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Основни хигиенични правила 

Учителя: 
„Сегашните хора живеят повече за стомаха: как да го 

задоволят, и когато заболее – как да го лекуват. Наистина, 

като заболее стомахът, трябва да се лекува, защото той е 

свързан с главата. Когато стомахът страда, и главата 

страда. И обратно: ако главата боледува, и стомахът боле-

дува. Но за да не се разстройва стомахът, човек не трябва 

да го претоварва… 

Болестите са необходими за сегашния човек. Те изга-

рят физическата и духовната нечистота в него.“ (1)1 

„Каква философия има в болестите? Коя е причината 

за болестите? Нечистият въздух, нечистата вода и лошата 

храна. Който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въз-

дух, да пие чиста вода, да се храни с чиста, лесно смила-

ема храна и никога да не преяжда.“ (2) 

„Когато дишането не става правилно, в организма се 

наслояват полуорганични вещества, утайки, които са 

причина за всички болести.  

Заради тези утайки, тези полуорганични вещества, 

кръвта на човека не може добре да се пречиства и това 

става причина за развиване на много микроби.“ (3) 

1  Източниците на цитатите са поместени в края на книгата. 
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„Болестите са дадени на хората за придобиване на 

смирение. Всяка болест е особена задача, с която учени-

кът трябва да се справи. На всяка болест, която му се дава, 

той трябва да гледа като на особена привилегия. Всички 

болести се дължат на известни микроби, малки същества, 

които се развиват в организма на човека. Значи те нами-

рат във вашия организъм достатъчно количество храна, 

съответна за тяхното развитие. Какво трябва да правите? 

– Не им давайте такава храна и те ще си заминат.  

От какво произтича главоболието? – От ядене на 

трудно смилаема храна, която оставя излишъци в сто-

маха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, 

канализацията му е повредена някъде, вследствие на ко-

ето се явява главоболие, а стомахът и устата започват да 

миришат. У известни хора тази миризма се усеща от раз-

стояние 5-6 метра. Някои хора, като не ядат 5-6 дни, за-

почват да миришат неприятно. Когато окултният ученик 

пости, от него лъха приятна миризма. Окултният ученик 

трябва да работи за пречистване на тялото си… 

Мнозина от вас боледувате. Тези болести представля-

ват задачи за вас. Обикновените ученици могат да се ле-

куват по какъвто начин искат, но окултните ученици мо-

гат да се лекуват със силата на молитвата и на своя ум. Кое 

е по-хубаво: да платите на един лекар 100–200 лева, без 

да сте сигурни в излекуването, или да насочите ума си в 

правилна посока и да се обърнете към Бога?  

Често идват при мене някои болни и ме питат: „Да ви-

каме ли лекар?“ – Казвам: Ако се страхувате, викайте ле-

кар… Ще се подложите на операция, но след това ще се 

яви някакво усложнение. За хората от света е позволено 

да се подлагат на операции, но на окултния ученик не е 

позволено. Операциите са излишни страдания.  

Който служи на Бога, не може да бъде болен. Казвате: 

„Ние служим на Бога, но страдаме от известни болести.“ 

– Всеки от вас, който боледува, това показва, че е нарушил 

някои от законите на разумната Природа. 
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През този събор аз дадох на всички ви известни на-

реждания, които някои от вас не спазиха, вследствие на 

което се разболяха. Например аз казах да пиете вода само 

от изворчето, защото тя е изложена на слънце и е топла. 

Като пиете тази вода, няма да се простудявате.  

Други някои ядоха студени дини, пиха лимонада за 

разхлаждане, но стомахът им се разстрои. Не е позволено 

на окултния ученик да пие бира, лимонада, вино и други 

спиртни питиета…  

Казвате: „Сладко (не ферментирало) вино можем ли 

да пием?“ – Можете.  

Когато ядете плодове, трябва да ги измивате и изчис-

твате хубаво. Гроздето измивайте добре от синия камък, а 

крушите, ябълките и другите плодове изчиствайте 

добре… След това ги измивайте с топла вода.  

Вие не мислите върху това и си казвате: „Моят стомах 

носи.“ – Понякога носи, а някога протестира. Вземете 

като правило следното: Всичко, което внесете в устата си, 

да бъде абсолютно чисто! 

Чистотата е необходимо качество за окултния ученик, 

затова се научете да си миете ръцете най-малко 3 пъти на 

ден: сутрин, на обед и вечер. Ако ги миете 10 пъти на ден, 

още по-добре. Също така, по 3 пъти на ден ще измивате 

краката си, лицето си и под мишниците. Под мишниците 

има особени жлези, чрез които се отделя потта, и ако тези 

части на тялото не се мият често, зараждат се различни 

болести. При измиване на лицето, ръцете, краката, под 

мишниците, добре е кожата да остане малко влажна, за да 

може тази влага да се всмуче от организма. Това всмук-

ване на водата ще ви предаде по-голяма свежест и бод-

рост. Затова, като се миете, леко изтривайте с кърпа.“ (4) 
 

„Хора, които имат чиста кръв, нямат тези отлагания и 

утайки, каквито се намират у хора с нечиста кръв. И как-

вито микроби и да попаднат в организма им, той из-

държа. Тези хора не боледуват, не се простудяват. А хора, 

на които кръвта не е чиста, много лесно се заразяват.“ (5) 
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„Един лекар, като влезе в къщата ви, ще ви каже: Ва-

шата къща не е хигиенична, защото е на север. Ще изле-

зете от тази стая, ще се преместите в южна; трябва доста-

тъчно да държите прозорците отворени, за да влиза чист 

въздух и светлина, ще промените постелката; ще обър-

нете внимание на храната и т.н.“ (6) 
 

„Ако аз ви съградя една нехигиенична къща, не оставя 

никакъв прозорец на южната страна, а оставя такива само 

на северната страна; и при това я съградя дълбоко в зе-

мята, вие, след като живеете в нея 6-7 години, знаете ли 

как ще се почувствате? По няколко лекари ще започнат да 

влизат и излизат от къщата ви.“ (7) 
 

„Намирам американските жилища за много нехигие-

нични. В това отношение българинът е по-практичен. 

Жилищата на българина не са така удобни. Но българи-

нът е направил един комин, огнище – и през комина пос-

тоянно става проветряване на въздуха.“ (9) 
 

„Учените казват, че сляпото черво не е потребно и 

трябва да се извади, за да се отърве човек от него, когато 

го заболи. Как можете да кажете, че то не е на място? Ще 

дойде време, когато то ще почне да функционира. Лека-

рите казват: „Има възпаление в сляпото черво, дайте да 

го отрежем.“ – По-добре да умра, отколкото да се лиша от 

него, защото болестта ще се появи на друго място. Не бива 

никакви части да се режат, защото колко милиони години 

е отнело на Господа това сляпо черво да го направи, и сега 

един глупав лекар намерил, че не било потребно и 

„крръц!“ – вън, да освободим човека от него.  

Много пъти сляпото черво почне да се бунтува и да 

казва: „Месо не трябва да се яде, животните не бива да се 

колят.“ – Боб, леща, фасул и други такива неща няма да 

причинят болки. А ние: „Навън сляпото черво – пак ще 

ядем месо!“ – Но сляпото черво има другари в сърцето и 

ума; ако го отрежете долу, ще умре заедно с него и друга-

рят му вътре в сърцето и горе в ума.“ (8) 



 
5 

„Какво правят, като заболеят от апандисит? Като им 

дойде апандисит, не могат да го излекуват – хайде, отре-

жат чeрвото; заболи ги стомахът – отрежат дебелото 

черво. Чудни операции правят! Заболи ги бъбрекът – от-

режат го, казват: „И с един бъбрек се живее.“ – То ако мо-

жеше така, Господ щеше да направи човека с един бъбрек.  

Не, стомахът е необходим, сляпото черво е необхо-

димо, апандиситът е необходим. „Може и без него.“ – Не, 

Господ милиони години е работил върху тях.“ (10) 
 

„Някои хора отиват на баня и се обливат ту със сту-

дени, ту с горещи душове и, в края на краищата, заболяват 

от ревматизъм или от друга някаква болест.  

След това търсят причината вън от себе си. Невежият 

не може и не трябва да се движи в контрастите на живота. 

Това могат да правят само възвишените Същества.“ (11) 
 

„Отсега нататък престанете да казвате, че Христос ви 

спасява, а казвайте: „Ние ще живеем за Христа, ще пома-

гаме на болните да излязат от болницата и ще ги заведем 

вън от градския живот, защото той е нехигиеничен.“  

Трябва да се излезе по нивите и полята и там да се оре 

и копае. Българинът, като оре, казва, че България е уре-

дена, а който не оре, се безпокои докъде ще се даде земя 

на България – коя част от Македония, коя част от Добру-

джа и т.н. … Такъв българин не живее даже и в черния 

дроб на общия организъм, а се намира по-долу от него.  

Вземете ралото, остена, орете и сейте без къклица и ка-

жете: „Ние сме здрави хора на Новата Култура и слава 

Богу, че се освободихме от болниците“.“ (12) 
 

„Ако живеете в някоя изба, дето не прониква слънце, 

естествено там ще има условия да ви хване ревматизъм 

или туберкулоза, хипохондрия и други болести. Излезте 

на слънце, защото благоприятните условия са над повър-

хността на земята. Освободете се от прекалената влага и 

тогава ще внесете нови условия в живота си.“ (13) 
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„В Америка има къщи с по 20-30 етажа. Казвам: това, 

което имаме, не са къщи – това са най-ужасните затвори, 

които досега светът е виждал. Това са гробища.  

Има жилища, където Слънцето не е прониквало с го-

дини. Това не е култура, затова не се възхищавайте от тези 

големи здания. Аз бих предпочел да живея и в най-прос-

тата българска колиба извън града, отколкото да живея в 

едно 20-етажно здание, струващо няколко милиона, па 

макар и да има най-големите удобства.“ (14) 
 

„Не мислете, че тези здания, които сега имаме, са из-

раз на някаква особена култура. Всички тези здания, ко-

ито сега имаме, са само разсадници на болести. Нима ва-

шите кухни не са разсадници на болести? Нима вашите 

хали за месо не са разсадници на болести? Къде са хигие-

ничните ви къщи? Има ли пред всяка една къща гра-

динка? Пред всяка една къща трябва да има градина.  

В бъдеще, като дойде Шестата раса, пред всяка къща 

трябва да има една градина най-малко от хиляда квад-

ратни метра и в тази градина да има нещо посадено.“ (15) 
 

„Мнозина мислят, че като имат печки в стаите си, 

лесно ще приемат от огъня това, което им е нужно. Да, но 

сегашните печки не са хигиенични. Те по-скоро причиня-

ват болести на хората, отколкото да им носят здраве.  

Печките трябва да бъдат така направени, че да се 

вижда как става горенето. При това, лъчистата топлина 

трябва да излиза отвсякъде, а не само от една страна на 

печката. Лъчистата топлина от огъня трябва да излиза от 

всички страни и да се разпространява навсякъде безпре-

пятствено. 

Същият закон трябва да се приложи и по отношение 

на обичта, на любовта. Не внасяйте любовта на човека в 

някоя печка – само наблизо да топли, но внесете я в огни-

щето – да пръска своята светлина и топлина надалеч, 

всички да се ползват. Само тогава вие ще имате такива ре-

зултати от любовта, каквито желаете.“ (16) 
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„Едно нещо най-първо трябва да бъде хигиенично, ма-

териалът трябва да бъде по възможност най-чистият. За-

щото често ние съграждаме нашите къщи от материал, 

който носи смъртта... 

Вие например направите една къща от камъни, но 

тези камъни просмукват живота на хората. Или вие нап-

равите от тухли една къща, много хора могат да умрат. И 

кой как влезне в нова къща, все ще заболее. Казват: „Уро-

часан е той.“ – Няма никакви уроки... На вас не ви трябват 

такива кални къщи. За предпочитане е една къща, напра-

вена от дървета, защото животът на дърветата е малко по-

висш. И дървените къщи са по-здравословни.“ (17) 
 

„Хигиената препоръчва да се изгарят всички дрехи, с 

които човек е боледувал от тежка, заразна болест или с 

които е прекарал мрачни психични състояния.  

