-
тоянието ти ще се подобри. Гони те неприятел — помоли се на 
Бога и Той ще ти помогне.“  (1063) 

 

„Молитвата е нужна за нас, не за Бога; нужна е, за да раздаваме 
от благата, които носим. Ще се молиш и ще раздаваш от своето 
благо… Докато си свързан с Бога, всичко можеш да направиш – 
ако си болен, веднага ще оздравееш; ако си обезсърчен, веднага 
ще се насърчиш... Ако си беден, гладен, пак се обърни към Бога. 
Ще дойде някаква помощ отвън.” (1066) 
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„Знанието с молитва не се придобива. Ако се молиш и същев-
ременно учиш, това е друг въпрос.” (1065) 

 

„Моленията ваши ще са главно в три направления: първо, за 
прославянето Името Божие на Земята; второ, за идването Царст-
вото Божие на Земята; и трето, за изпълнение Волята Божия на 
Земята. И не само сега – и през цялата година ще се молите в тая 
посока, но и ще се стремите с дела, слово и мисъл.” (1068) 

 

„И апостолите като се молиха дълго време, от невидимия свят 
слязоха хиляди духове, хиляди родени от Дух и вода, във вид на 
огнени езици и се вселиха в тях. След това Христовите ученици 
отидоха да проповядват. Така и днес ще дойдат тези огнени езици 
и ще влязат в онези хора, които са готови.” (1069) 

 

„Никога да не се молите, когато лежите. Това Духът не обича… 
Заповедта на Духа е: Много и дълги молитви пред хората ги из-
бягвайте. Кратки, много кратки.” (1071) 

 

Религията дава молитвата като метод за връзка с възвишените 
същества, с Бога. Това е един правилен път, но той е профанизи-
ран, защото днес молитвата е превърната в механичен акт, а тя 
има сила ако не се рецитира машинално.  

В наши дни за съжаление хората са превърнали молитвата в 
просия и съвсем са забравили нейната същност – общение с Бога, 
акт на благодарност, издигане на съзнанието до висшите светове 
и търсене на Божествено напътствие. Щайнер казва: „И молит-
вата, и медитацията се стремят към една цел – сливане на душата 
с Божествените течения, пронизващи света; към това, което на 
най-високата си степен се нарича мистично единение.” (1070) 

 

Соломон: „Господ е далеч от нечестивите, а слуша молитвата 
на праведните.” (Притчи 15:29) 

 

Едгар Кейси: „Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но ра-
боти така, сякаш всичко зависи от теб.” 

 

Една притча разказва за двама ангели в Рая. Единият винаги 
лежал на облак и почивал, а другият постоянно летял от Рая до 
Земята и обратно. Един ден ангелът, който все почивал попитал: 

– Защо непрекъснато летиш насам-натам? 
– Аз пренасям посланията, които започват с „Помогни ми, Гос-

поди...” – А ти защо винаги почиваш? 
– Аз пренасям молитвите, започващи с „Благодаря, Господи...” 
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Молитвата е един от най-безопасните методи за духовна ра-
бота. С думите „Влез в скришната си стая” Христос ни учи: 
„Вглъби се в себе си, като се изолираш чрез концентрация от 
всички външни впечатления.“ – Молитвата е едно вътрешно със-
редоточаване, един вътрешен разговор на душата с Бога, при 
който тя получава известни откровения, в зависимост от степента 
на своето развитие. За ученика тя се превръща в медитация, при 
която съзнанието му се повдига във възвишения свят. 

Може да се каже, че ако молитвата е нашето послание към 
Бога, то интуицията е Божието послание към нас. И тъй като мо-
литвата е индивидуалната връзка на всяка душа с Бога, не може 
да се даде определен модел, който е единствено правилен. Най-
важно е тя да идва от душата и да се „изживява” всяка нейна дума 
в пълно съзнание. В противен случай не правим нищо особено.  

Нека илюстрирам идеята с една притча: Един испански миси-
онер отишъл на някакъв остров, където се срещнал с трима ацтек-
ски жреци и ги попитал как се молят. Те му отвърнали: 

– Имаме само една молитва – казваме: „Боже, в теб са трима, 
и ние сме трима. Смили се над нас.” 

– Тази молитва не е хубава и в нея Бог не се вслушва. Сега ще 
ви науча на истинската молитва. – Казал им как да се молят спо-
ред канона на католическата църква и отпътувал, за да пропо-
вядва и на други места. Година по-късно корабът му минал край 
същия остров и от палубата отецът помахал на тримата жреци. В 
този миг и тримата тръгнали към него, вървейки по водата.  

– Отче! Отче! – извикал един от тях, когато се доближил до ко-
раба. – Кажи ни пак молитвата, в която се вслушва Бог, защото я 
забравихме още като отплава миналия път! 

– Молете се както си знаете... - отвърнал свещеникът, след като 
видял чудото. И помолил Бог да му прости, задето не е разбрал по-
рано, че нашите мисли, чувства и дела определят дали молитвата 
ни ще бъде чута, а не думите, които използваме. 

 

Влад Пашов: „В Евангелието на Марко (1:35) се казва: „На сут-
ринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено 
място и там се молеше.“ – С това е показано, че Христос, макар и 
Бог, въплътен в плът, имал нужда да се моли, за да поддържа 
връзката си с духовните сили, които се изливали чрез Него върху 
човечеството. И Той се е молил рано, преди изгрев Слънце, когато 
приливът на жизнената енергия е бил най-силен. И ако Христос е 
правил това, колко повече ние трябва да го правим?“ (1072) 
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21.2. Дълбокото дишане 
 

Учителя: „Човекът се нуждае от дишане не само за да приема 
въздух, но и за да храни своя етерен двойник. Въздухът съдържа 
особена енергия, наречена от индусите прана. Някои учени я на-
ричат животворно електричество или животворен магнетизъм. 
Важното е, че дробовете приемат праната от въздуха най-добре 
сутрин и когато тя бъде усвоена, веднага се разпространява по ця-
лото тяло и внася сила, живот, здраве и обнова.” (1073) 

 

„Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съз-
нателно дишане. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да 
възприемат праната от въздуха.” (1074) 

 

„Три пъти на ден - сутрин, на обед и вечер - по 10-15 минути 
човек трябва да диша съзнателно, като поблагодари на Великото 
разумно начало в света за въздуха. А пък мнозина са заети с друго: 
мислят за тефтерите, за парите, за щастието си, а пък на туй, от 
което иде щастието им, не обръщат внимание!” (1075) 

 

„Като станете сутринта, направете дълбоко дишане. При диша-
нето ти ще влезеш във връзка с Бога, ще придобиеш Неговите ка-
чества и ще имаш разположението Му. По този начин човек още 
сутринта с първото дихателно упражнение ще се тонира, ще се 
акордира с Великата Разумност в света и през целия ден ще бъде 
в светла и радостна вътрешна атмосфера.” (1077) 

 

„Правилното дишане зависи и от количеството на приетия 
въздух и от времето на задържането му. Колкото повече човек за-
държа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен. Ако човек иска 
да знае колко е силата му, нека да проследи по часовника продъл-
жителността на задържането на въздуха. От това зависи и успеха 
на неговите начинания. Знаете ли какви постижения има човек, 
когато е дробовете му прониква съвършено чист въздух! А още по-
големи ще бъдат постиженията му, ако той може да задържа въз-
духа в дробовете си възможно повече време.” (1078) 

 

„Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една ми-
нута правят 20 вдишки и издишки. Значи в една минута те взимат 
20 въздушни обеди. Това е извънредно много. Като се учи да диша 
правилно, човек трябва постепенно да намалява вдишките, да 
дойде до два въздушни обяда в минута. Това се постига посте-
пенно, в продължение на няколко години, а не изведнъж.” (1079) 
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„Ако не диша правилно, човек скъсява живота си. Ако диша 
добре, ще го задържат 120 години на Земята. За всеки, който диша 
добре, казват, че е добър наемател и го задържат в квартирата. 
Дългият живот на човека зависи от правилното дишане.” (1076) 

 

„Сега аз не искам да изнеса за вас една система на противоре-
чие, но казвам: съвременната раса не трябва да върви по пътя на 
индусите, понеже те вървят по инволюционен път – път на сли-
зане. Когато европейските народи са употребили индуските ме-
тоди за дишането, всякога са имали пакости… Защото във въздуха 
има един нов елемент, който сега навлиза. Той е толкова лек, че 
навсякъде навлиза и не може да остане. В новото дишане ние ще 
възприемем този елемент. Туй научно се нарича жизнена прана 
или енергия. Чрез новото дишане алхимиците са търсили начин 
за постигане на дългия живот. При новото дишане трябва дълго 
да задържаш въздуха и дълго да го издишаш.” (1081) 

 

„Дишайте дълбоко, спокойно и бавно, ако искате работите ви 
да се нареждат добре. Някой диша бързо, като че ли неприятел го 
гони – така работите не стават.” (1082) 

 

„Ако човек диша 1-2 години наред правилно и дълбоко, той ще 
развие в себе си известни дарби и способности. Той ще стане по-
търпелив, по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придо-
бие по-голямо спокойствие.” (1083) 

 

Боян Боев: „Знаем, че белият дроб има обем повече от 3500 
куб. сантиметра. Обаче, при обикновеното дишане на човека, ко-
ето е много плитко, той вдишва и издишва само около 350-400 
куб. сантиметра въздух, а другият въздух остава непроменен. Как 
може при такова дишане човек да бъде здрав, бодър духом, да има 
силна памет, добро разположение и светъл ум! При такова ди-
шане всички органи обедняват на прана и се израждат посте-
пенно! Така идва преждевременното остаряване... Правилното 
дълбоко дишане води към големи постижения както в здравос-
ловно, тъй и в умствено и духовно отношения – за събуждане на 
дълбоките спящи сили, които човешкото естество крие в себе си и 
които с векове чакат своето развитие. Така Божественото естество 
на човека се събужда и разкрива безценните си съкровища! Човек 
е нещо много повече от това, което се проявява на Земята. Но 
трябва работа, трябват методи, за да се пробудят и изявят тия бо-
гатства, които човешката душа пази в своето светилище!” (1084) 
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21.3. Заветът на цветните лъчи 
 

В началото на юни 1912 г. Учителя е в Арбанаси, където в уеди-
нение за 2 месеца написва „Завета на цветните лъчи на Светли-
ната”. Книгата се състои от библейски стихове, специално подб-
рани и подредени според седемте лъча на светлината. Те имат спе-
цифична вибрационна честота и се проявяват във видимия свят в 
седемте цвята на дъгата, а в психичния свят на човека – като доб-
родетели, способности и сили. „Завета на цветните лъчи на Свет-
лината” е уникален метод за духовна работа, който Учителя 
описва така: „Това са стихове от Книгата Господня, така система-
тически извадени и наредени, щото при внимателно и благого-
вейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното 
повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен. Когато започнете 
да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очис-
тите от греха.” (1085) 

Когато човек иска да работи за развитието на някоя доброде-
тел в себе си или за да си помогне при лекуване, при разрешаване 
на противоречия, спорове, недоразумения или материални нес-
годи, той може да си послужи със съответните цветове и стихове. 