Новата хигиена препоръчва на хората даже да сменят 

често къщите, в които живеят, особено ако са прекарали в 

тях големи страдания. Такава къща е напоена със скърби 

и страдания. Остане ли още да живее в нея, човек посто-

янно се намира под влияние на преживяното.“ (18) 
 

„Ако отидете на някоя нива, където българин оре, ще 

видите, че като дойде време за почивка, той не ляга на 

браздата, която е орал, но ще отиде под някоя круша и под 

сянката ѝ ще заспи. После казва, че го хванали уроки. Каз-

вам: Ако не искаш да те хванат уроки, почини си на браз-

дата, която си орал, а не под сянката на крушата.  

Ако пък ожаднееш, не пий студена вода, но пий от 

стомна, която е седяла няколко часа на слънце… Много 

болести се раждат от бързото пиене на студена вода.  

Когато човек пие студена вода, той трябва да мисли, 

съзнанието му трябва да вземе пълно участие в сладостта 

на водата и в нейната температура. Бързате ли, когато пи-

ете вода, вие ще изгубите после повече време, докато се 

излекувате от последствията на водата, отколкото ако 

бяхте употребили 1-2 минути, докато изпиете водата.“ (19) 
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„Бих препоръчал на учениците си, когато искат да 

придобият повече магнетизъм, да си събуят обувките и да 

ходят боси по нагорещената от слънцето земя 1-2 часа. 

Обувките ни изолират от магнетизма на земята, вследст-

вие на което се зараждат много болести. Ходенето без 

шапка е също така полезно.  

Знаете ли защо гърците наричат българите дебелог-

лави? Едно нещастие е накарало българите да носят де-

бели шапки. Българинът е гениален, магнетичен ум, но 

докато не хвърли шапката си, не може да мисли така ху-

баво, не е остроумен. Бих ви препоръчал следното: Ходете 

боси и без шапки, ако искате да сте умни и здрави.“ (20) 
 

„Едно лято изведох на Мусала една група от 100–120 

души, между които имаше момичета и момчета на 10–15 

години, младежи, хора на средна възраст и една сестра на 

72 години. На върха прекарахме цели 4 часа, там си отпо-

чинахме добре… Носехме термоси с гореща пода, затова 

никой не се разболя. Върнахме се бодри и весели.  

Сегашните туристи, като се качват по планините, пият 

студена вода и се разболяват. Хората ни се смеят, че пием 

гореща вода, но ние не обръщаме внимание на това.“ (21) 
 

„Когато се определя в себе си да стане вегетарианец 

или не, човек трябва да запита Бога какво Той ще го по-

съветва. Ако му се каже, че не трябва да яде месо заради 

отровите, които месната храна съдържа, той трябва да 

слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Гос-

пода, никой не може да му помогне срещу тези отрови.  

Голям бич са те за съвременното човечество! Болес-

тите на хората се дължат именно на тези отрови. За да се 

изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се 

най-малко 10 поколения чист живот. Има методи за бързо 

пречистване на кръвта, но те се дават на малцина – само 

на онези, които са готови да посветят живота си за слу-

жене на Бога. С прилагането на тези методи за 10 години 

човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади.“ (22) 
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„Христовите закони, т. е. законите на Любовта са за-

кони на великата разумна Природа. Когато престъпва 

тези закони, човек непременно се разболява. Тази е при-

чината за всички болести. Например неправилното хра-

нене причинява разстройство на стомаха. Изопачените 

чувства внасят разстройство в дихателната система.  

Поради неправилните чувства човек се разболява от 

бронхит, задух, туберкулоза. Поради неправилно отна-

сяне към нервната система, явяват се различни нервни 

разстройства, специално неврастения… 

Мнозина, влезли в новия път, мислят, че могат да 

престъпват законите. Не, ако праведният преяде, ще го 

боли коремът също както и грешникът, когато преяжда. 

„В какво трябва да се проявява праведният?“ – Първо, 

той трябва да бъде умен, да знае как да яде, да се задово-

лява с малко храна; да използва енергията и на най-мал-

кото количество храна… 

Хората на новата раса ще се хранят изключително с 

растителна храна. Там няма да се говори за месна храна. 

Съвременните учени говорят за месото като за по-силна 

храна. Наистина, месото е по-силна, но по-вредна храна. 

Тя съдържа повече отрови и прави човека груб, жесток. 

Тревопасните, като вегетарианци, са дошли до по-ви-

соко съзнание от месоядните животни. Като ги колят, те 

изпитват особен страх, който образува в организма им из-

вестни токсини.  

Хората, като ядат месото на тревопасните, приемат 

тези токсини в организма си и започват да боледуват, осо-

бено от неврастения. И лекарите признават това, но каз-

ват: „Съвременният човек не може още без месо.“ – Който 

иска да влезе в расата на Любовта, трябва идейно, по 

убеждение да се откаже от месото. Човек трябва да пре-

създаде своя организъм. Ако не може да направи това, 

дълго време ще живее с подбудите на животните.“ (23) 

 

„Всички болести в известни органи се дължат на това, 

че в тях няма достатъчно жизнена енергия.  
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Хората поставят ръката си върху болния орган, за да се 

обнови. Той може да се обнови не само с ръката, но и чрез 

мисълта, която минава през нервите на този орган. Ми-

сълта е енергия, която се изпраща до него. Човек трябва 

да разбира тези неща разумно, за да се ползва от тях. 

Някои казват: „Аз няма да правя такива движения.“ 

Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки ден чо-

век трябва да направи известен брой движения. Ако не ги 

направи доброволно, той може да се подпуши. Ако не ги 

направи доброволно, ще дойде някоя болест. Като дойде 

болестта, той ще направи толкова движения, колкото са 

били необходими: ще рита, ще ляга, ще става, ще се върти 

на гръб, на корем, ще се навежда и т.н. Ще извърши тол-

кова движения, колкото Природата е определила.  

Природата не обича всички движения, но само разум-

ните движения. Тя не търпи излишни движения.“ (24) 
 

„Щом подпушиш физическите енергии в себе си, ще 

надебелееш, ще станеш като буре. След всяко надебеля-

ване започват да се зараждат ред болести.“ (25) 
 

„Когато човек живее на някое високо планинско 

място, където диша чист въздух и се намира във връзка с 

добри хора, той може ли да бъде болен?  

Обаче храни ли се този човек само с бонбончета, той 

ще бъде слаб, краката му няма да го държат. Храни ли се 

със здравословна храна, той ще бъде силен човек.“ (26) 
 

„Всяка болест не е нищо друго, освен една велика 

стачка. Това, че стачкуват 3 500 000 човека, то не е нищо 

още, но когато нашият стомах или сърцето ни се разболее, 

когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и 

обявят стачка, това разбирам стачка! Като се разболее 

стомахът, 10 милиона клетки стачкуват. Те казват: „Ние 

искаме от нашия господар да подобри положението ни. 

Ние искаме той да престане да ни дава биволско месо или 

изсушено свинско месо или тем подобни. Ние не можем 

да обработваме тази храна. Не искаме вече той да ни 
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измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по на-

шето естество, нито са по нашите сили.“  

Господарят казва: „Не, аз ви заповядвам!“ – „Хубаво, 

тогава ние няма да работим.“ 

Работата вече се усложнява. Сега господарят започва 

да преговаря със своите работници-слуги и ги пита какво 

искат? – „Ще ни даваш ли по малко варени картофи?“ – 

„После какво ще бъде второто меню?“ – „Малко варен 

ориз с вода и малко сол.“  

Господарят казва: „Добре, съгласен съм. Ами третото 

меню?“ – „Варени сливи с малко масло.“ – „Добре, така 

ще направя.“ – „Нищо тестено!“ – „Слушам.“ – „Никакво 

винце!“ – „Ами какво друго вместо вино?“ – „Прясна 

топла водица.“  

Това е резюмето на стачката. Господарят и работни-

ците направят един протокол и отношенията се подобря-

ват. Като се съгласят всички стачници на това нещо, от-

ново започват работата си и господарят казва: „Най-после 

и моят стомах се подобри.“ – Като се подобри малко, не се 

минава много време и господарят казва: „Чакай сега да си 

похапна и да си пийна малко.“ 

Но тогава се обявява още по-голяма стачка. Към стач-

ниците на стомаха се присъединяват стачниците от бе-

лите дробове и тогава идва голямото зло.“ (27) 
 

„Човек извършва два процеса в Природата: работа и 

почивка. При работата космическата енергия постоянно 

излиза навън, а при почивката се влива. Радвайте се, ко-

гато космическата енергия постоянно изтича навън и се 

втича навътре.  

Докато детето играе, работи и скача, то е здраво. Щом 

престане да играе, то е болно. Същото се отнася и до чо-

века. Вместо да играе, той работи. След като работи извес-

тно време, човек се нуждае от почивка... Човек трябва да 

знае колко време да работи и колко да почива. Ако работи 

или почива повече, отколкото трябва, той губи разполо-

жението на духа си и започва да боледува.“ (28) 
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„Много от болестите на съвременните хора се дължат 

на това, че като пътуват някъде из планината, изпотени 

пият студена вода. Или, както са били натоварени с ня-

каква тежка, лоша мисъл, набързо пият студена вода. 

Пият ли вода в такова състояние, те непременно ще се 

разболяват или ще ги сполети някакво голямо нещастие. 

Пийте вода от извори, които са изложени на юг, а не на 

север! Южните извори са пълни с живот.“ (29) 
 

„Често хората се страхуват от слънчевите лъчи, да не 

почернеят. Какво лошо има в почерняването? Който чер-

нее от слънцето, трябва даже да се радва, защото това по-

казва, че той е здрав човек. Ако човек не изгаря, не почер-

нява от слънцето, това показва, че той не е здрав и затова 

слънцето не може да му въздейства, не може да го лекува. 

Следователно, ако човек изгаря от слънцето, той трябва 

да се радва, защото слънцето може да го лекува.  

Има хора, които слънцето не може да лекува. Между 

слънцето и човека трябва да става правилна обмяна.  

Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, 

че слънцето е извлякло от организма на човека всички 

утайки, нечистотии, всичката гъста материя. Ако човек не 

почернява, тази гъста материя остава в организма му и 

впоследствие създава ред болезнени състояния.“ (30) 
 

„Като погледнете съвременния човек, ще видите, че 

той има изобилно венозна кръв, порите му са запушени, 

вследствие на което се раждат ред болести, страдания и 

нещастия.  

Всичко това се дължи на голямото неразбиране между 

хората, на голямата лакомия. Като ядат, всички бързат, 

вследствие на което храната им не може правилно да се 

смила. Въпреки това, слушал съм да казват: „Като ядеш, 

ушите ти трябва да пукат.“ 

Не зная какъв смисъл има в пукането на ушите. Нап-

ротив, когато яде, човек трябва да бъде разположен, да 

седне пред трапезата тих и спокоен и да яде бавно, да 
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дъвче храната си добре. Това може да продължава 40 ми-

нути, а може и цял час – няма защо да бърза.  

Някой отива на гостилница, бърза да се нахрани, че 

еди-кой си го чакал отвън. Питам: може ли човек да бъде 

здрав при такова бързане? Не само това, но след като се 

наяде с топла, гореща пържола, ще си поръча студено 

вино, току-що извадено от леда.  

Който постъпва така, той ще се намери в положението 

на някой си дядо Георги от Южна България, който ял 

топли, печени агнета и пил студено, ледено вино, докато 

един ден заболял тежко от стомах. Лекарите констати-

рали рак в стомаха. Пъшкал, мъчил се дядо Георги и си 

казвал: „Ще ядеш ли пак топло агнешко печено и отгоре 

студено вино?“ – Боледувал дядо Георги 40-50 дни и през 

това време употребявал само чист зехтин. Като оздравял, 

не повторил вече същата грешка.“ (31) 
 

„“Нямаме време за тия упражнения.“ – Чудни са хо-

рата, когато нямат време за малки работи. Ако Природата 

ги сложи на легло и ги застави по цели месеци да служат 

на известна болест, тогава ще намерят време. А така, доб-

роволно да употребяват всеки ден по 10-15 минути за уп-

ражнения и размишления, нямат време.“ (32) 
 

Духовни причини за болестите 
 

Учителя: 
 

„Много пъти вашият ум не е в състояние да се справи 

с някои мисли и следователно може да боледувате. Колко 

младежи има, които боледуват след като прочетат някоя 

отрицателна книга – тя внася една промяна в умовете им 

и с месеци, даже някои с години боледуват, докато се вър-

нат в своето първоначално положение.  

Първото нещо: гледайте да имате тази хармония със 

самия себе си – да сте доволни от поведението си.“ (33) 
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„Това е учение на самия живот – приложим ли го, ние 

сме спокойни, физически сме здрави, а изгубим ли това 

учение, веднага идват разни болести върху нас. И ако ня-

кой пита защо идват болестите, аз казвам: Понеже ние 

често губим връзката между душата ни и Бога.  

Тази връзка никога не трябва да прекъсваме. Тази 

връзка никога не трябва да се къса. Където и да бъдете – в 

Австралия, Африка и другаде – тя трябва да бъде еднаква, 

тя не се обуславя от никое общество.  

Ако един човек е добър, защото той е в едно религи-

озно общество, това е разбираемо според мен, но който в 

едно лошо общество е добър, той е истинският добър чо-

век. Да си добър между добрите е естествено, но да си до-

бър между лошите – това е нещо извънредно… 

Болестите произлизат от единствения фактор, че ние 

сме скъсали първата връзка с Бога. Този е Законът.  

Аз правя следното сравнение: Там, където прониква 

слънцето, където има хубава вода, хората са най-здрави, а 

по северните склонове на планините, където прониква 

много малко слънчева светлина, има най-много болести. 

И следователно там, където южните и източни прозорци 

са затворени, а са отворени само северните прозорци, има 

най-много болести. Северните прозорци – това е човеш-

кият егоизъм.  

Някой казва: „Искам да се осигуря.“ – Питам аз: „По-

кажете ми един човек, който се е осигурил.“ – Сега няма 

осигурен човек. Следователно осигуряването е да влезем 

в хармония и да живеем с Бога.“ (34) 
  
„Никога в света не е имало толкова болести, колкото 

сега. Лекарите вече са се слисали – кръщават, кръщават, 

нямат вече нови имена за болестите, толкова много те се 

умножават. Защо? – Защото хората в своите стремежи не 

са чисти. Не е въпросът само за извършените престъпле-

ния. Много престъпления не са извършени, но съвремен-

ните хора със своята алчност и ненаситност са в състояние 

– който им се изпречи на пътя, да го унищожат.“ (35) 
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„Човек страда от излишък на енергия, която не е раз-

работил. При съвременното възпитание трябва да се има 

предвид следното: да се намери път на излишната енер-

гия и да се впрегне на работа, защото Природата наказва 

всички онези, които складират нейната енергия и не я из-

ползват. Това всеки е забелязал. Когато се отпусне, когато 

стане мързелив, човек започва да надебелява, придобива 

много мазнини. Като не разбира законите на Природата, 

той се радва, че се е оправил. Никакво оправяне не е това. 

Природата няма да закъснее да даде урок на този човек. 

Как? Ще му изпрати една болест, която всичко ще 

стопи. С това тя иска да каже, че трябва да се работи. При-

родата не търпи никакъв застой – никой няма право да 

държи енергиите на Природата в застой. 

Следователно Природата изисква от човека да бъде 

изправен едновременно и в трите свята – физически, ду-

ховен и умствен. Той трябва да работи едновременно и в 

трите свята. Особено това се изисква от ученика.  

Като наблюдавам лицата ви, виждам, че вие живеете 

повече в света на чувствата, отколкото в умствения свят. 

Вие още не сте влезли в света на здравата, положителна 

мисъл. Който живее в чувствения свят, той прилича на 

мома, която по цели дни се оглежда в огледало – измие 

се, нареди се, облече се и хайде пред огледалото. След по-

ловин или един час – пак същата история.“ (36) 
  

„Българите имат обичай след оздравяването на бол-

ния да му раздават дрехите… Законът е, че всеки, който е 

оздравял, ако не е сменил леглото си, болестта му остава 

и който легне на това легло, се разболява. Затова мно-

зина, които спят по хотелите, се разболяват. Затова, къ-

дето грешникът е лежал, да не лягате.  

Страданията идат, защото къщите, леглата и всяка 

стъпка носят следите от човека – от праведния или греш-

ника. Гол ходи, на улиците спи, но дрехите и предметите 

на грешника не обличай и не употребявай; и на леглото, 

на което е лежал, не лягай.“ (37) 
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„На физическото поле всеки един недъг се дължи на 

духовни причини. Например мразите някого – това е въз-

можност да пострадате от болки в гръдната област.  

Завиждате, стяга ви се сърцето от завист – тогава има 

възможност да заболее черният ви дроб.  

Обичате да угаждате много на себе си – има опасност 

да заболее стомахът ви.  

Гневите ли се – ще дойде запичането.  

Често обещавате нещо, не го направите, обещавате 

много работи, но не ги правите – ще дойде главоболието.  

И така, всички физически болести, които се явяват 

днес, имат духовен произход. Щом намерите причината, 

ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармо-

нията.  

Взели сте нивата и къщата на някоя вдовица и след 

това ви заболи коремът. Аз не мога да лекувам корема ви, 

ако не върнете нивата и къщата на тази вдовица. Върнете 

ли ги, веднага болестта ще изчезне.  

Написали сте една книга, която заблуждава хората – 

веднага у вас се явява главоболие. Изповядайте се, напи-

шете друга книга с вярно съдържание и главоболието ви 

ще изчезне.  

Това са разни методи в Школата, но за да се приложат, 

се изисква много нещо. Сега няма да остарявате преждев-

ременно. Щом човек изгуби своята цел, своите идеи, той 

остарява. Никога няма да мислите, че сте стари. Ще каз-

вате: „Ние ще работим за Бога.“ – Ще имате една велика, 

славна работа. Ще имате една жива цел пред очите си и 

няма да остарявате. Ще имате пред очите си само хубави 

работи.  

Как ще се подобри бъдещото поколение, каква ще е 

бъдещата култура, какви ще бъдат градовете, селата? – 

Всичко това ще си го представяте в хубави краски. Светли 

идеи трябва да вълнуват ума ви и непрестанно да творите.  

А сега, като изкоренявате насаденото, а не посаждате 

ново, ще останете една пустиня. Не, ще насадите новото 
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и, от една страна, ще имате ново, което ще расте, а от дру-

гата страна, ще изкорените старото. А сега изкоренявате 

и не посаждате. Всичките недостатъци, които имате, ще 

ги изкорените. Не изкоренявайте всичките недостатъци 

изведнъж. Това е много голяма опасност.“ (38) 
  
„Когато един низш организъм действа върху един 

висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш 

организъм, висш живот действа върху един низш, обра-

зува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху Духа, 

човек винаги ще боледува; ако Духът има надмощие 

върху плътта, човек винаги ще бъде здрав. Като знаете 

този основен закон, прилагайте го в живота си.  

Защото, ако вие разрушавате това, което Господ е съз-

дал, другите ще ви разрушат повече. Ако вие не обичате 

вашия живот, как очаквате другите да го обичат?“ (39) 
 

„Ние сме изоставили развитието на своето сърце и сле-

дователно трябва да се върнем към този основен принцип 

– да развием и облагородим сърцето си. Злото не се 

гнезди в ума, а в сърцето… Нашето сърце се е покварило 

по наша вина; ние сме го накарвали много пъти, като слу-

гините, да лъже, да мисли зло и т.н.  

Господ казва в Писанието: „Сине Мой, дай Ми сърцето 

си“ – Той познава и вижда грешките на хората и иска от 

нас не друго, а да му отворим сърцето си, да влезе Той в 

него. Ще кажете: „Как?“ – По същия начин, както отва-

ряме прозореца да влезе светлина в нашата стая.  

Казано е: „Стая, където влиза светлина, лекар не 

влиза, болест не царува“ или: „Където светлината не 

влиза, оттам лекар не излиза“. Също така в онова човешко 

сърце, в което е влязъл Господ, дявол не влиза.  

В този смисъл именно Господ е лекарят.“ (40) 
 

„Светът може да се възроди само чрез Любовта. Няма 

ли Любов, страданията ще се увеличават, болестите ще 

дойдат. Защо? – Защото Господ Го няма там.“ (41) 
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„Който живее в Любовта, не може да боледува. Ето 

защо лекарите могат да лекуват всички болести чрез Лю-

бовта. Понеже безлюбието е причина за всички болести, 

затова Любовта ги лекува. Аз мога да направя точна ста-

тистика, за да докажа истинността на моите твърдения.  

Оженете най-здравата, най-красивата и благородна 

мома за човек, когото тя не обича, и вижте какво ще стане 

с нея след 1–2 години. Оженете най-силния, най-благо-

родния момък за мома, която не обича, и за 1-2 години 

той ще слезе до дъното на живота.  

Въпреки това майките и бащите гледат да оженят дъ-

щерите и синовете си за когото и да е, стига да е богат. Те 

казват: „Да я оженим, да мине по реда си.“ – За кого? За 

онзи, който не я обича? – Не, великият Божествен закон 

казва на майката: „Ще ожениш дъщеря си за онзи, който 

я обича като тебе.“ 

Нашият Баща, Когото ние днес отричаме, иде при нас 

и ни казва: „Живейте по закона на Любовта!“  

Като слушат беседите ми, някои казват: „Отсега ната-

тък ще живея по закона на Любовта. Няма да бия децата 

си, няма да се карам на слугинята, към всички ще се отна-

сям с Любов.“ – Щом си отидат вкъщи, работите излизат 

другояче. Жената се сърди на слугинята, че прегорила 

яденето, бащата се сърди на децата си – и плесниците за-

почват. След това и двамата казват: „Това учение не е за 

Земята, не може още да се приложи.“  

Попитайте който да е свещеник може ли да се при-

ложи Христовото учение и той ще отговори: „Не му е 

дошло още времето.“ – Не, закъснели сте даже. Времето 

за Христовото учение беше преди 2000 години. Любовта 

може винаги да се приложи.  

Нещастията и страданията в домовете могат да се пре-

махнат в един момент. Нещастията на българския народ 

могат да изчезнат моментално. – Как? – Чрез Любовта. 

Нека всички свещеници кажат: „Времето на Христовото 

учение е дошло.“ Любовта може да се приложи още сега… 
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„Защо идат трудностите и страданията?“ – За да се за-

сили волята ти. – „Не може ли без трудности?“ – Ако ня-

маше трудности, животът щеше да бъде пълен с противо-

речия. Ще дойде време, когато ще живеете без трудности, 

но сега те са необходими. Ако днес се освободите от труд-

ностите, животът ви ще се влоши.  

В едно семейство се ражда сакато дете: ръцете и кра-

ката му не се движат. Родителите търсят начин да му се 

помогне. Викат свещеници да му четат молитви, водят го 

на бани в чужбина, но нищо не помага. Защо се е родило 

сакато? – В това дете са вложени големи пороци. Ако 

беше здраво, то щеше да извърши кражби, престъпления, 

убийства. За да го предпази от това, разумната Природа 

го е вързала, за да смекчи сърцето му. Както и да лекуват 

това дете по външен път, нищо няма да се постигне.  

И ако Провидението е поставило хората пред толкова 

трудности, това се дължи на факта, че те проявяват повече 

своята зла воля, отколкото доброто в себе си. Хората не са 

толкова добри, както си мислят.  

Как ще постъпиш, ако някой беден похлопа на вратата 

ти и те помоли да пренощува в твоя дом? Ще кажеш, че 

няма място – да отиде другаде. Той ще отиде на друго 

място, но и там ще получи същия отговор.  

Като хлопа от врата на врата, стражарят ще го хване и 

ще го заведе в участъка. Докато постъпваш така, дълго 

време ще се питаш защо си сакат или болен.“ (42) 
 

„Който обича, става велик; който не обича, страда. 

Като знаете това, не питайте защо боледувате. Болестите 

са признак на безлюбие или на малко любов в човешкото 

сърце. Ако искате да бъдете здрави, вложете Любовта в 

ума, в сърцето, в душата и в цялото си тяло.  