Учителя казва още: „Искам да образуваме силна вълна от се-
демте цвята, защото Христос е близо на физическото поле. Всички 
тези стихове са извадени под Неговото ръководство, затова ви-
наги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ.” (1086) 

 

„Сега се дава това, та всички, които искате да работите, да при-
ложите тия правила. Исус Христос е, който иска да ги прило-
жите… Христос ви дава много прост метод и вие непременно ще 
трябва да го приложите, защото е метод прост. Йогите например 
имат много сложен метод, но този, който се дава вам, е много 
прост. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото 
последната врата е Христос… Господ е между нас, Той ни слуша, 
радва ни се и ни обича. Тази наредба не съм я дал аз, а я дава Гос-
под за вас. И затуй вие трябва да мислите за Неговата Любов, ко-
ято да виждате във всяко едно лице. Господ ви изпитва и вие слу-
шайте гласа Му. Ние сме се събрали в тия няколко деня, за да се 
ползваме и като се пръснем по домовете си, да работим и да оби-
чаме всичките. Всички разногласия помежду вас, тайни и явни, да 
ги изгладите. Защото ако страда Господ, страдат още Неговите 
последователи, свещеници и проповедници, за които Той носи го-
лям товар и гледа те да дойдат в познание на Истината.” (1087) 
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21.4. Размишление и медитация 
 

Учителя: „Всяка сутрин и вечер човек трябва да употребява по 
10-15 минути за размишление – да си отговори на въпроса защо е 
дошъл на Земята, какъв е смисълът на Живота и т.н. Чрез мисълта 
си човек черпи енергии от Природата. Така той си пробива път и 
всред най-непроходимите места и се свързва с великото и мощ-
ното в Природата. Ако не можете изведнъж да си отговорите на 
някои въпроси, не се обезсърчавайте. Постоянствайте ден, два, 
три, четири и т.н., докато се свържете с мисълта на по-напредна-
лите същества, които веднага ще ви помогнат.” (1088) 

 

„Искате ли да разрешите един важен въпрос за себе си, избе-
рете момент, когато сте тих и спокоен вътрешно. Ако сте гневлив, 
неразположен, недоволен или се съмнявате в нещо, не взимайте 
никакво решение по въпроса. Нека всичко това утихне и тогава 
отправете мисълта си нагоре, към ума или към душата си, и ча-
кайте отговор. След 10-15 минути ще получите отговор.” (1090) 

 

„Какво е нужно на ученика? Всеки ден да употребява по 10-20 
минути, най-много половин час, да съсредоточи мисълта си и да 
размишлява върху великото и съвършеното като идеал за своя 
живот. Мислете и вие за оня идеален свят, в който живеят анге-
лите, светиите, напредналите същества.” (1091) 

 

„Размишлявайте върху стихове от Евангелието от Йоан, от 
„Свещени думи на Учителя.” В Евангелията е дадена само есенци-
ята на това, което Христос е говорил. И чрез размишление вие 
може да се домогнете до цялата беседа на Христа. „Свещени думи 
на Учителя” са допълнение към Евангелието от Йоан.” (1098) 
 

Рудолф Щайнер: „Първоначално ученикът се потопява изцяло 
в един мисловен свят. За тази тиха мисловна дейност той трябва 
да се научи да пробуди в себе си едно ново чувство. Той трябва да 
се научи да обича това, което Духът влива в него. И съвсем скоро 
той престава да усеща този мисловен свят като нещо, което е по-
малко реално от нещата, заобикалящи го във всекидневния жи-
вот. Той започва да борави със своите мисли така, както борави с 
предметите и околното пространство.  

Ето че идва и моментът, когато това, което му се открива в ти-
шината на вътрешната мисловна работа, става за него много по-
реално от явленията във физическия свят. Той разбира, че в този 
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мисловен свят говори самият живот. Убеждава се, че мислите не 
са просто сенки, а чрез тях към него се обръщат скрити до този 
момент същества. По-рано само ушите му чуваха звуци: сега те 
кънтят в цялата му душа. Пред него се открива един вътрешен го-
вор, едно вътрешно слово. И когато окултният ученик изживее за 
първи път този миг той изпитва огромна радост. Върху целият му 
досегашен свят се разлива една вътрешна светлина. За него за-
почва втори живот. В него се влива потокът на един божествен, 
ликуващ свят... 

Той трябва да се проникне от възвишените мисли, които ду-
ховно напредналите хора вече са породили в себе си по време на 
медитиране. За изходна точка той може да вземе съчиненията, ко-
ито са възникнали като откровение в хода на медитациите. Такива 
текстове ще намери в древната мистична, гностична и в съвремен-
ното духовно-научна литература. Там той ще открие теми за сво-
ите медитации. В тези съчинения изследователите на Духа са ос-
тавили достатъчно много от божественото знание; самият дух е 
предал на света това знание чрез своите посланици. 

Благодарение на тези медитации, в окултния ученик настъпва 
пълно преобразяване. Той започва да си изгражда съвсем нови 
представи за действителността. Всички неща добиват за него 
друго значение. Необходимо е отново да подчертаем: това преоб-
разяване не откъсва окултния ученик от света. Той не спира да из-
пълнява своите всекидневни задължения. Защото той вижда, че и 
най-незначителните изживявания, през които минава, са свър-
зани с великите сили и Същества на Космоса.  

И когато, благодарение на медитирането, той вникне в естест-
вото на тази връзка, той ще поеме всекидневните си грижи и за-
дължения с нова, нарастваща енергия. Защото сега той знае: 
всичко, което прави, и всичко, което понася, той го прави и понася 
в името на великия духовен космос. От медитацията блика сила за 
живот, а не апатия и леност. Окултният ученик тръгва с уверена 
крачка по житейския път… 

Винаги се потвърждава: онези, които наистина знаят, са най-
скромните хора на света и нищо не им е толкова чуждо, колкото 
желанието за власт. Този, който чрез медитацията се издига до 
състоянието, в което човек може да се свърже с Духа, пробужда в 
себе си нещо, което е вечно и не се ограничава нито от раждането, 
нито от смъртта. В него могат да се съмняват само онези, които не 
са го изживели в себе си. Така медитацията е пътят, по който човек 
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се издига до познанието, до съзерцаването на своята вечна, нераз-
рушима същност. Друг път за човека не съществува... Всеки носи 
в себе си способността сам да вникне, сам да вижда всичко онова, 
за което учат истинската мистика, Духовната Наука, Антропосо-
фията. Необходимо е само да се подберат правилните средства. 

 

Само едно същество, разполагащо с уши и очи, може да възп-
риема звуци и цветове. А самото око не може да възприема нищо, 
ако липсва светлината, която прави видими предметите. Тайната 
Наука предлага средствата за развитие на духовно-възприема-
телни органи, на духовните уши и очи, както и средствата за въз-
пламеняване на духовната светлина… 

Ако човек овладее способността да вижда с „духовните очи“, 
рано или късно среща Същества, едни по-висши, други по-низши 
от него, които никога не се появяват във физическия свят.“ (1092) 

 

„Категорично трябва да изтъкнем голямата необходимост от 
сериозна мисловна работа за всеки, който се стреми към висши 
познавателни способности.  

Изтъкването на този факт е особено наложително, като се има 
предвид, че днес много хора искат да станат „ясновидци”, без да 
обръщат достатъчно внимание върху сериозните и безкористни 
усилия на мисленето. Според тях, „мисленето” не може да по-
могне; по-важни им изглеждат „усещанията” и „чувствата.” – На 
това трябва да отговорим, че никой не може да стане „ясновидец” 
във висшия (т.е. в истинския) смисъл на тази дума, без предвари-
телно проучване на мисловния живот.  

При мнозина от кандидатите, вътрешната леност може да 
изиграе една лоша роля. Те изобщо не осъзнават тази леност, по-
неже в очите им тя изглежда като презрение към „абстрактното 
мислене”, към „празното спекулиране” и т.н... Несъмнено, би било 
твърде удобно да се стигне до висшето познание, като се избягва 
мисловната работа. Мнозина биха желали тъкмо това. Обаче яс-
новидството изисква една вътрешна устойчивост, една душевна 
сигурност, до които може да ни доведе единствено мисленето. В 
противен случай човек става свидетел на объркана душевна игра, 
при която възникват нетрайни откъслечни образи: Нещо, което 
може да достави удоволствие на мнозина, въпреки че то няма 
нищо общо с истинското проникване във висшите светове. ” (1093) 

 

„Винаги, когато се яви стремеж за духовно обогатяване по ле-
сен начин, без усилие на мисълта, се ражда нещо вредно.” (1094) 
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21.5. Работа с Библията 
 

Учителя: „Библията е много символична книга. Тя се тълкува 
по 3 начина. Единият е материалистичен, буквален; вторият е ду-
ховен, а третият – Божествен. Някой може да чете Библията по 
първия начин и ще каже, че е обикновена книга. Друг може да я 
чете по втория начин и ще каже, че има полезни работи. А трети 
може да я чете по третия начин и да се вдъхнови от тази книга. 
Следователно третият начин е най-полезен… Изучаването на тези 
книги е необходимо, защото те съдържат опитността на хора, ко-
ито са минали преди нас и са завършили своето развитие.” (1095) 

 

„Като ученици, препоръчвам ви да изучавате Библията. Полз-
вайте се от опитността на онези, за които се говори там. В житията 
на светиите има хубави неща. Там са изнесени и светлите, и тъм-
ните страни на техния живот. Едно е важно: Да се знае техния ис-
тински живот. Първоначално, плодът е стипчив а като узрее, става 
сладък. Не може плодът изведнъж да узрее. Светията е работил 
20-30 години върху себе си, докато придобие нужната чистота и 
светост. Колко напреднали същества са му помагали! Те работят, 
и той работи; те пеят, и той пее. Като работи върху себе си, човек 
става добър, праведен и свят.” (1096) 

 

„Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават 
през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията 
от любов, а не по задължение, докато тя започне да прониква в 
съзнанието му и един ден всички светли и възвишени мисли из-
никват от него като хубави, доброкачествени семена.” (1097) 

 

„Трябва да изучавате Свещените Писания, защото в тях ще на-
мерите методите за разрешаване на всички противоречия, ще на-
мерите методите за лекуване на всички болести. Защото тези Пи-
сания са свързани с Духа, който ги е продиктувал, и неговите сили 
действат чрез тях.” (1099) 

 

Боян Боев: „Който иска да ускори своята еволюция, който иска 
да направи голяма крачка в духовния път, който иска да вземе ня-
колко стъпала в пътя на своето повдигане, той трябва да размиш-
лява върху Христа, да проучва евангелията и по този начин да 
направи вътрешна връзка с Христа. Такава работа има силно, дъл-
боко действие върху човешката душа... 