Където е Любовта, там няма недоразумения, омраза, 

завист, болести и мъчения. Без Любов в сърцето ще при-

личате на човек, който вода гази, жаден ходи; хляб носи, 

а гладува. Любовта иска дела, а не думи. Много говорене 

води към нещастия.“ (43) 
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„Дайте път на Божественото в себе си. Щом се е пробу-

дило, не го заглушавайте. Божественото е новият госпо-

дар в човека, който казва: „Няма да лъжеш вече! Ако про-

дължаваш още да живееш в стария живот, ще дойдат бо-

лести и страдания.“  

Днес у всички хора се събуждат благородни чувства, 

които водят към нов живот. Трябва ли още да ги приспи-

ват? Ако лъжеш и страданията те преследват, още ли 

трябва да служиш на лъжата? Кажи на господаря си: „Гос-

подарю, не мога повече да ти служа.“ – Съвременното чо-

вечество влиза в нова фаза – Любов към Бога… 

Съвременните учени работят за продължаване на жи-

вота. Как може да се продължи животът? Чрез ядене ли? 

Ако храната продължава живота, то богатите, които се 

хранят добре, трябваше да живеят най-много.  

Всъщност забелязано е, че хората съкращават живота 

си повече от преяждане, отколкото от недояждане. Има 

болести, които се лекуват с глад. Обаче не винаги гладът 

е на място. Някога гладът се отразява добре и върху здра-

вите, но когато той се явява като вътрешен подтик.“ (44) 
  
„Болестите имат отношение към чувствата на човека.  

Кой човек не е болен днес? На Земята няма абсолютно 

здрави хора…  

Едно трябва да знаете: Няма същество на Земята, 

малко или голямо, което да не носи отговорност за делата 

си. Болестите, които нападат хората, се дължат на техни 

минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безна-

казано. Микробите, които днес тровят човешкия органи-

зъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омра-

зата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали 

към човека, когато ги е клал и убивал.  

Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна 

дума може да отрови и разруши човешкия организъм, 

така страхът и омразата на животните, които човек коли, 

тровят неговия организъм. В този смисъл и човек има 

възможност да руши, но има възможност и да гради.“ (45) 
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„Бог казва: „Слушай, ти ще легнеш 10-15 дена и Аз ще 

ти направя една операция.“ – А ние ги наричаме болки 

тези операции, които разумната Природа ни праща…  

Защо при болестите не се учим на геройство? Защо, 

като дойде болката, да не седиш да видиш до колко мо-

жеш да издържаш?... 

Аз ще ви приведа един пример, един факт, който стана 

тук, в София, в едно семейство, на което всичките членове 

бяха здрави. Една госпожица отива да живее в дома им, 

но се скарват нещо и след това боледуват и госпожицата, 

и госпожата от тази фамилия. Защо боледуват? – Защото 

не искат да си простят. Опасността в съвременното общес-

тво е там, че когато се сближите и след това се скарате, вие 

си създавате едно голямо нещастие и чрез закона на стра-

данието Бог ще ви примири. Затова, когато двама души се 

скарат, единият непременно ще умре.  

И за да не умирате, примирете се, целунете се и един 

ангел веднага ще се върне на Небето и ще каже: „Тези два-

мата се примириха.“ – Тогава Господ ще отложи решени-

ето Си. Ако не искате да се примирите, Господ ще каже: 

„Доведете ги при Мене! Елате тук да се примирите.“ 

И затова Господ вика грешните хора горе на Небето, 

да се примирят, а не ги оставя на Земята…  

Всичките болести имат едно велико предназначение. 

Най-великото благо в сегашния свят – това са болестите. 

Вижте онзи богатия човек – този изпоял, онзи изпоял, на 

този продал котлите, на онзи продал къщата, но като го 

хване болестта, плаче. Дойде лекарят, направи една ин-

жекция, друга инжекция, даде това лекарство, онова ле-

карство, а той дава тогава щедро от себе си, всичко дава.  

Като дойде Господ, казва: „Господи, всичко ще нап-

равя.“ – Става мекичък, на бедните раздава, щедър е. Пи-

там: Кое състояние е по-добро?...  

Казвам: Блажен е този богат човек, Господ го е посе-

тил и сърцето му се е разширило. Нека спадне малко този 

кожух! Защо му е този багаж? А тези, които нямат 
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богатство, имущество, не значи, че са сиромаси. Сирома-

шията е вътре в нас, в нашите разбирания.  

Ние живеем в един свят с такива големи богатства, но 

не можем да ги използваме. Например, като правим на-

шите разходки, често следя мислите на хората. Пътуваме 

около 150–200 души, отиваме да се разходим, да поди-

шаме чист въздух. Управляващите казват: „Тези са само-

варите, те идват тук на разходки, но правят някаква рево-

люция, има нещо.“ – Идват и ни казват: „Не може толкова 

хора да ходят там из планината, замислят нещо против 

държавата.“ – Не против държавата се обявяваме ние, а 

отиваме да се порадваме на тази планина, на това благо 

на Природата, на тази светлина, на тази прана, на това 

електричество, на този магнетизъм там.  

Най-първо трябва да убедим хората, че нашите мисли 

и нашите желания са чисти. Почнаха даже да се противо-

поставят на екскурзиите. Ами че съвременните хора поч-

наха да страдат от това, че не излизат на разходки сред 

Природата! Ние сме осъдени хора, затворници!  

Мислите ли, че едно здание от 4–5–10 и повече етажа 

е здравословно? Във всяко едно здание там се развиват 

разни болести. И нашата култура, в това отношение, 

както сега живеем, не е една от най-добрите култури. 

Трябва един разумен живот! Всичките тези хора трябва да 

плъзнат навън, из Природата, и тогава да се върнат да ра-

ботят… 

Човек трябва да бъде чист, абсолютно чист. Това е мо-

рал! Аз зная, че този свят е на Бога и само Бог е господар 

в света! Аз зная, че този свят е хармонично устроен и аз 

служа на Бога. Тогава няма защо да се бунтуваме против 

този или онзи… 

Не мислете, че Невидимият свят няма сили да спре се-

гашния свят в своето развитие. Те могат да го спрат, могат 

и да го разрушат за един миг, но те искат морално да му 

се въздейства, да се пробуди съзнанието… 

Природата казва на болния човек: „Ще ти причиня 
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най-големите страдания, но за добро, да оздравееш.“  

И колкото по-големи страдания усещате, толкова по-

скоро болката ще премине. Не чувстваш ли болка, ти си 

фалирал. Докато кракът чувства болка, той е добре, прес-

тане ли болката, той е фалирал. Следователно, докато вие 

страдате в света, вие сте хора, аз ви обичам, но престанете 

ли да страдате, с вас въпросът е решен, вие сте фалирали. 

Че страданията са най-голямото благо!  

„Ама аз не искам да страдам.“ – Та вие се лишавате от 

най-голямото благо! Има ангели, които сега биха дошли 

на вашето място, но Господ не им позволява. Те надничат 

там, обикалят, искат страдания, чакат и казват: „Господи, 

дай ни малко.“ – „Не може, не може.“  

Този ангел обикаля и какво не би направил, за да 

дойде на Земята да страда, а онзи човек седи вкъщи и въз-

диша. Казва си: „Защо Господ ми е дал най-голямото не-

щастие.“ – Не, Господ ви е дал велико благо!  

Това искам да го втълпя в ума ви – не хипнотично, но 

искам да мислите, да опитвате, да разберете, че при онази 

Велика Разумност всичко в света действа за добро.“ (46) 
 

„Какво е болест? – Признак, че Божественият живот 

работи върху тебе и иска да те възкреси.“ (47) 
 

„Понеже родителите са тясно свързани с децата си, 

първи те могат да им дадат пример от Новия живот. 

Първо те трябва да ги запознаят с великите принципи на 

Живота. Ако между мъжа и жената в един дом има несъг-

ласие, децата им непременно ще боледуват.  

Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и 

бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си. Няма 

ли хармония и съгласие между тях, никакъв лекар, ника-

къв педагог не може да помогне на децата им.  

Прилагайте Христовите принципи в личния, семей-

ния и обществения живот – не за свои лични, материални 

нужди, но за подобрение на вашия живот, както и за по-

добрение на живота на вашите ближни.“ (48) 



 

24 

„Ако имате някой противник, който ви мрази, него-

вата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви нап-

рави негативен и вие да се разболеете. Законът е след-

ният: ако вие се разболеете, това заболяване ще се върне 

върху него, ще има обратно движение.  

Вие можете обаче да изпращате вашите положителни 

мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой бо-

лен – с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмне-

ние – и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой 

човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток 

към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и 

ще се почувства по-добре. В това отношение добрите при-

ятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели ви-

наги носят болести и страдания… 

У вас често се заражда излишна енергия, но тя трябва 

да се пласира разумно. Ако човек не може да я пласира 

разумно, Природата сама ще си вземе излишното. Приро-

дата не търпи нищо излишно. Тогава ще се яви някоя бо-

лест. Например някой яде по цял ден. Природата в този 

случай казва: „Вземете му тази енергия, не трябва да яде 

толкова много.“ – И какво става? – Разболява се.  

Някой пък прахосва излишната си енергия в харчене, 

пръскане на пари надясно-наляво. Природата казва: „Не 

му трябват толкова пари на този човек, вземете му ги.“  

Природата обича точността: това, което тя дава днес, 

трябва да го употребиш веднага, още същия ден. Тя не 

търпи нито излишък, нито недоимък. В нея всичко е хар-

монично. Като свършиш работата си, тя казва: „Почини 

си сега малко, няма какво да мислиш за утрешния ден. 

Той ще се погрижи за теб.“ 

Та сега ще се справяте с излишната енергия, която се 

заражда във вас. Някои имат излишна енергия в едно от-

ношение, а недоимък в друго. Например някои имат из-

лишна енергия, която се натрупва в центъра на страха. 

Където отиде, все се страхува. Набралата се в него енергия 

постоянно го безпокои…  
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Гневът също така е набиране на излишна енергия. 

Центърът му е зад ушите. Нека онзи, който е много раз-

положен, да си постави ръцете на това място и гневът вед-

нага ще изчезне. Ако тази енергия не се отнеме от човека, 

веднага започва едно свиване на мускулите. И след 5-10 

минути, като мине гневното състояние, човек казва: „Из-

вини ме, не бях на себе си, нервен съм.“ 

Това е много проста работа, набрала се е в теб излишна 

енергия, която трябва да дадеш. Щом гневът дойде, ще 

вземеш мотичката или ще седнеш да пишеш. Трябва да 

имаме една работилница с чукове и други пособия, та 

онези, които имат излишна енергия, да отиват там да ра-

ботят. Един ще вземе чука, друг – рендето, трети – перото 

и по този начин всички тези хора ще се хармонират.  

А сега, като няма какво да работите, излишната енер-

гия все трябва да излезе навън по някакъв начин и затова 

по някой път стават тези малки експлозии.  

Ще направим една работилница за трансформиране 

на излишните енергии във вас. Аз мисля, че тогава коле-

лото ще се движи прекрасно: всеки, който има излишна 

енергия, ще работи по един час на ден.“ (49) 
 

„Общо казано, болестите и техните причинители – 

микробите – се явяват при изопачения и неестествен чо-

вешки живот. Лошият живот представлява добри условия 

за развитие на болестите. 

На какво се дължат нервните болести? Според някои 

учени нервните болести са резултат на усилена умствена 

дейност, на много знания. Ние отричаме това твърдение. 

Според нас нервните болести се дължат на големи безпо-

койства, тревоги, смущения и др. Например някой рабо-

тил няколко години наред върху някаква книга, но като 

излезе на бял свят, той започва да се безпокои как ще я 

приемат, каква оценка ще дадат за нея, какво ще кажат 

критиците за него и т.н. Щом се безпокои и смущава от 

тези въпроси, непременно нервите му ще се разстроят. 

Значи страхът от критиката прави хората нервни.“ (50) 
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„Божественото във вас трябва да се прояви… Подпуш-

ването на Божественото в нас ражда всички страдания. 

Страданията показват, че като дойде някоя Божествена 

мисъл в нас, ние реагираме срещу нея – тогава става под-

пушване в нас. Обаче трябва да знаем, че в Божественото 

няма обратни действия. Тази Божествена енергия ще си 

пробие път и ще пречупи не само нашата ограда, но и тръ-

бите ни. Ние казваме тогава: „Пострадах много.“ – Защо? 

Защото със сърцето и с ума си не си отговорил на този Бо-

жествен импулс.  

Когато човек дълго време реагира срещу някоя Божес-

твена мисъл, Бог казва: „Вдигнете този човек от Земята! 

Доведете друг на негово място, чрез когото водата може 

да върви правилно.“ – Ако оставите Бог да действа във 

вас, Той ще ви благослови. А сега всички болести, които 

идват у вас – ревматизъм, болки в корема, в гърба, това-

онова – всичко това е резултат на вашите грехове.  

И вие след всичко това търсите лекар, искате да ви 

правят инжекции. Аз ще ви кажа как трябва да се леку-

вате. Вие можете да се лекувате като поправите вашите 

прегрешения. Направиш едно прегрешение – поправи го 

и ще ти мине коремът. Направиш друго прегрешение – 

поправи го и главоболието ти ще се махне. Вашите гре-

хове са създали болестите ви и вие никога няма да се ос-

вободите от тях, докато не ги премахнете.“ (51) 
 

„Не пренебрегвайте в себе си и най-малкото Божест-

вено желание. Щом се яви такова желание в сърцето ви, 

реализирайте го. Всяко Божествено желание е малко се-

менце, което вие посаждате в земята. Щом го посадите, то 

ще израсте и ще даде плод, който свободно можете да от-

къснете и да го вкусите. Ако задържите едно Божествено 

желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследс-

твие на което се излагате на ред болести.  

Всички болести се дължат именно на това подпуш-

ване, предизвикано от неизпълнение на Божествените 

желания, които ви подтикват към правене на добро.“ (52) 
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„В Школата основният закон на яденето е Любовта. 

Според това правило никой ученик няма право да седне 

да яде без Любов. Ако нямаш Любов в сърцето си, не яж! 

Нямаш ли Любов в душата си, гневен ли си малко, не яж! 

Стой и не яж дотогава, докато това лошо разположение 

изчезне и придобиеш разположение и благодарност към 

Бога. Ако приложите това правило, ще видите как зако-

нът работи и ще видите дали ще има болести.  

Ние имаме право да ядем само по закона на Любовта. 

Дойде ли Любовта, цялото Небе отваря сърцето си, и до-

като то се радва, ти можеш да ядеш. Както една майка се 

радва, когато види, че детето ѝ яде, така и всички ангели, 

всички други Същества на Небето се радват. Но когато 

седнем да ядем без Любов, Небето затваря всичките си 

врати и ние сме в положение на престъпници… 

Да допуснем сега, че вие сте болни, имате някаква 

болка в краката си, имате ревматизъм. Вървите по пътя и 

куцате. По едно време виждате, че две мравки се бият. 

Защо сте видели тези две мравки? Ако вие се спрете да 

разтървете тези две мравки и след това станете, ще ви-

дите, че болестта от крака ви е изчезнала, няма я. Господ 

ти казва: „Причината на твоята болка е в тези мравки. 

Виждаш ли ги? Не бъди лаком като тях.“  

Защо този ден куцаш? – Ти мислиш да направиш едно 

престъпление, но Господ ти казва: „Виж тези мравки, те 

са вътре в тебе. Разтърви ги и болката ще ти мине.“  

Някой път отиваш някъде, коремът те боли, но виж-

даш, че две сестри са се скарали, дърпат се помежду си. 

Ако ти вземеш участие в техния спор, коремът ти няма да 

спре да те боли, но ако влезеш между тях и ги примириш, 

коремът ще се оправи: затова те изпратиха между тях.  

И Писанието казва: „Гледайте, като се хапете един 

друг, да не се разболеете.“ – Защо мнозина от вас се раз-

боляват? – По тази причина именно – скарват се… Болес-

тите, нещастията идват все от неспазване на Божия закон. 

Тези неща са проверени от хиляди години.“ (53) 
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„Ще мислите, че всичко в света е хармония, че всичко, 

което става, е хармонично. И в болести, и в страдания, и в 

смърт, и в земетресения – във всичко ще виждате Божи-

ята Любов… 

Ако ви дойде някоя болест, няма да се плашите от нея.  

Защо някои пострадват? – Защото не изпълняват. На 

мнозина от вас съм давал известни съвети как да се леку-

ват, казвам им: така ще постъпите. Те, след като вземат 

моите съвети, отиват още при десетина души да се съвет-

ват как да постъпят. Положението им се влоши и като 

дойдат до умиране, викат ме, молят се: „Учителю, спаси 

ме, аз и домът ми ще повярваме.“ – Не, това е един изпит 

за тебе, ти сам ще опиташ силата си. Между теб и Бога 

няма да викаш никого. Кажи си: „Между Бога и себе си не 

пускам никого! Ако е писано да умра, никого няма да ви-

кам, към никакъв лекар няма да се обръщам. Щом е пи-

сано да умра, и без лекар ще умра. Ако Господ ми каже да 

умра, ще умра, нищо повече. Ако Господ ми каже да по-

викам еди-кой си лекар, то е друг въпрос. Но ако не ми 

каже, никакъв лекар не ми е нужен.“  

Някои, едва се разболеят, казват: „Викайте еди-кой си 

лекар, еди-кой си свещеник, еди-кой си пророк.“ – Това 

може да е един изпит за теб, затова ти ще се поставиш 

така, че между теб и Бога ще се образува една непоколе-

бима връзка и ще кажеш: „Господи, нека Твоята Воля да 

действа върху мене, аз ще изпълня Волята Ти!“  

Казвам: мнозина от вас боледувате, защото сте страх-

ливи. Най-малката болест – треска, хрема или каква и да 

е друга – ви плаши… 

Трябва да вложим в себе си мисълта всички да бъдем 

здрави по ум, по сърце, по воля и по тяло. И когато някои 

ме питат трябва ли да викаме лекари, казвам: Този въпрос 

е решен вече. Ако вървите по законите на старата култура, 

викайте лекари, но ако вървите по законите на Окултната 

школа, не викайте лекари. Лекарите са изпратени да ле-

куват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо 
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случайно – тя има свое предназначение.  

Казвам: за себе си, за своята душа всеки ще търси своя 

вътрешен лекар. За всички има един вътрешен лекар. Той 

е лекар над всички лекари. Като намерите този главен ле-

кар, него ще питате кой асистент да викате. Така трябва 

да гледате вие като окултни ученици!“ (54) 
 

„Като не разбират законите на живота, хората ги нару-

шават и, в края на краищата, каквото зло или нещастие ги 

сполети, всичко отдават на Бога. Ако някой се разболее, 

казват, че Бог е решил така. Съдят някого, пак Бога считат 

виновник. Човек сам е виновен за своето щастие или не-

щастие. Той сам е причина за болестите, за трудностите и 

противоречията, в които се намира… 

Къща, в която хората са живели 30 години в несъгла-

сие, в спорове и недоразумения, трябва да изгори. Бол-

ница, през която са минали хиляди болни от заразни бо-

лести и в която стените са просмукани от охкания, пъш-

кания и нечистотии, трябва да изгори.  

Бог изпраща днес огън в целия свят – да изгори, да се 

очисти от всички лоши, нечисти и заразни мисли и жела-

ния. Така Той ще избави хората от по-голямо зло. Затова 

Бог казва: „Започвам вече да събарям старото, изгнилото, 

за да съградя нещо ново, здраво, чисто“.“ (55) 
 

„Болестите са отлични. Те са едно отлично състояние. 

Ще кажете: „Как?“ – За болестите някой път давам 100 хи-

ляди лева. Някой е намислил да убие някого, хваща го ня-

коя треска или епидемична болест, наоколо казват: „Гор-

кият човек“. Но тези микроби са донесли едно благосло-

вение. Те казват: „Братко, ти имаш много енергия в запас, 

чакай, вместо да убиваш другите, ние да вземем малко.“  

Казвате: „Какво ли е направил?“ – Болестта го е спа-

сила от едно лошо състояние. И така, болестите съществу-

ват като една спирачка. И като се научат хората да живеят 

правилно, по закона на Любовта, няма да има никакви бо-

лести. Беднотия и сиромашия няма да има.“ (56) 
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„Като говоря за Христа, разбирам Човек, на когото ду-

шата е напълно погълната в Бога и Бог напълно се проя-

вява чрез Него. Да обичаме Бога значи да се прояви Бог в 

нас и ние да се погълнем от Него. Тогава няма да ни е 

страх от никакви болести, от никаква сиромашия и всеки 

момент ще бъдем готови да превърнем всички страдания, 

всички нещастия с радост. 

Каквото ни дойде, да кажем: Господи, да бъде Твоята 

Воля. Тогава и в Ада, и в Рая да сме, ще знаем, че сме с 

Него и Той ще ни избави и възкреси. Това не значи, че 

трябва да бъдем безразлични, но да забравим себе си, да 

бъдем в пълно очакване и да проверим този закон. Хрис-

тос провери този велик закон на Божията Любов и с 

пълна вяра се предаде на Бога, като каза: „Боже, в Твоите 

ръце предавам Духа си.“ 

И тъй, ти ще учиш. Защо? – За Бога. Ще работиш, ще 

придобиваш богатство. Защо? – За Бога. Ще търгуваш. 

Защо? – За Бога. Ти трябва да употребиш абсолютно 

всичко в света, за да извършиш Волята Божия. Ти трябва 

да направиш всичко за Божията Любов, за Бога.  

Имаш красота. Защо ти е тази красота? – За Бога. 

Здраве имаш. За кого? – За Бога. Всичко ще употребиш 

все за Бога. Досега си работил за себе си, но отсега нататък 

ще работиш за Бога. Ще знаеш, че каквото ти се случи, 

всичко това е, за да се разшири твоята душа.  

Някой път вие ми казвате: Не виждаш ли нашите стра-

дания? – Виждам ги, но виждам зад тези страдания нещо 

хубаво, красиво. Пък не страдаш само ти. Има хиляди ми-

лиони същества, които страдат заедно с тебе.  

Всички хора страдат. Хубаво нещо са страданията. 

Защо? – Защото Господ иде и ще даде една обща амнис-

тия – за всички ще има едно благо. Небето иде на помощ 

и тогава всички ще бъдат радостни и весели, на всички ще 

се дадат условия за развитие.  

Казвате: „Ама в този живот ли?“ – В този живот, сега 

му е времето. – „Но още тук, докато сме в плът ли?“ – Да, 
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докато сте още в плътта си. Царството Божие не е в мате-

риалния свят – то е вътре в душите ви. Всеки човек не 

може да го види. Царството Божие може да се види само 

от този, който има развити очи.“ (57) 
  
„Страданията в света не са нищо друго освен знак, че 

ние сме нарушили един закон на разумни Същества. Това 

показва, че ние сме заобиколени с разумни Същества и 

когато престъпим техните закони, те спират своя бюджет 

към нас, ние започваме да страдаме и болестите идват.  

Забележете, щом човек прави грехове, болестите ид-

ват. Престане ли да прави грехове, реши ли да води един 

абсолютно правилен живот, болестите престават да го по-

сещават.  

Грехът е най-ужасната болест, която може да зарази 

човека. Например аз мога да мина покрай вас и да ви 

кажа, че ви обичам! Мога да ви заколя и опека една хубава 

кокошка. Мога да ви наточа от най-хубавото старо вино. 

Но това винце, тази кокошка не са мои неща.  

Това винце най-първо беше сладко, а човекът после го 

направи кисело… Бих желал да срещна един човек, който, 

като е пил вино, да е прокопсал. Защо? Защото това са чо-

вешки сокове. Ще пиеш това кисело ферментирало вино, 

че ще прокопсаш!  

„Е, какво да правя тогава?“ – Ще ядеш гроздето така, 

както е създадено – то е сладко в този естествен вид.“ (58) 
  
„Забелязано е, че онези деца, които от малки страдат 

от една, втора, трета и от ред още болести, ако след това 

им дойде някоя болест, те не умират, а издържат – орга-

низмът им става стабилен. Онези деца пък, които никак 

не са боледували, при първата болест, която им дойде на 

втората година, заминават за онзи свят, болестта ги за-

дига. Човек, който страда постоянно, по-лесно може да 

издържа на болести, а който никак не е боледувал, при 

първото заболяване още си заминава.  