Свързването с Христа ще освободи човека от влиянието на 
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низшите същества, които са владеели човешката душа, и човек ще 
почне своя възход. Ето защо свързването с Христа е необходимо 
за повдигането на човешката душа. Това свързване може да става 
по много начини. Един от начините е размишление върху еванге-
лията. Важността на свързването с Христа се вижда от казаното в 
15-та глава на Евангелието от Йоан: „Аз Съм истинната лоза, Отец 
Ми е земеделецът, вие сте пръчките. Всяка пръчка в Мене, която 
не дава плод, Той я отрязва, а щом дава плод, оставя я, за да даде 
повече плод. Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не 
може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и 
вие не можете, ако не пребъдете в Мене.“ 

Учителя отдава голяма важност на заниманието с евангелията 
и специално - с Евангелието на Йоан. Такова занимание е път за 
постижение. Чрез такава работа, чрез силната връзка, която ще 
направим по този начин с Христа, силите Христови ще почнат да 
работят в ученика. Затова Учителя в частен разговор даваше на 
някои ученици като задачи размишление върху Евангелието на 
Йоан. От частни разговори, които имах с Учителя, разбрах, че Той 
счита работата върху Евангелието на Йоан от първостепенна важ-
ност за напредъка на ученика, работа, която носи изобилни пло-
дове. Това ускорява развитието на дарбите и заложбите на човеш-
ката душа. Даже може да кажем, че това е подготовка за посвеще-
ние и може да доведе до посвещение. 

Учителя препоръчва да се проучва Евангелието на Йоан по 
следния начин. Най-хубаво е да се вземат първите няколко стиха, 
например 10, от първата глава на Евангелието и всеки ден да се 
размишлява върху тях в течение на няколко дни – например 10. 
След това да се вземат следващите няколко стиха от същата глава. 
Така ще се прави, додето се стигне до края на главата. После ще се 
почне същото с втората глава и т.н., додето се стигне до края на 
Евангелието. Това ще вземе повече от една година. 

Чрез такова размишление ученикът ще вникне във вътрешния 
смисъл на думите, те ще станат живи за него, ще действат дълбоко 
върху неговия ум, сърце, душа и дух. 

Тук ще дадем още няколко упътвания, за да се види как да се 
работи върху Евангелието на Йоан. За да бъде по-живо свързва-
нето с Христа, хубаво е да си представи ученикът няколко сцени 
от живота на Христа: например разговора Му с Натанаил, сват-
бата в Кана Галилейска, разговора Му със самарянката при кладе-
неца, излекуването на болния при Овчата къпалня, нахранването 
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на 5000 мъже с 5 хляба и 2 риби, излекуването на слепородения, 
възкресението на Лазар, измиването нозете на учениците, Сло-
вото на Христа на Тайната вечеря, явяването на Христа на Мария 
след възкресението, разговора Му с Петра след възкресението и 
пр. Много други сцени от живота на Христа ще си избере учени-
кът. Като спре съзнанието си върху тия сцени, ще се образува по-
силна връзка с Христа, с вътрешния Му живот. Тия сцени ще ми-
нават пред мисловния поглед на ученика като живи картини и ще 
въздействат върху душата на ученика... 

За да се образува по-силна връзка с Христа, ученикът съсредо-
точава своята мисъл върху качествата на Христа: Неговата любов, 
милосърдие, търпение, смирение, готовност да върши волята Бо-
жия, готовност за жертва и самоотричане, безстрашие и пр. Раз-
бирането на вътрешния живот на Христа е най-важното средство 
за интимно свързване с Христа. Това е влизане във връзка с Него-
вото съзнание. 

Една от най-важните цели на размишлението върху Евангели-
ето на Йоан е да се укрепява все повече връзката на ученика с 
Христа, за да почне Христовият дух да работи върху него. По този 
начин Христовият дух ще почне да се вселява в него. Това е най-
великото постижение, даже е необходимо условие за напредъка 
на ученика. Това е и главната цел на заниманието с Евангелието 
на Йоан. Щом се образува такава връзка, ученикът ще може да 
каже: „Не живея аз, но Христос живее в мене.” Като размишлява 
ученикът върху Христа във връзка с Евангелието на Йоан, чертите 
на лицето на ученика ще почнат да се префиняват и ще почнат да 
наподобяват на Христовите. 

Има закон: „Човек каквото мисли, такъв става.” – При такава 
работа върху Евангелието на Йоан, като размишлява ученикът 
върху любовта, милосърдието, търпението и пр., тия добродетели 
ще почнат да се проявяват у него въз основа на този закон. Но, 
независимо от това, в случая действа по-важен фактор.  

Ученикът, като мисли върху Христа, качествата на Христа ще 
преминават в ученика. Постепенно, чрез такава работа върху 
Евангелието, ученикът ще си измени характера, ще стане все по-
добър проводник на любовта. Любовта на Христа ще започне да 
се прелива в ученика. Любовта на ученика ще става все по-възви-
шена, по-широка, по-чиста. Така ученикът ще се издигне до вис-
шата проява на любовта. Чрез работа върху Евангелието на Йоан 
и свързването с Христа, умът и сърцето на човека се пречистват. 
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Това създава условие за духовни постижения. Въздействието на 
Христа е не само върху ума, сърцето, душата и духа на ученика, но 
достига и до физическото му тяло и действа като лечебна сила. Не 
само човек ще се освободи по този начин от своите слабости, от 
низшите мисли и чувства, но ще се укрепи и физически. Христос 
само с едно допиране или само с една дума лекуваше болни. Щом 
човек чрез размишление върху Христа приема Христовата сила, 
няма ли да помогне и за физическото укрепване?... Характерно за 
размишлението е, че като дойде една идея, иде втора, трета и т.н., 
цяла верига от идеи идат. Това е, защото при размишление нап-
реднали същества идват и ни учат отвътре и по този начин ние ще 
научим отвътре много неща, които не сме знаели дотогава. Пара-
лелно с проучването на евангелията трябва да върви проучването 
на Словото на Учителя. Това е необходимо за ученика.” (1102) 

 
 
 

21.6. Стремеж към чисти чувства, 

светли мисли и добри дела 
 

Учителя: „Мощна е мисълта на добрия човек. Мисълта на един 
добър човек е равна на мисълта на хиляда лоши хора... Добрата 
мисъл твори чудеса.” (1104) 

 

„Ученикът трябва да вижда доброто навсякъде и у всекиго. 
Вижда ли все престъпления, пороци и недостатъци, това е проказа 
в неговото сърце. Ужасно е да носиш дявола в сърцето си!” (1103) 

 

„Щом Любовта влезе във вашето сърце и страхът излезе навън, 
щом Светлината влезе в ума ви, а тъмнината излезе навън, 
всички, без изключение, ще прогледате. Но само тези са услови-
ята: Любов в сърцето и Светлина в ума.” (1106) 

 

„Да се занимавате с недъзите на хората, това е зараза, която 
разрушава организма. Какво ще спечелите от това? — Не само, че 
нищо няма да спечелите, но всичко хубаво в себе си ще загубите. 
Тогава защо трябва да се занимавате с чуждите грехове?” (1107) 

 

Влад Пашов: „За да влезе човек във връзка с Божия Дух, да 
стане пророк, той трябва преди всичко да бъде чист по сърце. За-
щото е казано в Писанието: „Чистите по сърце ще видят Бога.“ 
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Затова и в древните мистерии и във всички окултни школи 
през всички времена, ученикът най-напред трябва да се пречисти 
– да пречисти своите мисли, своите чувства и желания и след това 
да дойде в контакт с Божия Дух. И Учителя поставя чистотата като 
първо необходимо условие за правилното развитие на ученика…  

Той казва: „За ученика на окултната школа са потребни две 
неща: първо, абсолютна чистота на сърцето. А за да бъде сърцето 
чисто, то трябва да бъде дадено на Господа, на Белите Братя. Вто-
рото необходимо условие за ученика е пълно самообладание на 
ума и сърцето, т.е. да владее ума и мислите си, да владее сърцето 
и желанията си. Тези две неща са абсолютно необходими за уче-
ника на окултната школа.” – За стремящия се към духовни висоти 
е нужна съвършена дисциплина. Той трябва да подчини своята 
низша природа и да развие силна воля, за да не се поддава на из-
кушенията, които са неизменна част от живота на ученика. Стре-
межът към чист и свят живот трябва да бъде основа на всяка наша 
мисъл, чувство или действие.“ 

 

„Сега ученикът може да работи по особен начин, а именно – да 
бъде модел, образец. Личният пример действа дълбоко и силно, 
понеже външните хора са много проницателни и оценяват един 
живот-образец, стига да е идеен.  

Когато се работи върху една душа, най-напред трябва да се раз-
бере от какво има нужда тя. Трябва да сте наясно, че работата ви 
за пробуждането на една душа е най-лека, понеже вие сте само 
посредник, а върху нейното пробуждане работи Цялото небе, ко-
ето се интересува от нея. Ученикът е свободен да употребява всеки 
метод за пробуждане на едно съзнание, както намери за добре, 
стига да дава резултат, а и самият той да има съзнание на ученик. 
Работете главно върху онези, които са готови души, т.е. които са 
готови за пробуждане. Като почувствате подтик да работите върху 
някоя душа, тогава идете и работете върху нея, значи тази душа е 
готова и Небето ви праща.“ (149) 

 

„Сестра Савка бе приета от Учителя в горната стая и тя 
попита: „Защо трябва да се дава десятък?“ 

Десятъкът – това е семето, което посяваш. Значи: давай и ще 
ти се даде. Дай една десета от онова, което приемаш. Шест дни ще 
работим (за себе си), един ден ще дадем на Господа. Ако работиш, 
посвети един ден за Бога, тогава и другите ще се благославят.  

Ако всичките хора даваха десятък, нямаше да има нито един 
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беден, не щеше да има ни един нещастен. Десятъкът човек да го 
прави със съзнание. Десятъкът да се даде, а капиталът да е в обръ-
щение. Не е въпросът в натрупването на много кръв, но тази кръв 
трябва постоянно да циркулира и да бъде в обръщение. Егоисти 
са станали хората, понеже са се свили и малко дават.  

Десятъкът е за физическото поле, но щом се дойде до Духовния 
и Божествения свят, там вече действа Любовта. Онова, което си 
дал на Господа, то ще принесе своята полза. Ти направи добро и 
го хвърли във водата, и то ще принесе своята полза. То е семето – 
ти го посей. Нивите са хорските мозъци, в които ти ще посадиш 
семето. Доброто, което правиш, то е посятото на нивата. В Духов-
ния свят ще дадеш половината – останалата половина е за теб. А 
в Божествения свят – всичко ще дадеш. 

Давайте и ще ви се даде. Бог иска да дадеш една десета от 
всичко. Ще дадеш също една-десета десятък и от десетте минути. 
Например ти си чиновник и след като работиш десет минути, една 
минута ще размишляваш за Господа – това е десятък.  

От десет часа единия ще посветиш за Господа: за него няма да 
вземаш пари, няма да ти плащат. Та като дойде едната секунда – 
деветте секунди са твои, а десетата е на Господа. Трябва да дадем 
за Господа. Ако тъй постъпваме, животът ни се осмисля. Ти си се 
разтревожил: имаш право девет секунди да се тревожиш, но като 
дойде десетата секунда, нямаш право – за Господа е тя.” (149) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

21.7. Живот в хармония с Природата 
 

Учителя: „Вглеждайте се в природата, изучавайте я, за да мо-
жете да се ползвате от нейните сили. Който се стреми към приро-
дата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през 
май, да става рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди 
изгрев. Същевременно ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, 
които действат благотворно върху организма. Ставайте сутрин 
рано, преди изгряването на Слънцето, за да приемете неговото 
благословение, и след това започнете работата си. Възстановете 
връзката между организма си и Слънцето, както между душата си 
и Бога. Избягвайте временните връзки с хората, за да не се натък-
вате на дисхармонични състояния и противоречия.” (1110) 
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„Добре е да се греете на слънце през ранните часове, най-късно 
до обяд. Пазете се от следобедните лъчи. Когато искате да се леку-
вате със слънчеви лъчи, най-добри часове са 8-10 часа.” (1116) 

 

„Вие седите вкъщи 2-3 дни и, разбира се, ще имате неразполо-
жение. Може и да се скарате с десетина души. Тази енергия е на-
събрана във вас, трябва да излезе навън.” (1118) 

 

„Хвърлете черните очила от очите си! Човек трябва да гледа 
направо през очите си, ясно, без прегради. Душата да е отворена и 
свободна, на всичко да се радва.” (1112) 
 

„Дойде ли човек в противоречие с околните, трябва да черпи 
сили от Природата, от камъните, дърветата, изворите, тревите. 
Единствено Природата може да ви помогне. Сред Природата чо-
век отваря сърцето си за своите ближни. Планините имат влияние 
върху вас. Всяка река също. Река, която тече към изток, има едно 
влияние; река, която тече на запад – друго влияние.” (1120) 

 

„Виждаш ли тази синева отгоре по повърхността на земята и 
отгоре по снега? Това е праната, която сега е в голямо изобилие... 
Понеже растенията не са събудени, за да я приемат, и няма жи-
вотни в планината, то тя е свободна. Затова, ако искате да бъдете 
здрави, правете често екскурзии в късната зима и ранна пролет, 
докато растенията не са развити и докато няма животни по пла-
нината, за да се ползват от праната.” (1121) 

 

„Съвременните хора имат много обичаи, изпълняват много об-
реди без да знаят вътрешния им смисъл. Първоначално обичаите 
и обредите са били в самия човек, но после ги е изгубил и са оста-
нали само външни форми. Първоначално храмът е бил вътре в чо-
века, но, след като го изгубил, той започнал да си строи външни 
храмове и там да се кланя и моли. Със загубване на чистотата си, 
човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. 
Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, 
който вижда в цялата природа? Достатъчно е да излезе вън, сред 
природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша 
чистия въздух и благодари на Онзи, Който е създал цялата все-
лена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за 
да почувства влиянието на Твореца. Всичко, което ни обикаля, е в 
състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с 
Бога. Ето къде е църквата, т.е. храмът на човешката душа. Това е 
Божествената църква, която храни душите.“ (1114) 
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„Като се разхождате, постарайте се да намерите най-красивото 
място в Чамкория (Боровец); при това, да знаете в какво именно 
се заключава неговата красота. Изобщо добре е да използвате пре-
карването си тук разумно, а не само като курорт, за разходки и по-
чивка. Трябва да се върнете по домовете си обогатени, да има 
какво да изразходвате. Не използвате ли богатствата на приро-
дата, вие ще се върнете по домовете си бедни и ще знаете само, че 
сте били на едно красиво място. Това не е достатъчно. Да прекара 
човек известно време сред природата, това значи да се свърже с 
нея, да се запознае със силите ѝ и да ги използва.  

Всички трябва да си поставите като задача всеки ден да обика-
ляте 50-60 бора, да се спирате пред всеки бор, да видите каква раз-
лика има между тях, какви сили съдържат те. Гледайте на борове-
те като на живи същества, като на ваши приятели, с които можете 
да се обмените – да дадете нещо от себе си и да получите нещо. 
Само така ще се обновите. Интересувайте се да научите какви жи-
вотни има тук. Добре е да срещнете някоя дива коза, сърна или 
катеричка, каквито има в тукашните гори.“ (1113) 

 

„При изгрев слънчевите лъчи урегулирват нервната система. 
Ако си умен и обичаш Бога, Слънцето ще те грее по-добре, ще бъ-
деш по-възприемчив към известни висши слънчеви енергии, до-
като безлюбието е едно препятствие в това отношение. За да при-
емем от Слънцето това, което то дава, трябва да имаме отношение 
към него не само като към физическо тяло, но и към Съществата, 
които го населяват, и да се свържем с тяхното съзнание. Ако човек 
една цяла година, ден след ден, посреща зазоряването и изгрева 
така, както трябва, независимо от това дали времето е ясно, об-
лачно, дъждовно или с виелици и бури, той може да стане гениа-
лен... Слънчевите лъчи са живи мисли на Напредналите същества. 
Те поддържат нашия живот. За лечение трябва да се напечеш на 
Слънце преди обед. Обаче съзнанието ти трябва да е будно, кон-
центрирано и да мислиш, че тези лъчи са живи мисли. Тогава ще 
ги използваш и всички отрицателни състояния ще изпъдиш на-
вън. Когато се печеш на Слънце, не бива да спиш.” (1119) 

 

„Енергиите, които излизат от Слънцето, крият в себе си запас 
от жизнени сили, от лечебни енергии. Иска ли човек разумно да 
използва енергиите на Слънцето, той трябва да излага гърба си на 
ранните слънчеви лъчи, още преди изгряването на Слънцето. 

 Енергиите, които ще приеме по това време, се равняват на 
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енергиите, които би приел, ако се излага цял ден на Слънцето. 
Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на 
Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото 
Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите 
жизнени енергии минават през тях. Никаква външна сила не е в 
състояние да противодейства на слънчевите енергии.” (1111) 

 

„През 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за ко-
ето им препоръчах да се греят на Слънцето и те така изопачиха 
това нещо, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кла-
нят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на Слънцето, освен 
на Бога. Само Първата Причина, само Вечният, Който регулира 
всички неща, само Той е достоен да Му се кланя човек. Иначе нито 
на Луната, нито на Месечината, нито на когото и да е, трябва човек 
да се кланя. Човек може да се кланя на когото иска, но това не е 
право. Поклонението, служенето на Бога се отличава по това, че 
онзи, който се кланя на Бога, Той му дава живот.” (1115) 

 

„Чудни са хората, които и при най-малко неразположение тър-
сят лекар да им прави масажи и нагревки. Бог е поставил Слън-
цето на небето човек да се грее на него. А той търси да се нагрява 
изкуствено, това не е лекуване.  

Ако се грее човек всеки ден по половин час на Слънцето съзна-
телно, с участието на мисълта, ще придобие повече, отколкото да 
търсите лекарите какво казват по този въпрос.” (1108) 

 

Р. Щайнер: „В слънчевата светлина се излъчва духовност към 
Земята. Тази духовност, ако можем да схванем не само слънчевото 
тяло, но също и слънчевия дух, е Любовта, която протича надолу 
към Земята. И хората са затова тук – да поемат в себе си топлата 
любов на божествеността, да я развият и да ѝ отвърнат.” (1123) 

  

„Слънцето не може никога да изпраща само физическа свет-
лина на Земята. Най-горещото и пламенно чувство на обич неви-
димо се намира в слънчевата светлина. С нея към Земята се из-
лъчват силите на престоли, серафими, херувими и всички йерар-
хии на висшите същества, които обитават Слънцето и нямат необ-
ходимостта да притежават друго тяло, освен светлината. Но по-
неже всичко, намиращо се днес на Слънцето някога е било свър-
зано със Земята, то и всички по-висши същества са били свързани 
със Земята. Те още са свързани с развитието на Земята.” (1122) 
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Мили приятели, 
 

Ако проявявате интерес към Езотерич-

ното Християнство, с радост бих ви изпра-

тил още екземпляри от тази или от оста-

налите книги, над които работих през из-

миналите години. Можете да намерите по-

вече информация за тях на сайта ми 

ISTINA.BG, в секция „Виртуална Библио-

тека“. 
 

Всички книги се разпространяват безп-

латно, благодарение на даренията на добри 

хора, подкрепящи инициативата, за да 

може Учението да пусне дълбоки корени 

сред българския народ, предопределен от 

Бога за важна мисия. 
 

Ако желаете да изпратя по куриер книги 

за вас или ваши приятели, моля изпратете 

ми на teo@istina.bg или на фейсбук Теодор 

Николов следните данни: име, телефон и 

адрес/офис на Еконт за получаване на 

пратката. 
 

Можете да получите от тях и на лекци-

ите ми из България, които обявявам перио-

дично във Фейсбук. Слава на Бога. 

mailto:teo@istina.bg


Ако желаете да подкрепите инициати-

вата по отпечатването и разпространя-

ването на пробуждащи книги на здравос-

ловна, духовна и педагогическа тематика, 

можете да помогнете чрез скромно дарение 

по банков път: 

Теодор Бранимиров Николов 

IBAN: BG45 STSA 9300 1528 0217 53 

BIC: STSA BGSF 

Основание: Дарение за книги 

 

Или чрез дарение на гише, приемащо 

Easypay плащания, като захранване на 

микросметка с номер (КИН): 1947061192 

 

Или с PayPal: http://paypal.me/istinabg  

 

Или с паричен превод по Еконт:  

За Теодор Николов, 0882 47 49 50; 

До офис на Еконт Разлог Предела. 