Така че страданията са каляване на организма.“ (59) 
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„Каквото и да ви се случи, казвайте: „Такава е Волята 

Божия!“ – Дойде ли ви някаква болест, обърнете се към 
Бога с дълбоко съзнание за всичко, което става наоколо 

ви, и кажете: „Господи, благодаря Ти за всичко, което ми 
изпращаш!“ – Кажеш ли така, няма да мине дълго време 

и болестта ти ще изчезне.  
Какво правите вие в такива случаи? Като ви хване ня-

каква болест, казвате: „Достатъчно ми е това, Господи! 
Все на мене ли ще изпращаш изпитания?“  

И сега, като ви наблюдавам, аз намирам, че вашето 
търпение е много малко. Вие сте дошли на Земята да опи-

тате Божията благост – тя се изпитва само чрез страдани-
ята, а не чрез радостите. Бог е оставил радостите за друг 

живот, когато отидем на друга планета, а за Земята Той е 
определил скърбите и страданията. Човек трябва да из-

пита първо малките страдания, после – по-големите, след 

това – най-големите. Когато стигне до мистично-идей-
ните страдания, само тогава той ще влезе в другия свят, 

където Бог ще му проговори… 
Сега ви оставам следната мисъл: Всичко е от Бога! 

Страданията ни са дадени от Бога, а от нас Бог иска да се 
учим и да бъдем благодарни за всичко. Значи страдани-

ята са от Бога, а благодарността – от нас. Сиромашията е 
от Бога, а щедростта – от нас, от нашите души. Щедър е 

само онзи човек, който при най-голямата сиромашия 
може да раздели залъка си със своя брат. Богатият човек 

не е щедър. Със сиромашията хората се изпитват доколко 
те са готови да делят хапката си със своя ближен.  

Дали ще бъда сиромах или богат – това е пак от Бога. 
Човек може да знае какво ще му се случи утрешния ден, 

но правилно е той да не прави никакъв опит да избягва от 
това, което Бог е отредил за него.  

В това, което Бог е определил за всеки човек, се крие 

някакво знание, необходимо за самия него. Бог е Всемъ-
дър, Той знае защо е допуснал специфични страдания за 

всеки човек. Какво ще придобие той, ако се откаже от тези 
страдания? Те са благо за неговата душа.“ (60) 
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„Преди да е познал мъчението, човек е нетърпелив, 

непостоянен. Най-малката болка го плаши. Стомах ли го 
заболи, глава ли го заболи, той започва да се движи в ста-

ята, да ляга и да става от леглото. Ако болката му не мине 
скоро, той вика лекари, вика приятелите си и започва да 

се оплаква. Не! Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. 
Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте 

мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще 
оздравея.“ – Някога можете 10 пъти само да си кажете, че 

ще оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо 
1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете.  

Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обез-
сърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резул-

тати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си. 
Като ученици, дръжте в ума си мисълта: болестите имат 

възпитателно значение за човека. 

Болестите каляват човешкия организъм и удължават 
живота му. Забелязано е, че хора, които в детството си са 

боледували, са калили организма си, направили са го по-
издръжлив към болести, към страдания. Който в детст-

вото си, в младините си не е боледувал, нито пък е стра-
дал, още при първата физическа болест или страдание ще 

се повали на земята – не може да издържа.  
В този смисъл страданията са упражнения за каляване 

на организма – както във физическо, така и в психическо 
отношение. От една страна, страданията пречистват орга-

низма физически, а от друга – обновяват мисълта на чо-
века. Великите мисли се раждат и узряват само при стра-

дания. Най-хубавите, най-великите произведения на 
учени, на философи, на поети и писатели са създадени 

във време на страдания. Те са работили при най-небла-
гоприятни условия, но чрез постоянство, чрез мисъл и ра-

бота всичко са преодолели. Красивите и великите работи 

се създават при трудностите на живота.  
Такъв е законът. Колкото по-големи са трудностите ви, 

толкова по-големи блага те крият в себе си. Това не значи, 
че човек сам трябва да си създава трудности. Често човек 
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сам си създава страдания и трудности. – Не, тези страда-

ния са ненужни и трябва да се избягват.“ (61) 
 

„Винаги здравият човек се отличава по следното:  

Щом яде, има пълна хармония в стомаха му, не се об-

разува никаква тежест. Щом яде, намира се в приятно 

разположение на духа и стомахът му е нормален. Здра-

вият човек никога не преяжда, винаги ще остави място за 

20 хапки, винаги спира преди да е преял.  

Един природен инстинкт има. А щом преяде човек, 

има едно болестно състояние. Щом започне да преяжда 

човек, клони към ненормално състояние – апетитът е въз-

буден повече, приема повече храна, отколкото стомахът в 

дадения случай може да смели.  

После, в здравия човек има пълен ритъм в дишането 

му и е приятно да го слушаш как диша. Няма никакво хър-

кане, никакво запушване на носа или стягане на дробо-

вете. При това здравият човек не знае какво нещо е гла-

воболие. Мозъкът му с толкова свеж – той може да работи 

без голямо усилие… 

Ще ви дам един признак да знаете кога сте в болестно 

и кога в здраво състояние… Щом почнат да се появяват 

бели петна на ноктите … това е един симптом на болестно 

състояние. Българите смятат: „Късмет!“ Какъв ти късмет. 

Късмет на изгубените пари. Това всякога показва едно 

пресилено състояние на нервната система, което води към 

заболяване. В такъв случай ще гледате това напрежение 

да го измените, да внесете някоя хубава идея и да се пре-

махнат тези петна. Ноктите ви да бъдат чисти. Тези петна 

се явяват някой път при големи душевни сътресения.  

Те са предупредителни знаци. Те не са нещо лошо – 

който разбира тези симптоми, ще вземе мерки.“ (62) 
  
„Да не желаем големи работи, защото, като ги искаме, 

като наше право ще ни се дадат, но после ще каже Духът: 

„Сега плати!“, а като нямаме да платим задължението си, 

идват страданията ни, лишения, болести и прочие.“ (63) 
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„Природата иска да научи човека да се жертва. Тя иска 

да научи човека на щедрост. Ако той не иска доброволно 
да упражнява щедростта, Природата ще го застави насила 

да бъде щедър. Как? – Чрез болести.  
Срещате един горд, надменен човек, който се крие от 

хората, защото счита, че не е като тях. Той се мисли за 
нещо особено. Природата не търпи такива прояви. За нея 

всички хора представляват един общ организъм. Тя ще 
застави този човек да признае всички хора около себе си 

и да им благодари за всичко, в което те могат да му услу-
жат. Природата ще му изпрати някаква болест и ще го 

сложи на легло.  
Като дойде лекар да го лекува, той на първо място ще 

му препоръча мляко от здрава крава. Какво ще прави този 
човек? – Ще прати слугите си да търсят млекар или овчар, 

който има здрави, доброкачествени крави.  

Като намерят такъв човек, ще му платят скъпо, само за 
да се ползват от млякото на неговите крави. Щом оздра-

вее, гордият ще потърси овчаря и ще му благодари. Само 
така той ще разбере, че не може да се изолира от хората. 

Всеки човек е на мястото си и може да ви бъде полезен 
тогава, когато най-малко се надявате.  

Няма нещо отрицателно в човека, за което Природата 
да не го е наказала. И за най-малката лъжа Природата на-

казва. Някой обича да послъгва, но иска да се поправи, да 
се освободи от този недъг. Какво прави Природата тогава? 

– Щом този човек си позволи да излъже, веднага езикът 
му се изприщва. Щом престане да лъже, пришките изчез-

ват. Причината за всички язвички в стомаха се крие все в 
лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на 

тъканта на организма. Как се обяснява тази промяна в ор-
ганизма? – Със страха.  

Като излъже, човек започва да се страхува, а този страх 

произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на 
тъканите. Страхливият започва да става подозрителен – 

във всичко се съмнява. Страхът влияе върху човешките 
мисли, чувства и действия. Подозрителният не вижда 



 

36 

нещата както трябва, вследствие на което изважда криви 

заключения за тях.“ (64) 
 

„Порочният човешки живот произвежда особени не-

чистотии, които отиват в атмосферата и с това пречат на 

онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза 

свише. Не само това, но тези нечистотии произвеждат и 

различни физически и психически болести.  

Това се забелязва особено по време на войни и след 

войните. Лошите мисли и чувства, които народите, об-

ществата и отделните хора си отправят едни към други, 

стават причина за сериозни и тежки физически, умствени 

и психически заболявания… 

След всичко това, хората се оплакват от болести, от 

епидемии и се чудят откъде са дошли те и как да се осво-

бодят от тях. – Няма болести в света, но има нечистотии, 

носители на зараза, на болести и на смърт.“ (11) 
  
„Прекомерното избиване на бозайниците създава ано-

малия в Природата. Повечето болести се дължат на изби-

ването на бозайниците и на птиците. Понеже с това изби-

ване се спира тяхната еволюция, всички сили, които 

трябва да образуват тяхното благо, остават неизползвани 

и с това се явява един хаос, който е причина за различните 

болести. Знаете ли какво става след безразборното изти-

чане на тази животинска кръв? – От изпаренията ѝ се об-

разуват разни серуми и култури за вредни бацили, от ко-

ито идват всичките злини в органичния свят.  

За да има равновесие в Природата, тя трябваше да от-

дели около 100 милиона литра кръв, за да се балансира 

тази на животните. Но в сегашната война се пусна около 

200 милиона литра човешка кръв.“ (65) 
 

„Ако се изпълнява волята Божия, всичко ще ни се 

даде, защото Небето е богато и разполага. Ако страдаме 

или боледуваме, то е защото сме опърничави, а е нужно 

обратното – да имаме цялото смирение“ (66) 
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„Най-голямото нещастие в света са пенсионерите.  
Значи не трябва да има пенсионери в света. Писателят 

трябва да умре с перо в ръка, ученикът трябва да умре с 
книга в ръка, свещеникът трябва да умре с патрахил на 
врата, орачът трябва да умре с рало в ръка, майката 
трябва да умре с детето си в ръка, а да не се оставя децата 

ѝ да я носят. Такива хора изисква бъдещето!  
Какво виждаме сега? Бащите гледат да се пенсиони-

рат, да си изкарат една малка пенсия и да легнат на гърба 
на синове и на дъщери, на внучки и внучета. Горко на 

онзи баща, който очаква на децата си да го гледат. Какъв 
е този баща, когото синът трябва да гледа? Това са болез-
нени явления в живота, а където има болести, там не 
може да има щастие. Това всички трябва да знаят! Следо-
вателно болестите са само повод за вътрешна връзка 
между хората – да се примирят, да се опознаят. 

Преди няколко дни дойде една госпожа при мене и се 
оплаква от сиромашията си, от тежкото положение, в ко-
ето се намира. Разправя, че живеела във влажна, тъмна 
стая, вследствие на което страда от ревматизъм, и ме за-

пита какво да прави, за да се излекува. Казвам ѝ: „Преди 
всичко, както познавам нещата, причината за ревма-
тизма не е влажната стая.“ – Ако влагата беше причина за 
тази болест, тогава как ще си обясните заболяването на 
една богата госпожа софиянка от същата болест, която 

живее на втори етаж, при комфортна обстановка?  
И богатата госпожа дойде при мене и ми се оплака от 

своя ревматизъм. Тя искаше да ѝ се даде метод, начин да 
се лекува. Истината седи в това, че и бедната, и богатата 
госпожи не изпълняват Божия закон.  

Всички болести в света са резултат на неизпълнение 
на Божия закон. Следователно и двете жени са заболели 
от ставен ревматизъм вследствие на неизпълнение на Бо-
жия закон. Ако болестта е предизвикана от влагата, то-
гава бедната жена трябва да се премести в суха, здравос-
ловна стая – щом се премести в суха стая, ревматизмът 
трябва да изчезне. Така ли става в действителност? Както 
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виждате тук, при две различни обстановки, при различни 
материални условия се явява една и съща болест. Следо-
вателно причината на болестта не е във влагата.  

Същото нещо виждаме и на фронта между войниците: 

много войници лежат в един и същ окоп, обаче едни от 

тях се простудяват, а други не се простудяват. Защо едни 

се простудяват, а други не? – Първите имат нечиста кръв, 

а вторите имат чиста кръв. Едни от войниците се заразя-

ват от холера, а други нищо не ги хваща. Защо? – Защото 

кръвта на последните е чиста.  