 

Благодаря Ви за подадената ръка! 

 

С най-чиста братска Любов, 

Тео 

http://paypal.me/istinabg
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388. „Превръщане и съпоставяне“, МОК, 27.06.1930 

389. из „Акордиране на човешката душа“ 

390. „Вътрешни прояви“, ООК, 08.10.1930 

391. „Устойчиви величини“, УС, 19.01.1936 

392. „Медицински и окултни правила - том 1“, 1924-1925 

393. „Огън на пречистване“, УС, 01.12.1935 

394. „Гърбавата жена“, НБ, 08.06.1919 

395. „И рече Исус“, НБ, 06.04.1930 

396. „Мисъл и действие “, ООК, 15.06.1922 

397. „Новораждане “, РБ, 19.08.1939 

398. „Положителни и отрицателни черти на живота “, СБ, 26.08.1929 

399. „Наклали огън “, НБ, 21.04.1929 

400. „Живот и благо“, МОК, 18.11.1932 

401. „Божествен импулс“, УС, 05.02.1933 

402. „Фарисей и садукей ", НБ, 20.03.1921 

403. из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев 

404. из „Антропо¬софска енциклопедия“, Г. Бондарев 

405. „В своите си “, НБ, 27.06.1926 

406. „Разумното слово “, НБ, 12.10.1930 

407. „Правила на разумния живот“, СБ, 31.08.1924 

408. „Влязоха в ладията “, НБ, 24.11.1929 

409. „Отношение на простите истини към човека“, ООК, 22.09.1926 

410. „Новото знание“, МОК, 10.06.1932 

411. „Божественото дърво“, ООК, 09.11.1932 

412. „Наука за живота“, ООК, 13.03.1940 

413. „Две естества “, РБ, 11.08.1935 

414. „Единствената връзка “, УС, 20.02.1938 

415. „На фокус “, ИБ, 15.11.1944 

416. „Живата енергия“, НБ, 22.05.1921 

417. „Двете царства “, РБ, 25.08.1940 

418. „Вътрешни прояви“, ООК, 08.10.1930 

419. „Благо и леко“, НБ, 29.05.1927 

420. „Здрава основа“, УС, 04.01.1931 

421. „Родени от Бога“, ООК, 05.01.1944 
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422. „Методи за наблюдения“, МОК, 21.12.1928 

423. „Беседа за учителите и майките като възпитатели“, СБ, 19.08.1920 

424. „Закони на красотата“, МОК, 29.06.1928 

425. „Опити“, МОК, 20.06.1923 

425а  из „Акордиране на човешката душа“ 

426. „Естествени връзки“, ООК, 19.06.1929 

427. „Работа за цялото “, УС, 06.10.1940 

428. „Живите сили на природата“, ООК, 20.07.1922 

429. „Закон на съотношения“, ООК, 15.04.1925 

430. „Естествени връзки“, ООК, 19.06.1929 

431. „Здрава основа“, УС, 04.01.1931 

432. „Бъдещото верую на човечеството“, СБ, 01.09.1933 

433. „Беседа за учителите и майките като възпитатели“, СБ, 19.08.1920 

434. „Положително знание“, ООК, 30.04.1930 

435. „Като го видя Петър“, НБ, 20.04.1919 

436. „Природни основи на храненето“ 

437. Събр. съч 266/1 

438. из „Земеделие“, гр. Кобервиц, 16.07.1924 

439. лекция пред работници, Дорнах, 20.09.1924 

440. лекция пред работници, Дорнах, 18.07.1923 

441. лекция пред работници, Дорнах, 09.08.1922 

442. „Вътрешното изживяване на хранителните средства и средствата за 

наслада“, 21.03.1913 

443. „Добрият брат и добрият баща“, ООК, 15.12.1937 

444. „Добрият брат и добрият баща“, ООК, 15.12.1937 

445. „Проявеният живот“, СБ, 03.10.1943 

446. „Недейте се грижи за живота си“, НБ, 27.01.1935 

447. „Синове на възкресението“, НБ, 29.01.1928 

448. „Добрият брат и добрият баща“, ООК, 5.12.1937 

449. „Хигиена на живота “, РБ, 02.08.1931 

450. „Старият книжник“, НБ, 29.06.1919 

450а  „Гладът“, СБ, 05.09.1941 

451. „Хигиенични правила“, МОК, 24.04.1927 

452. „Един удар“, СБ, 02.09.1933 

453. „Средство за подобряване“, ООК, 27.10.1943 

454. „Спасителни положения“, ООК, 16.03.1927 

455. „Великото и красивото“, ООК, 25.08.1927 

456. „Свещеният час“, СБ, 24.08.1927 

457. „Разрешение на въпросите “, УС, 21.11.1937 

458. „Да влезеш“, НБ, 11.05.1930 
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459. „Ще ме видите“, НБ, 16.11.1930 

460. „Четирите полета“, ООК, 05.11.1930 

461. „И рече Исус“, НБ, 06.04.1930 

462. „Разумност в природата“, МОК, 13.05.1932 

463. „Оскърбените“, НБ, 25.09.1927 

464. „Радостта“, НБ, 02.04.1933 

465. „Новото в живота“, СБ, 22.08.1943 

466. „Праведният“, НБ, 20.02.1927 

467. „Трите картини“, ООК, 06.01.1937 

468. „В своите си“, НБ, 27.06.1926 

469. „Двата велики закона “, НБ, 06.03.1921 

470. „Ще се приложи“, РБ, 16.08.1932 

471. „Онаследено и вложено“, ООК, 21.07.1943 

472. „Хигиенични правила“, МОК, 24.04.1927 

473. „Дойде на себе си“, НБ, 12.06.1927 

474. „Ще бъде жив“, НБ, 09.05.1926 

475. „Идеалът на човека“, РБ, 12.07.1931 

476. „Мечът на Духа“, НБ, 09.09.1934 

477. „Милосърдие, смирение и молитва“, ООК, 03.10.1934 

478. „Изпит на ученика“, ООК, 05.09.1934 

479. „Дойде на себе си“, НБ, 12.06.1927 

480. „Чистосърдечните“, НБ, 29.04.1917 

481. „Новата азбука “, НБ, 13.07.1924 

482. „Денят на доброто“, СБ, 14.07.1931 

483. „Симоне Йонин, любиш ли ме?“, ИБ, 12.07.1920 

484. из „Акордиране на човешката душа“ 

485. из „Учителят говори“ 

486. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

487. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

488. Делото на Христос и противодействащите духовни сили“, 22.03.1909 

489. из „Ист. път на Бялото Братство, т. 3“ 

490. Ист. път на Бялото Братство, том 3 

491. Събр. съч 106 

492. Събр. съч. 11 

493. „Аз ви избрах, ИБ, 12.02.1920 

494. из „Ист. път на Бялото Братство, том 4“ 

495. Събр. съч. 11 

496. Събр. съч. 11 

497. „Новата епоха“, МОК, 07.01.1931 

498. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1” 
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499. Реч при освещаването на антропософския клон „Кристиян 

Розенкройц“, 17.06.1912 

500. из „Учителят говори“ 

501. „Не правете ни¬кому насилие, нито оклеветявайте!“, НБ, 04.06.1922 

502. Събр. съч. 139 

503. „Главните точки“, УС, 15.05.1938 

504. „В Ниневия“, УС, 16.12.1934 

505. „Хармонични положения“, МОК, 29.05.1927 

506. „Хармонична деятелност“, ООК, 17.12.1924 

507. „Родени от Бога“, ООК, 05.01.1944 

508. „Силни и слаби желания“, ООК, 13.02.1929 

509. „Начало и край“, УС, 12.03.1933 

510. „Добрата страна на страданията. Чистотата“, МОК, 06.04.1924 

511. Събр. съч. 123 

512. Събр. съч. 102 

513. „Прав и крив път“, УС, 19.03.1933 

514. „Братът на най-малките“, ИБ, 01.01.1917 

515. из „Учителят говори“ 

516. Събр. съч. 107 

517. Събр. съч. 175 

518. Събр. съч. 103 

519. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

520. Събр. съч. 104 

521. Реч при освещаване¬то на антропософския клон „Кристиян 

Розенкройц“, 17.06.1912 

522. Събр. съч. 96 

523. „В Ниневия“, УС, 16.12.1934 

524. „От сърцето излизат“, НБ, 05.01.1930 

525. „Стари и нови разбирания“, СБ, 02.09.1935 

526. Делото на Христос и противодействащите духовни сили“, 22.03.1909 

527. Събр. съч. 103 

528. из „Учителят говори“ 

529. „Физическият живот - път към духовния и Божествен живот“, ИБ, 

09.06.1921 

530. из „Учителя за себе си“, Лалка Кръстева 

531. „Който се учи“, НБ, 30.11.1924 

532. „Великите условия на живота“, НБ, 12.01.1919 

533. Две естества“, РБ, 11.08.1935 

534. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

535. из „Учителят говори“ 
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536. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

537. До скончанието на века“, НБ, 03.01.1926 

538. „Отвън и отвътре“, СБ, 22.08.1926 

539. из „Учителят говори“ 

540. „Ще го изцеля“, НБ, 27.04.1924 

541. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

542. „Преди Авраама“, НБ, 15.06.1930 

543. „Силен и слаб“, РБ, 19.08.1938 

544. „Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!“, НБ, 04.06.1922 

545. „Път, Истина и живот“, СБ, 19.08.1920 

546. „Ще го изцеля“, НБ, 27.04.1924 

547. „Петте разумни девици“, НБ, 16.11.1916 

548. „В своите си“, НБ, 27.06.1926 

549. „Ни мъж, ни жена“, НБ, 20.11.1927 

550. из „Ист. път на Бялото Братство“, том 1 

551. Събр. съч. 113 

552. из „Ист. път на Бялото Братство, том 7“ 

553. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

554. „Просветено съзнание“, ООК, 03 .12.1930 

555. „Ръцете на Любовта“, УС, 28.05.1933 

556. из „Учителят говори“ 

557. Те свидетелстват“, НБ, 19.12.1926 

558. „Той знаеше“, НБ, 29.11.1925 

559. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

560. из „Ист. път на Б. Братство, том 3“ 

561. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

562. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

563. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

564. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

565. Събр. съч. 96 

566. Събр. съч. 143 

567. „Изкушението“, НБ, 20.06.1915 

568. из „Акордиране на човешката душа“ 

569. „Дванадесетте племена“, НБ, 26.02.1928 

570. „И помаза“, СБ, 19.08.1934 

571. „Главните точки“, УС, 15.05.1938 

572. из „Акордиране на човешката душа“ 

573. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

574. „Малката мисия“,МОК, 02.01.1927 

575. „Слънцето не ще зайде“, НБ, 27.02.1927 
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576. „Ни мъж, ни жена“, НБ, 20.11.1927 

577. „Оздравяха“, НБ, 13.01.1924 

578. „Разумното слово“, НБ, 12.10.1930 

579. „Много плод“, НБ, 21.05.1922 

580. „Външна и вътрешна вяра“, УС, 08.01.1933 

581. „Изгряващото Слънце“, НБ, 04.05.1919 

582. „Тесният път“, НБ, 11.01.1925 

583. „Трите изпитания“, УС, 24.12.1933 

584. „Вяра и Любов“, УС, 07.05.1933 

585. „Волята Божия“, НБ, 22.04.1917 

586. Събр. съч. 