Ще кажете, че влагата е причина за простудяването на 

войници, които са имали по-слаб организъм. Не, грехо-

вете на хората внасят отрова в кръвта им и с това стават 

причина за простуда, за зараза и т. н. Ето защо, за да се 

избегнат болестите и страданията, трябва да се поддържа 

добрият живот. Мнозина мислят, че само Бог живее чист 

и свят живот, защото е съвършен, и затова казват: „Ние 

сме слаби, не можем да живеем като Бога, но Той ще 

уреди нашия живот.“ – Казвам: „Както Бог живее, по съ-

щия начин и ние можем да се ръководим от Неговите за-

кони и да ги изпълняваме.“ 

Бог не се влияе от нашите разбирания, но като гледа 

на нашите престъпления и грехове, Той казва: „Не пра-

вете тези престъпления, понеже ще заболеете от ставен 

ревматизъм; не правете тези престъпления, понеже в сто-

маха ви ще се яви някакъв тумор; не правете тези прес-

тъпления, понеже ще заболеете от атеросклероза и ще ос-

тареете преждевременно.“ (67) 
  
 „Ако се предадете на влиянието на лошите духове, об-

разуват се различните болезнени състояния, болестите и 

всевъзможните недъзи, които донасят страданията и на 

телата ви.“ (68) 
 

„Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а 

не се плашат от греховете и престъпленията, които са 

причина за тези болести.“ ( 236) 
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„Когато се приближавате към меки хора, вие изпит-

вате известна приятност. Това се дължи на обстоятелст-

вото, че мекотата представлява приятна, топла дреха, ко-

ято обвива тези хора. Тази топла, приятна обвивка прави 

меките хора имунизирани към всякакви болести.  

Здравето на човека зависи от неговата мекота. Когато 

човек изгуби мекотата си, той започва да изсъхва, да се 

втърдява и лесно се разболява. Където влезе той, каквото 

погледне, навсякъде вижда лошото. Недоволството е не-

гов спътник. Той е недоволен от хората, недоволен е и от 

себе си. Недоволството е присъщо качество на съвремен-

ната култура, която вече си отива. В тази култура човек е 

крайно индивидуализиран.  

И ние виждаме как днес всеки човек иска да подчини 

другите – той да стане център, около който те да се дви-

жат. Вследствие на това силно индивидуализиране между 

хората започва една вътрешна борба за първенство.  

И накрая тази борба завършва с катастрофа – обща за 

всички и лична за всеки, който участва в нея.“ (69) 
 

„Казвате: „Не може ли без болести и недъзи в света?“  

Питам: Мислите ли, че ако нямаше болести и недъзи 

в света, хората щяха да бъдат по-добри? Сегашните усло-

вия, при които Бог ни е поставил, са най-добри. Те са вре-

менни, но ние трябва разумно да ги използваме. За в бъ-

деще тези условия ще се изменят, но сегашните условия 

са необходими за дисциплиниране на нашия ум, на на-

шето сърце и на нашата воля.  

Как ще се постигне това? – С постепенно засилване на 

човешкия Дух. Само силният по Дух може да обуздава 

своите мисли, чувства и действия. И сто пъти на ден да 

паднеш, стани и като малките деца кажи: „Хопала!“ – Ня-

кои деца имат тази добра черта, че колкото пъти на ден да 

падат, те веднага стават и казват: „Хопала!” – От такова 

дете човек ще стане. Има деца пък, които, като паднат, за-

почват да плачат и не стават, докато не дойде някой да ги 

вдигне. Ние наричаме тези деца „плачливи баби“.“ (70) 
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„Като ученици, вие трябва да работите с Любовта, за 

да преодолеете вътрешния страх в себе си. Мнозина се 

страхуват от жаба, от змия, от мечка, от вълк, даже и от 

някои насекоми. Какво трябва да прави човек, за да пре-

одолее в себе си страха и отвращението от тези неща? 

Ако го е страх от жаба, той трябва да прави опити пос-

тепенно да се приближава към нея, да я пипа, да я гледа, 

докато привикне. След като преодолее външния страх от 

животни и от зверове, човек трябва да се справи с вътреш-

ния си страх. Например понякога човек си внушава ми-

сълта, че е болен от някаква нелечима болест и започва да 

се страхува, че ще умре. Като работи върху себе си, за да 

преодолее своя вътрешен страх, човек ще дойде до убеж-

дението, че много от болестите се дължат на напрежение, 

предизвикано от природното електричество или магне-

тизъм върху дадени органи. Например някой човек се оп-

лаква от болки в главата, в сърцето, в дробовете си.  

Тези болки се дължат на налягането, което атмосфер-

ното електричество оказва върху тези органи. Човек 

трябва да знае по какъв начин да трансформира излиш-

ните енергии в своя организъм.“ (71) 
 

„Боли те корем. Въртиш се на една, на друга страна, 

викаш лекар да ти помогне, искаш да оздравееш.  

Според духа на Новото учение, казвам: Не бързай да 

се освободиш от болката в корема, но започни да търсиш 

причината за болестта. Като се поровиш в паметта си, ще 

си спомниш… Щом решиш да поправиш грешките си, и 

болестта ще мине. Ще ти дадат жизнен кредит, за да поп-

равиш живота си. Ако не се поправиш, ще те задигнат на 

онзи свят. Помни: Всяка болест е последствие от извър-

шено престъпление в миналото или в настоящето. Като не 

знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с бо-

лестите. Обаче, вместо да се намаляват, болестите се уве-

личават. – „Докога ще продължава това?“ – Докато хората 

дойдат до съзнание да търсят причините на болестите в 

себе си и, като ги намерят, да ги отстранят.“ (72) 
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„Някой казва, че един от признаците на здравия човек 

е неговият апетит. Добрият апетит още не е признак за 

здраве. И прасето яде с голям апетит, без да считаме, че е 

здраво. Някои казват, че един от признаците на здравето 

е безразличието на човека – това не е вярно; всъщност у 

болния човек има безразличие – не се интересува от 

нищо друго освен от мисълта по-скоро да оздравее. Здра-

вият не е такъв. Той се интересува от всичко – всички чув-

ства, всички волеви действия в него са нормално развити, 

той трепти от живот, от енергия в себе си.  

Срещне ли някакво препятствие в живота си, здравият 

човек изпитва приятност, че му се предоставя случай да 

провери силите си. Здравият човек е смел и решителен 

като видния математик, пред когото се изпречват трудни 

задачи – той погледне задачата оттук-оттам и започне да 

я решава, изпитвайки голяма приятност от това, че му е 

дадена възможност да приложи своята сила и способност 

да се бори с трудностите. Болният е страхлив и се ужасява 

от трудните задачи. Пред каквато и трудност да се на-

мери, здравият човек изпитва приятност. Според моята 

диагноза здрав е онзи, който изпитва приятност пред 

всяка трудност; онзи, който не изпитва приятност пред 

трудностите на живота, е болен човек. 

Друг признак на здравия човек е неговият чист, ясен, 

отворен поглед. Той схваща нещата правилно. Каквото 

знае – знае го без никакви заблуждения.  

Ако Слънцето се скрие зад облаците, той не се заблуж-

дава да мисли, че Слънцето има нещо против него, а знае 

добре, че след няколко часа то отново ще се яви на хори-

зонта в цялата си светлина и красота. Ако отиде при ня-

кой човек, който не го приема любезно, той търси причи-

ната първо в себе си и не прави бързи заключения.“ (73) 
 

„Различните болести и епидемии се дължат на човеш-

ките караници, раздори и недоразумения. Те ще изгорят 

и върху пепелта им ще израснат добрините на онези хора, 

които ще станат братя, а не врагове.“ (74) 
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„Новото учение трябва да внесе в хората нов поглед за 

нещата. Когато някой боледува, той трябва да знае защо 

именно боледува. Преди всичко той трябва да си каже: 

„Бог царува на Небето, Бог царува и в мене. Щом царува в 

мене, аз не трябва да боледувам, защото казано е, че Бог е 

Живот. Ако и при това положение боледувам, значи чрез 

болестта Невидимият свят иска да внесе в мен повече ме-

кота и нежност.“ 

Болестите правят човека мек, нежен, деликатен. Хора, 

които много са боледували, развиват в себе си благородс-

тво, деликатност, нежност. Които малко или почти никак 

не са боледували, са груби, жестоки натури.  

Аз не говоря за нервно болните. Тези болести са от 

друг характер – те нямат органичен произход. Нервните 

болести не облагородяват човека. Напротив, те го ожесто-

чават. Органичните болести внасят мекота в характера на 

човека. И онзи, който разбира закона, от всяка болест 

може да извлече двойна полза.  

Много хора са показали голямо геройство по време на 

боледуване. За Калвин например се казва, че когато бил 

на смъртно легло, при температура 40 градуса, той все 

още продължавал да пише, да работи. Той не искал да 

знае за смъртта. Това е Вяра!  

Бог в този човек казва: „Ще знаеш, че Аз царувам и на 

Небето, и на Земята. Аз управлявам целия свят.“ – Следо-

вателно човек трябва да знае, че всички болести, всички 

противоречия, всяко зло и добро, всички знания – всичко 

това работи за неговото развитие и повдигане.“ (75) 
 

„Отдалечаването от Бога води към лишения, страда-

ния, трудности, нещастия, болести и смърт.“ (76) 
 

„Всички тези промени, всички тези икономически 

сътресения, глад, болести – всичко това е резултат на 

онези извратени закони на държавите в света.  

Колкото по-малко закони има в една държава, толкова 

тази държава е по-добре.“ (77) 
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„Не може да бъде здрав човек този, който никога не се 

мие, не се чисти. Порите на човешкото тяло винаги 

трябва да бъдат отворени, те никога не трябва да се за-

пушват! Порите имат една магнетична обвивка, която 

трябва да се пази.  

Един ден, когато хората развият шестото чувство в 

себе си, ще видят, че около тялото на човека има една об-

вивка. Докато тази обвивка съществува, и човек е здрав, 

защото тя регулира топлината на неговия организъм. По-

някога, под влиянието на лошия живот, тази магнетична 

обвивка около тялото на човека се разкъсва и външните 

влияния проникват в него, като създават ред болести. 

Тази магнетична дреха обвива стомаха, дробовете, всички 

вътрешни органи в тялото на човека, а особено клетките… 

Иска ли човек да живее дълго време на Земята, той 

трябва да познава добре законите и силите, които управ-

ляват неговия организъм.  

Щом ги познава, той ще може да владее материята; 

щом владее материята, той ще владее и себе си; щом вла-

дее себе си, той ще владее и над всички болести, ще може 

да преодолява всички трудности, ще може да се справя с 

всички противоречия в живота.  

Днес хората страдат от различни болести и като не 

знаят причините за тяхното появяване, не могат да се ле-

куват. Причините за болестите са психически. Например 

причината за тумора се крие в извращаване проявите на 

Любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че из-

вестен брой клетки от организма се диференцират, искат 

да живеят самостоятелно, да не се подчиняват на общия 

ред в организма. По този начин те създават свое собст-

вено жилище, като образуват нова държава.“ (78) 
 

„Боледуванията са благословение. Човек трябва да бо-

ледува в годината поне един път: да полегне една седмица 

на леглото, да се съвземе и пр.  

Сега животът е интензивен – за една година се преми-

нава онова, което трябва да се премине в 100 години.“ (79) 
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„Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на 

резките промени, на които се поддавате – съзнателно или 

несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на 

живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осирома-

шеете. Едва се зарадвате за нещо и страхът дойде да ви 

напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от 

изобилие в недоимък, от радост в скръб, от светлина в 

тъмнина. Тези смени се дължат на страха, който посте-

пенно, бавно, но сигурно трови човека.  

Днес се страхувате, утре се страхувате, докато започ-

нете да се плашите и от сянката си. Ето защо пазете се от 

страха, пазете се от омразата, пазете се от отрицателните 

мисли и чувства, които създават известни утайки, извес-

тни отрови в организма на човека.  