587. Събр. съч. 191 

588. „Правилният развой на човешките енергии“, СБ, 22.08.1921 

589. „Лазаре, излез вън!“, НБ, 10.03.1929 

590. „Първият и последният“, УС, 07.02.1937 

591. Събр. съч. 103 

592. из „Ист. път на Бялото Братство, том 4“ 

593. из „Ист. път на Бялото Братство, том 4“ 

594. из „Ист. път на Бялото Братство, том 4“ 

595. „Доведете го“, НБ, 30.06.1918 

596. из „Ист. пътна Бялото Братство, том 1“ 

597. „Гърбавата жена “, НБ, 08.06.1919 

598. „И рече баща му“, НБ, 15.12.1918 

599. Събр. съч. 103 

600. „Синовно отношение “, УС, 17.10.1943 

601. „Молитвата“, УС, 03.12.1933 

602. „Истината“, НБ, 02.11.1914 

603. „Ръката съблазнява“, НБ, 05.04.1925 

604. „Ще ти въздаде“, НБ, 12.05.1929 

605. „Номер първи“, СБ, 01.09.1943 

606. „Причинният свят“, УС, 13.01.1935 

607. „Подражатели на Бога“, РБ, 27.07.1932 

608. „Братя в единомислие“, СБ, 20.08.1927 

609. „След три дни“, НБ, 24.06.1923 

610. „Дъще Сионова“, НБ, 14.05.1922 

611. „Призови Симона!“, НБ, 16.10.1927 

612. „Съчетание, приложение и изпълнение “, РБ, 03.08.1931 

613. „Пробни страдания“, СБ, 18.08.1935 

614. „Първичната връзка“, НБ, 27.06.1923 

615. „Проява на музиката в съзнанието“, ООК, 28.12.1926 
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616. „Достатъчна ти е Моята благодат“, ИБ, 18.01.1917 

617. „Правата посока“, ООК, 06.05.1931 

618. „Ти си!“, НБ, 07.12.1924 

619. „Здравословни условия“, ООК, 28.04.1926 

620. „Ненаписаните закони“, НБ, 06.10.1921 

621. Събр. съч. 175 

622. Събр. съч. 148 

623. „Желаният мир“, СБ, 28.08.1938 

624. „Който иска славата“, НБ, 25.01.1925 

625. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

626. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

627. из „Учителят говори“ 

628. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

629. Събр. съч. 104 

630. „Благото на човека“, ООК, 21.12.1927 

631. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

632. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

633. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

634. из „Учителят говори“ 

635. „Гърбавата жена“, НБ, 08.06.1919 

636. из „Акордиране на човешката душа“ 

637. Събр. съч. 175 

638. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

639. из „Ист. път на Бялото Братство, том 4“ 

640. Събр. съч. 103 

641. Събр. съч. 143 

642. „Делото на Христос и противодействащите духовни сили“, 

22.03.1909 

643. Събр. съч. 15 

644. Събр. съч. 131 

645. Събр. съч. 143 

646. Събр. съч. 148 

647. Събр. съч. 148 

648. „Любов и безсмъртие“, ООК, 17.11.1943 

649. из „Учителят говори“ 

650. „Четири правила“, РБ, 13.08.1937 

651. „Аз ще го възкреся“, НБ, 27.11.1921 

652. „Все що е писано“, НБ, 28.01.1917 

653. „Възможности за щастие“, СБ, 24.08.1941 

654. „И Земята ще се изпълни със знание“, НБ, 11.04.1926 
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655. из „Учителят говори“ 

656. „Свещеният огън“, СБ, 27.08.1926 

657. Делата Божии“, НБ, 23.02.1930 

658. „Трите принципа“, ООК, 27.04.1932 

659. из „Учителят говори“ 

660. „Оздравяха“, НБ, 13 Януари 1924 

661. из „Разговори при седемте рилски езера“ 

662. „Съблазните“, НБ, 23.09.1923 

663. „Кротостта и смирението“, ИБ, 22.01.1920 

664. „Който люби“, НБ, 02.12.1923 

665. Беседа при откриването на събора на Бялото Братство, 10.08.1914 

666. „Оздравяха“, НБ, 13.01.1924 

667. „Все що е писано“, НБ, 28.01.1917 

668. „Влияние на планетите“, ООК, 12.03.1923 

669. „Що е това?“, НБ, 24.02.1924 

670. „Двоен дял“, ООК, 11.11.1931 

671. „Отвън и отвътре“, СБ, 22.08.1926 

672. „Плодовете на Духа“, НБ, 03.02.1924 

673. „Пробуждане на човешката душа”, НБ, 25.03.1923 

674. „Който люби“, НБ, 02.12.1923 

675. „Сеятелят“, НБ, 27.03.1921 

676. „Зелен и узрял“, УС, 19.10.1941 

677. „Разбраната скръб“, ООК, 21.10.1931 

678. „Свещената област на живота“, ООК, 28.06.1933 

679. „Желаният мир“, СБ, 28.08.1938 

680. „Явно говорих“, СБ, 24.08.1927 

681. „Все що е писано“, НБ, 28.01.1917 

682. Събр. съч. 118 

683. Събр. съч. 132 

684. Събр. съч. 116 

685. Събр. съч. 130 

686. Събр. съч. 118 

687. Събр. съч. 131 

688. Събр. съч. 124 

689. Събр. съч. 152 

690. Събр. съч. 129 

691. Събр. съч. 152 

692. Събр. съч. 178 

693. Събр. съч. 103 

694. „Скритите таланти“, МОК, 22.05.1931 
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695. „С чия воля“, ООК, 02.06.1926 

696. „Новораждане“, РБ, 14.08.1935 

697. „Самовъзпитание“, СБ, 02.08.1942 

698. „Чистосърдечните“, НБ, 29.04.1917 

699. „Мир вам“, НБ, 11.09.1914 

700. „Да се радват наедно“, НБ, 12.01.1930 

701. „Бъдещото верую на човечеството“, СБ, 01.09.1933 

702. „Учителю благи“, НБ, 03.02.1929 

703. „Проявеният живот“, СБ, 03.10.1943 

704. „Личност и душа“, ООК, 01.01.1930 

705. „Условия за обикновения и за разумния човек“, ООК, 05.05.1926 

706. „В името Божие“, НБ, 06.11.1938 

707. „Градовете Содомски и Гоморски“, НБ, 16.11.1924 

708. из „Учителят говори“ 

709. „Ист. път на Бялото Братство, т. 3“ 

710. „Ист. път на Бялото Братство, т. 3“ 

711. „Ист. път на Бялото Братство, т. 3“ 

712. „Ист. път на Бялото Братство, т. 1“ 

713. „Пробуждане съзнанието на ученика“, СБ, 22.08.1927 

714. „Ист. път на Бялото Братство, т. 3“ 

715. „Още по-блажени са!“, НБ, 04.12.1921 

716. „Мисъл и действие“, ООК, 15.06.1922 

717. Годишна среща на Веригата, 18.08.1910 

718. из Акордиране на човешката душа“ 

719. „Кротостта и смирението“, ИБ, 22.01.1920 

720. „Първичната връзка“, ИБ, 22.06.1923 

721. „Мисъл и действие“, ООК, 15.06.1922 

722. „Противоречие в съзвучието“, НБ, 09.02.1919 

723. „И Петър Го взе настрана“, НБ, 30.07.1922 

724. Годишна среща на Веригата, 16.08.1910 

725. „Синове на възкресението“, НБ, 29.01.1928 

726. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

727. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

728. „Родени изново“, НБ, 02.03.1924 

729. „Миротворци“, НБ, 21.12.1924 

730. „Влизане и излизане“, МОК, 21.11.1930 

731. Събр. съч. 104 

732. Събр. съч. 92 

733. из „Богомилството“, Влад Пашов 

734. „Какво ще срещне ученикът на пътя“, ИБ, 17.08.1922 
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735. из „Разговори при седемте рилски езера“ 

736. из „Акордиране на човешка¬та душа“ 

737. „Неразрешеното“, ООК, 15.12.1926 

738. из „Окултният ученик“ 

739. Събр. съч. 10 

740. „Двете жени“, НБ, 12.06.1921 

741. из „Изворът на Доброто“ 

742. „Свещеният олтар“, ООК, 09.02.1927 

743. „Съединителните нишки на живота“, МОК, 02.01.1931 

744. Събр. съч. 103 

745. Събр. съч. 93 

746. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

747. из „Разговори при седем¬те рилски езера” 

748. из „Изворът на Доброто“ 

749. „Добрата земя“, НБ, 17.12.1922 

750. „Чуха, че иде Исус“, НБ, 03.11.1929 

751. из „Изворът на Доброто“ 

752. „Новият Живот“, СБ, 19.08.1922 

753. НБ, 01.01.1917 

754. „Хармонични положения“, МОК, 29.05.1927 

755. „Методи за лекуване“, СБ, 22.08.1919 

756. „Правилно растене на душата и хармонично развитие на душевните 

сили“, СБ, 22.08.1921 

757. „Още малко“, НБ, 13.04.1924 г. 

758. Събр. съч. 96 

759. Събр. съч. 173 

760. „Истинно, честно и справедливо“, НБ, 1943г. 

761. из „Акордиране на човешката душа“ 

762. из „Учителят говори“ 

763. „Съществените правила“, ООК, 31.01.19342. 

764. из „Спомени за Боян Боев от Влад Пашов“ 

765. из „Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов“ 

766. „Стани и опаши се!“, НБ, 11.12.1921 

767. „Тайните на Духа“, ИБ, 1897 

768. Годишна среща на Веригата, 16.08.1914 

769. „Братът на най-малките“, НБ, 01.01.1917 

770. из „Учителя“, Б. Боев, Б. Николов, М. Константинов, М. Тодорова 

771. „Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!“, НБ, 04.06.1922 

772. „Път към новото“, ООК, 14.04.1937 

773. „Новият човек“, НБ, 13.03.19214 
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774. Годишна среща на Веригата, 1912 

775. „Ще ви въздигна“, НБ, 03.12.1916 

776. из „Писма до първите ученици (1889-1906)“ 

777. Годишна среща на Веригата, 1914 

778. Годишна среща на Веригата, 16.08.1912 

779. „И Петър се грееше“, НБ, 31.03.1940 

780. „Разцъфтяване на човешката душа“, МС, 02.07.1923 

781. „Седем кошници“, НБ, 04.12.1927 

782. Годишна среща на Веригата, 1914 

783. из „Учителя“, Б. Боев, Б. Николов, М. Константинов, М. Тодорова 

784. „Новият Живот“, СБ, 19.08.1922 

785. „Съответствие на величините“, МОК, 06.11.1927 

786. из „Паневритмия“, 1941 

787. „Сам с ума си“, НБ, 09.01.1927 

788. „Законът на служенето“, НБ, 27.07.1914 

789. „Любовта, носителка на живота“, НБ, 10.04.1921 

790. из „Разговори при седемте езера“ 

791. из „Езотерични разглеждания на кармичните взаимовръзки“ 

792. Лекция пред строителите, 17.02.1923 

793. Събр. съч. 104 

794. Събр. съч. 237 

795. Събр. съч. 219 

796. из „Акордиране на човешката душа“ 

797. „Кротостта и смирението“, ООК, 22.01.1920 

798. „Мисъл и действие“, ООК, 15.06.1922 

799. „Никаква лъжа“, ООК, 05.11.1920 

800. „Вяра и съмнение“, ООК, 17.06.1923 

801. „Каквото попросите“, НБ, 04.05.1924 

802. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

803. „Ако синът ви освободи, ще бъдете свободни“, НБ, 11.02.1923 

804. из „Ист. път на Бялото Братство, т. 1“ 

805. „Три фази“, НБ, 19.06.1938 

806. „Божият глас“, ООК, 27.08.1930 

807. „Право мисли!“, ООК, 14.07.1926 

808. из “Акордиране на човешката душа” 

809. из “Акордиране на човешката душа” 

810. „Оценяване и прилагане“, УС, 03.10.1937 

811. „Бог е говорил“, НБ, 09.11.1919 

812. из „Акордиране на човешката душа“ 

813. из „Изворът на Доброто“ 
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814. „Аз съм жив“, НБ, 22.02.1920 

815. из „Учителя за себе си“, съст. Лалка Кръстева 

816. „Време и пространство“, УС, 20.11.1932 

817. „В малкото“, НБ, 20.06.1926 

818. „Аз съм онзи човек“, НБ, 28.09.1919 

819. „Възпитание на волята“, ООК, 30 Март 1932 

820. „Новият Живот“, СБ, 19.08.1922 

821. „Детето растеше“, НБ, 30.03.1919 

822. „Защо не можахме“, НБ, 24.12.1922 

823. „В правда, истина и святост“, НБ, 26.06.1921 

824. Годишна среща на учениците, 19-24.08.1920 

825. „И очите ми видяха Изгрева”, Н. Дойнов 

826. „Постижения на Любовта“, ООК, 08.05.1940 

827. из „Писма на Боян Боев, т. 2“ 

828. „Мисъл и действие“, ООК, 15.06.1922 

829. „Много плод“, НБ, 15.01.1922 

830. „Като го видя Петър“, НБ, 20.04.1919 

831. „Колко пъти да прощаваме?“, НБ, 27.01.1924 

832. „Оздравяха“, НБ, 13.01.1924 

833. „Които вас приемат“, НБ, 26.03.1922 

834. „Напразно Ме почитат“, НБ, 03.06.1923 

835. „Ще живее“, НБ, 07.12.1919 

836. „Онези дни ще се съкратят“, НБ, 25.05.1924 

837. „Многоценният бисер“, НБ, 02.05.1915 

838. „Поучаваше ги“, НБ, 07.01.1923 

839. „Защо не можахме?“, НБ, 24.12.1922 

840. „Защо не можахме“, НБ, 24.12.1922 

841. „Отношение на два закона“, НБ, 18.10.1931 

842. „Доброто вино“, НБ, 04.08.1918 

843. из „Акордиране на човешката душа” 

844. „В мое име“, НБ, 29.09.1918 

845. „В малкото“, НБ, 20.06.1926 

846. „Новият и старият живот“, СБ, 26.08.1922 

847. „Най-великата наука“, УС, 12.12.1943 

848. сп. „Сила и живот“, 1992, бр. 1 

849. „Акордиране на човешката душа“) 

850. „Видяхме Господа“, НБ, 11.03.1923 

851. Годишна среща на Веригата, 16.08.1909 

852. Годишна среща на Веригата, 23.08.1911 

853. „През онези дни“, НБ, 25.10.1931 
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854. Годишна среща на Веригата, 17.08.1912 

855. „Добрият пастир“, НБ, 18.01.1920 

856. из „Изворът на Доброто“ 

857. из Акордиране на човешката душа“ 

858. Годишна среща на Веригата, 12.08.1911 

859. из Акордиране на чов. душа“ 

860. из „Окултният ученик“ 

861. из „Учителя за себе си“, Лалка Кръстева 

862. „Мисъл и действие“, ООК, 15.06.1922 

863. „Никодим“, НБ, 22.01.1928 

864. из Акордиране на чов. душа“ 

865. „Добрият пастир“, НБ, 18.01.19204 

866. „Окултни правила“, ООК, 27.04.1922 

867. из „Изворът на Доброто“ 

868. из „Изворът на Доброто“ 

869. „Що казва Духът“, НБ, 29.02.1920 

869а  из „Изворът на доброто” 

870. Годишна среща на Веригата, 16.08.1912 

871. „След три дни“, НБ, 24 .06.1923 

872. „Призваните“, НБ, 03.11.1918 

873. „Господ му рече“, НБ, 06.04.1919 

874. „Домовит човек“, НБ, 07.03.1926 

875. „Правилно мерене“, ООК, 26.05.1943 

876. „Земният и небесният“, НБ, 01.02.1920 

877. „Новото човечество“, СБ, 19.08.1920 

878. из „Изворът на Доброто“ 

879. Годишна среща на Веригата, 19.08.1909 

880. Събр. съч. 237 

881. „Иде в света“, НБ, 03.05.1942 

882. из „Изворът на Доброто“ 

883. „Божествен и човешки свят“, РБ, 23.07.1940 

884. из „Разговорите при седемте езера” 

885. из „Акордиране на човешката душа.“ 

886. из „Учителят говори“ 

887. „Многоценният бисер“, НБ, 02.05.1915 

888. „Ист. път на Бялото Братство, том 6“ 

889. из „Учителят говори“ 

890. из „Учителят говори“ 

891. из „Ист. път на Бялото Братство, том 2“ 

892. „Отец люби Сина“, НБ, 19.10.1930 
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893. „Дъще Сионова“, НБ, 14.05.1922 

894. „Кротките“, НБ, 20.03.1927 

895. „Плати ми що ми си длъжен“, НБ, 30.03.1924 

896. „Глас в пустинята“, НБ, 12.12.1926 

897. „И Земята ще се изпълни със знание“, НБ, 11.04.1926 

898. „Отиване и връщане“, СБ, 21.08.1931 

899. „Чуха, че иде Исус“, НБ, 03.11.1929 

900. „Синове на възкресението“, НБ, 29.01.1928 

901. „Този е живият хляб“, УС, 10.02.1935 

902. „Външна и вътрешна вяра“, УС, 08.01.1933 

903. „Иде час“, РБ, 24.08.1932 

904. „Проветряване“, РБ, 19 .08.1940 

905. „Неоцененото богатство“, РБ, 25.08.1940 

906. „Примирителната постъпка“, УС, 28.03.1937 

907. „С человечески езици“, РБ, 01.09.1935 

908. „Истински поклонници“, УС, 29.03.1931 

909. „Функции на човешкия организъм“, МОК, 10.01.1930 

910. „Умовете им“, НБ, 05.12.1926 

911. „Ще идеш и ще се възродиш“, ООК, 02.02.1938 

912. „Единствената сила“, СБ, 29.08.1943 

913. „Да ценим живота“, ООК, 05.11.1941 

914. „Бяла и черна светлина“, МОК, 21.03.1923 

915. „Взимане и даване“, НБ, 06.05.1917 

916. „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

917. „Правилни връзки“, ООК, 04.09.1929 

918. „Магическата сила на Любовта“, РБ, 15.08.1940 

919. „Сродните души“, НБ, 01.01.1922 

920. из „Акордиране на човешката душа“ 

921. „И Петър се грееше“, НБ, 18.12.1921 

922. из „Учителят говори“ 

923. „Проводници“, ООК, 18.09.1935 

924. „Възприемане и предаване“, УС, 02.03.1944 

925. „Изключителни условия“, ООК, 07.09.1932 

926. „Сила, живот и здраве“, ООК, 23.12.1931 

927. „Плодовете на Духа“, УС, 24.10.1943 

928. „В сила“, НБ,30.03.1930 

929. из „Изворът на Доброто“ 

930. Събр. съч. 306 

931. Събр. съч. 133 

932. Събр. съч. 143 
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933. Събр. съч. 266 

934. Китайска мъдрост 

935. из „Учителят говори“ 

936. „Пречупване на светлината“, МОК, 28.12.1928 

937. „Светите Твои градове“, НБ, 12.05.1935 

938. „Който люби“, НБ, 02.12.1923 

939. „Трапезата на Новия Завет“, НБ, 25.05.1919 

940. „Вярата“, НБ, 06.03.1921 

941. „Твърдост, смелост, изпълнителност“, МОК, 25.11.192з г. 

942. Годишна среща на Веригата, 1912 

943. „Истината“, СБ, 21.08.1922 

944. Двата принципа“, ИБ, 08.08.1920 

945. „Разбор на думи“, МОК, 19.04.1922 

946. „Истината“, НБ, 21.10.1923 

946а  „Педагогическа лекция“, МОК, 07.03.1923 

947. „Едно звено“, СБ, 03.09-1933 

948. из „Изворът на Доброто“ 

949. Детето растеше“, НБ, 30.03.1919 

950. „Живот вечен“, СБ, 24.08.1922 

951. „Акордиране на човешката душа“ 

952. „Бог е съчетал“, НБ, 13.05.1917 

953. „Сам се опасваше“, НБ, 17.11.1929 

954. из „Учителят говори“ 

955. „Бог е Дух“, НБ, 27.05.1928 

956. „На видело“, НБ, 04.05.1930 

957. „За приятелите си“, НБ, 11.12.1927 

958. Годишна среща на Веригата, 20.08.1912 

959. Годишна среща на Веригата, 13.08.1911 

960. „Никодим“, НБ, 22.01.1928 

961. „Отиване и връщане“, СБ, 21.08.1931 

962. Ако имате вяра“, НБ, 21.01.1940 

963. „Бъдете съвършени“, НБ, 01.11.1942 

964. „Правосъдие“, СБ, 28.08.1926 

965. „Отиване и връщане“, СБ, 21.08.1931 

966. „Положителни и отрицателни сили в природата“, ООК, 06.10.1922 

967. „Педагогическа лекция“, МОК, 07.03.1923 

968. „Герои“, УС, 03.11.1935 

969. „Царството Божие“, СБ, 21.09.1941 

970. „Затова се родих“, НБ, 10.10.1926 

971. „Хваление“, ООК, 16.04.1930 
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972. „Освобождаване“, МОК, 04.07.1930 

973. „Отиване и връщане“, СБ, 21.08.1931 

974. „Сто пеняза“, НБ, 08.05.1927 

975. „Ще бъдат научени“, НБ, 07.02.1943 

976. „Каин и Авел“, УС, 14.10.1934 

977. „Новото верую“, ООК, 10.03.1943 

978. „Високият идеал“, ООК, 11.09.1923 

979. „Призови Симона!“, НБ, 16.10.1927 

980. „Мистично разбиране“, УС, 21.06.1931 

981. „Рождението“, НБ, 25.12.1915 

982. „Истински поклонници“, УС, 29.03.1931 

983. „Божествена радост“, РБ, 14.08.1940 

984. „В начало бе Словото“, НБ, 14.02.1937 

985. „Пътят на героите“, ИБ, 06.01.1928 

986. „Разумният живот“, МОК, 21.10.1923 

987. „Разбраната скръб“, ООК, 21.10.1931 

988. „Свърши се виното“, НБ, 04.10.1936 

989. „Стана невидим“, НБ, 02.05.1937 

990. „Пробни страдания“, РБ, 18.08.1935 

991. „Отворени форми“, МОК, 08.03.1929 

992. „Абсолютна справедливост“, УС, 08.03.1936 

993. „Пътят на ученика“, СБ, 19.08.1927 

994. „Имената са ви записани“, СБ, 25.08.1926 

995. „Рождението“, НБ, 25.12.1915 

996. „Ученикът трябва да разбира“, ООК, 12.07.1923 

997. „Аз съм истинската лоза“, СБ, 27.08.1922 

998. „Истинната лоза“, НБ, 27.08.1922 

999. „Философия и наука“, ООК, 15.06.1932 

1000. из „Учителят говори“ 

1001. „Мъртвите и живите линии“, ООК, 08.01.1924 

1002. „Безопасното място“, ООК, 22.12.1943 

1003. „Методи за самовъзпитание“, МОК, 13.06.1930 

1004. „Пътят на героите“, НБ, 06.01.1928 

1005. „Вътрешният закон“, УС, 17.11.1935 

1006. „Аз съм вратата на овцете“, СБ, 10.09.1922 

1007. „Стремеж към съвършенство“, ООК, 22.09.1926 

1008. „Новата Земя“, НБ, 13.02.1927 

1009. „Добрата постъпка“, ООК, 22.10.1924 

1010. „Влияние на вътрешна¬та светлина“, МОК, 12.04.1925 

1011. „Който сее и който жъне“, НБ, 25.11.1934 
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1012. „Влиянието на музиката“, ООК, 22.06.1922 

1013. Събр. съч. 283 

1014. „Влияние на музиката, пеенето и движенията“, ООК, 15.10.1922 

1015. „Проява на музиката в съзнанието“, ООК, 28.12.1926 

1016. „Разумният музикален живот“, ООК, 05.05.1937 

1017. „Красиви движения“, МОК, 01.09.1939 

1018. „Музика и организиране“, ООК, 11.02.1942 

1019. „Живот и пеене“, ООК, 04.03.1942 

1020. „Кротките“, НБ, 20.03.1927 

1021. из „Бъдещата култура“ 

1022. „Отношение на ума и сърцето“, МОК, 05.12.1941 

1023. „Значение на гласните при окултното пеене“, ООК, 10.12.1922 

1024. „Окултна музика“, ООК, 03.12.1922 

1025. „Няма тайно“, НБ, 13.03.1927 

1026. „Новата Земя“, НБ, 13.02.1927 

1027. из „Изворът на Доброто“ 

1028. из „Акордиране на човешката душа“ 

1029. из „Изворът на Доброто“ 

1030. „Равностранният триъгълник“, ООК, 11.03.1925 

1031. из Акордиране на човешката душа“ 

1032. „Работа за новия живот“, СБ, 22.08.1922 

1033. „Практическо приложение на окултната музика“, ООК, 26.11.1922 

1034. „Изгрява Слънцето“, ООК, 18.02.1942 

1035. „Съмнение и воля“, ООК, 11.02.1923 

1036. „Окултна музика“, ООК, 22.10.1922 

1037. „Влиянието на музиката“, ООК, 22.06.1922 

1038. „Никаква лъжа“, ООК, 05.11.1922 

1039. „Нито тържик“, НБ, 13.04.1919 

1040. „Колко е добър Господ“, ООК, 17.07.1935 

1041. „Основа на знанието“, ООК, 26.07.1933 

1042. из „Разговори при седемте рилски езера“ 

1043. из „Акордиране на човешката душа“ 

1044. „Свещеният час“, СБ, 24.08.1927 

1045. Двадесет правила от Учителя към ученика“, МС, 07.07.1925 

1046. „Новата песен“, ООК, 25.01.1933 

1047. „Правила на разумния живот“, СБ, 31.08.1925 

1048. Доброто и светлината“, УС, 02.01.1938 

1049. из „Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят“, Влад 

Пашов 

1050. „Идване и възприемане на Духа“, СБ, 21.08.1920 
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1051. „Къси и дълги линии“, ООК, 15.02.1928 

1052. „Любов към Бога“, ООК, 02.11.1932 

1053. „Проникване“, СБ, 23.08.1936 

1054. „Житното зърно“, НБ, 23.03.1914 

1055. „Аз съм онзи човек“, НБ, 28.09.1919 

1056. „Ще бъдат предупредени“, ООК, 28.08.1928 

1057. Събр. съч. 10 

1058. „Новият живот“, СБ, 19.08.1922 

1059. из „Ист. път на Бялото Братство, том 5“ 

1060. „Духовното у човека“, НБ, 22.09.1929 

1061. „Забранихме му“, НБ, 06.10.1929 

1062. „Внушение и вдъхновение“, ООК, 21.12.1932 

1063. „Любов към Бога“, ООК, 02.11.1932 

1064. „Много плод“, НБ, 21.05.1922 

1065. „Влияние на музиката“, ООК, 18.01.1933 

1066. „Сила, живот, здраве“, ООК, 23.12.1931 

1067. из „Акордиране на човешката душа“ 

1068. Годишна среща на Веригата, 1914 

1069. „Моето царство“, НБ, 08.03.1925 

1070. из „Ист. път на Бялото Братство, том 5“ 

1071. Годишна среща на Веригата, 16.08.1910 

1072. „Ист. път на Бялото Братство, том 5“ 

1073. „Основни правила на хигиената“, РБ, 19.07.1939 

1074. „Закон за дишането“, РБ, 04.09.1940 

1075. из „Учителят за дишането“, Б. Боев 

1076. из Акордиране на човешката душа“ 

1077. „За дишането“, ООК, 11.09.1940 

1078. из Акордиране на човешката душа“ 

1079. „Закон за дишането“, СБ, 04.09.1940 

1080. „Дишането на човека и на животните“, ООК, 21.01.1931 

1081. „Вечният порядък“, НБ, 29.05.1932 

1082. „Връзка между Бога и човека“, РБ, 22.09.1940 

1083. „Живата наука“, ООК, 14.03.1928 

1084. из „Учителя за дишането“ 

1085. Годишна среща на Веригата, 1912 

1086. Годишна среща на Веригата, 1912 

1087. Годишна среща на Веригата, 1912 

1088. „Микроскопическите добрини“, МОК, 14.02.1926 

1089. „Най-високото място“, СБ, 20.08.1931 

1090. „Бог е Дух“, НБ, 03.06.1917 
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1091. „Философия и наука“, НБ, 15.06.1932 

1092. Събр. съч. 10 

1093. из „Теософия“ 

1094. Събр. съч. 253 

1095. из „Ист. път на Бялото Братство, том 6“ 

1096. „Изпити на ученика“, ООК, 07.12.1932 

1097. „Четирите кръга“, ООК, 11.05.1927 

1098. из „Имам дом Неръкотворен, том 1“ 

1099. из „Ист. път на Бялото Братство, том 1“ 

1100. из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“ 

1101. „Седмият кръг на Живота“, МОК, 22.05.1927 

1102. из „Доброто разположение“, Боян Боев 

1103. „Двадесет правила от Учителя към ученика“, МС, 07.07.1925 

1104. „Господ му рече“, НБ, 06.04.1919 

1105. „Носители на Новото“, БС, 19.05.1932 

1106. Годишна среща на Всемирното Бяло Братство, 1922 

1107. „Абсолютната чистота“, ООК, 21.08.1929 

1108. „Послушание“, ООК, 20.10.1943 

1109. „Изгрява Слънцето“, ООК, 18.02.1942 

1110. „Бог е съчетал“, НБ, 13.05.1917 

1111. „Ранните лъчи“, МОК, 24.10.1926 

1112. „Дойде на себе си“, НБ, 12.06.1927 

1113. „Живите сили в природата“, ООК, 20.07.1922 

1114. „Противоречие в съзвучието“, НБ, 09.02.1919 

1115. „Красна като Луната и чиста като Слънцето“, НБ, 26.11.1933 

1116. „Три категории ученици“, ООК, 30.03.1922 

1117. „Жена кога ражда”, НБ, 19.11.1939 

1118. „Реални величини“, ООК, 12.06.1940 

1119. из „Акордиране на човешката душа“ 

1120. из „Изворът на Доброто“ 

1121. „Необикн. живот на Учителя Петър Дънов“, Влад Пашов 

1122. Събр. съч. 106 

1123. Събр. съч. 103 

 

 

 

 


	korica-1
	Откровения на Истината 1