От най-старо време и до днес още на хората се препо-

ръчва добър, чист живот. Защо? – За да избегнат отровите 

на живота. Казано е: „Да възлюбиш Господа с цялото си 

сърце, с целия си ум, с цялата си душа и сила. Да възлю-

биш ближния си като себе си!“ – Значи на всички хора се 

препоръчва Любов. Защо? – Защото Любовта носи елик-

сира на живота. Любовта носи светли мисли в живота на 

човека и постоянно му нашепва: „Не бой се, ще победиш!“  

Изгубиш 100 000 лева, тя казва: „Не бой се, тези пари 

ще дойдат от друго място!“ – Някой вземе хляба ти, тя пак 

казва: „Не бой се, от другаде ще дойде нов, пресен хляб. 

Който е взел твоя хляб, нека сладко го яде.“ (31) 
  

„Какво нещо е болката на сърцето? – Болката на сър-

цето е спирачка. Някой човек намисли да направи ня-

какво зло, но за да го предпази от последствията на злото, 

Господ му слага спирачка – сърцето го заболява. 

Следователно, когато човек концентрира своя ум в 

себе си, той се спира от извършването на някакво зло.  

Човек трябва да знае, че болестите в живота му са спи-

рачки в неговия път. И ако лекарите, при сегашните усло-

вия на живота, успеят да премахнат болестите, с това те 

ще създадат най-голямото зло за човечеството.“ (80) 
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„Някой се оплаква, че е болен. Казвам: повярвай и ще 

оздравееш! Когато говоря на хората за Бога, те казват: 

„Ние сме болни, бедни, страдащи, помогни ни, няма 

какво да ни говориш за Господа.“ – И това може да стане, 

но при условие вие първо да повярвате… 

Земята трябва да се обърне на дълбочина 60 см. Ако 

посадите семена в така разработена земя, тя ще даде сто 

пъти по-добри резултати. В това отношение страданията 

са необходими, те представляват ралото, което разорава 

земята. Страданията са необходими за опресняване, за 

усилване на елементите. Който страда, той се усилва, ка-

лява се. Който седи в покой, той отслабва, става крехък. 

Същото може да се каже и за болестите.  

Който е боледувал, той става по-издръжлив, по-силен. 

Ако някой не е боледувал в живота си, организмът му е 

по-изнежен, по-неиздържлив. Каленият, издръжливият 

човек има запас от енергии, с които се противопоставя на 

всяка болест. Този човек издържа не само на болести, на 

страдания и трудности, но и на всяка отрицателна мисъл 

или отрицателно чувство, които минават през него.“ (81) 
 

„Болестите са нужни, в тях има известна криза. Необ-

ходимо е даже и най-здравите хора да боледуват… Когато 

Господ иска да направи хората по-чувствителни, по-меки, 

те трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. 

Толстой няколко пъти е боледувал и след всяко боледу-

ване е имал най-хубаво просветление.“ (82) 
 

„Не мислете, че вашето здраве винаги крие вашето 

щастие. Толстой сам казвал, че при всяка една болест и 

след всяко оздравяване му е идвала по една хубава идея, 

придобивал е по нещо Божествено. Някой път човек седи, 

гледаш го нито тук е, нито на Небето, но след това мине в 

една нова фаза. Така че истинското здраве на човека седи 

в това да се намира в съгласие с Бога, в съгласие с правед-

ните и добри хора по лицето на Земята или с онези, които 

живеят горе на Небето.“ (83) 
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„В старините си човек изкупва греховете на своето ми-

нало чрез страдания, болести, сиромашия и мъчения. 

През целия му живот Божественото начало в него му 

казва, че той трябва да се съобразява със законите на При-

родата. Ако е умен, той ще схване този глас и всеки ден ще 

прави по една малка промяна в своя живот, за да го пос-

тави на начала и принципи, каквито Природата е поста-

вила. Ако не може да направи това, той всеки ден ще доп-

ринася с нещо за разрушаване на Божествените прин-

ципи и закони. Обаче от момента, в който човек наруши 

един от тези закони, страданията започват да го следват 

непрекъснато.  

И ако, вместо да тичат по Европа да търсят лекари за 

своите болести, хората биха се събрали заедно и биха за-

почнали да търсят причините на своите болести и страда-

ния, те щяха да дойдат до правия път на живота. И тогава 

положението им щеше да бъде 10 пъти по-добро, откол-

кото това, в което днес се намират.  

Например някой човек заболява от рак. Той не търси 

причината на това заболяване някъде в себе си, но вед-

нага прибягва до помощта на лекаря. Лекарят изрязва 

мястото, където е ракът, и болният се успокоява, мисли, 

че болестта му е изчезнала.  

Не се минава много време, болестта отново се явява: 

ако е била в дясната страна на тялото, сега излиза в лявата 

страна. Лекарят изрязва и лявата страна. След време ра-

кът се явява на гърба. И така, лекарят реже с нож ту това, 

ту онова място, докато има месо по тялото.  

Един ден той вдига ръце и казва, че положението се е 

усложнило. Какво се постига с тези операции? – Нищо не 

се постига. Вместо печалби, човек има загуби. Това е 

криво разбиране на проявите в живота… 

Страданията на хората, изпитанията на държавите, 

сиромашията, болестите, земетресенията, наводненията 

– всичко това говори за вътрешно отклоняване от пър-

вичния закон – от Любовта.“ (84) 
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„Когато жлъчката се излива навреме и намясто, тя по-

мага при храносмилането. Обаче, когато тя не действа 

правилно, човек се разболява от опасни болести. Когато 

човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа 

добре и в резултат на това се явяват различни разстройс-

тва в организма.  

За да трансформира чувствата си и да асимилира пра-

вилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, 

която му е приятна – главно плодове.  

Като знаете значението на сърцето, на белия и на чер-

ния дроб за организма, пазете в изправност тези органи. 

Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сър-

цето си – благородни и възвишени чувства – и от нищо не 

се страхувайте… 

Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето – с 

възвишени чувства. Не допускайте в ума си изопачени и 

обезсърчителни мисли и в сърцето си отрицателни чувс-

тва. Защо човек да не си представя красиви картини, ко-

ито събуждат светли мисли и благородни чувства? За 

предпочитане е той да храни ума си със светли мисли и 

желания, макар и да са непостижими, отколкото да се 

трови от изопачени и обезсърчителни мисли и желания. 

Дръжте в ума си една свещена идея и в сърцето си – едно 

свещено чувство, които постоянно да ви повдигат.“ (85) 
 

„Новото учение, което проповядвам, има за цел да 

премахне всички условия за грешки и болести в човеш-

кия живот. Поне 75% от болестите трябва да изчезнат.  

Ако Новото учение не може да направи това, къде е не-

говата сила? Ако то не уравновеси силите на ума и на сър-

цето и не успокои хората, нищо не може да се очаква от 

него. Съвременните хора се нуждаят от спокойствие. Нер-

вната им система е толкова напрегната, че най-малкото 

докосване до тях може да произведе взрив.  

На всеки липсва същественото – Любовта. Докато Лю-

бовта е в човека, той е разположен, внимателен, благоро-

ден. Щом изгуби Любовта си, той става кисел.“ (86) 
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„Ще кажете, че болестите се лекуват само с лекарства. 

– Не, болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да из-

гонва всяка болест от човешкия организъм. Че мисълта е 

главната сила ще познаете по това, че 200–300 милиг-

рама хинин са достатъчни да излекуват болния. Като 

вземе една доза хинин, той казва: „Проработи този хинин, 

излекува ме.“ – Всъщност хининът не го е излекувал, но 

мисълта, вярата му в хинина са го излекували.  

Мощна е силата на мисълта. Един от чиновниците в 

едно учреждение, като отивал на работа, още на първия 

етаж го срещнал един от другарите му със следните думи: 

„Как си, приятелю?“ – „Добре съм.“ – „Не ми се виждаш 

добре.“ – Той продължил да се качва нагоре, но на втория 

етаж го посрещнал вторият му другар и казал: „Как си? 

Виждаш ми се малко пожълтял.“ – „Добре съм, нищо ми 

няма.“ – На третия етаж го посрещнал третият другар и го 

запитал: „Да не си болен? Виждаш ми се слаб, измъчен.“ 

– „Нищо ми няма.“ 

Той казал на другарите си, че е здрав, но тяхната ми-

съл започнала да работи в него. Докато се качвал на чет-

въртия етаж, той взел вече да се чувства слаб, немощен.  

И на този етаж го посрещнал четвъртият му другар, 

който дал вид, че разбира неговата слабост. Това било 

достатъчно вече да се убеди, че наистина е болен. Като 

влязъл в стаята си, той решил да отиде при началника и 

да го помоли за 10-дневен отпуск по болест. Началникът 

му дал отпуск, но всичката негова работа възложил на че-

тиримата му другари за тяхната необмислена шега.“ (87) 
  
„Езикът на Природата е езикът на Бога. Бог иска да ни 

събуди от един дълбок сън, да ни върне от един хлъзгав 

път, по който сме тръгнали.  

Забогатееш много – дойде някоя болест. Затлъстееш – 

дойде някоя болест. Направиш зло – дойде някое наказа-

ние. Мислиш ли, че това е зло? Не, това е Божията Любов.  

Всичко, което идва, е Божията Любов, която ще внесе 

ред и порядък между хората.“ (88) 
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„Любовта има много форми, чрез които може да се 

проявява, но кой докъдето е стигнал в Любовта, да отвори 

сърцето си свободно, както той разбира, за да развие ху-

бавото, красивото в себе си. Само така ще се избавите от 

много неприятности, от много болести. Причините за бо-

лестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на 

въздържане в проявлението на Любовта. Всички болести 

в света – като ревматизъм, ишиас, главоболие и ред други 

– са резултат на подпушване в чувствата. Дайте ход на 

Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте!  

Ще кажете: „По какъв начин да я пуснем?“ – По най-

правилен начин, по Божествен начин. Ако пуснете Лю-

бовта да тече през вас, ще направите по-малко грешки, от-

колкото ако я спрете в нейния път. Не пуснем ли Любовта 

да тече през нас, ще се родят болести, нещастия, които Бог 

после ще поправя чрез ред страдания. Затова казвам: 

Дайте ход на Любовта свободно да се проявява!  

Обичайте свободно, както Бог обича. Само свободният 

човек може да обича. Без свобода Любовта не може да се 

проявява. Свободен човек е само онзи, който е намерил 

Истината. Такъв човек проявява Любовта разумно.“ (89) 
 

„Когато вие правите пакост на някое растение, на ня-

кое животно във физическия свят, правите пакост на рас-

тението или животното във вашата душа. Тогава се по-

ражда болест – ето как се пръкват болестите. Защото вън-

шният свят е едно отражение на вътрешния, който същес-

твува в нас. Значи ние не можем да направим изменение 

вън, ако не направим изменение вътре в нас.“ (90) 
 

„Когато човек страда и е в положението на болен, Гос-

под го лекува и като му превързва раните, причинява из-

вестни болки и болният се оплаква. Господ обяснява при-

чините на тези страдания: „Понеже не изпълни Моите за-

кони, страдаш, но бъди търпелив, ще те излекувам.“ 

„Ама тези болки са непоносими.“ – „Да, ама когато ти 

казвах да не престъпваш Закона, ти не слушаше.“ (91) 
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„Затлъстяваш, хване те някоя болест, държи те 4-5 ме-

сеца, докато се освободиш от излишъците, и после каз-

ваш: „Нареди се работата.“ – Тази болест е дошла да те 

научи как да спазваш Законите на Природата. Щом не 

спазваш нейните закони, тя идва като бирник, взима по-

ловината тегло на тялото ти и олекваш… 

Каквото човек мисли, това става: той мисли, че вълк 

ще го изяде, и наистина вълк го изяжда; той мисли, че си-

ромах ще стане, и става сиромах; той мисли, че ще се раз-

более, и се разболява; той мисли, че не може да завърши 

училище, и не завършва. Обаче, ако разумно вярва, Бог 

ще благослови всичко, в което вярва, и то ще стане. 

Всички живи Същества имат свой идеал, който те прес-

ледват. Ако вярват в своя идеал, те ще го постигнат. Ако 

Бог украсява дърветата, които са временни, с красиви цве-

тове и плодове, колко повече би украсил и благословил 

хубавото, благородното и възвишеното в човека!“ (92) 
  
„Като имате някаква болест, най-първо ще се опреде-

лите в себе си: на Бога ли служите или на себе си. Ако слу-

жите на себе си, ако сте грешен, ще викате 1, 2, 10 доктора 

дори, докато най-после ви помогнат.  

Ако служите на Бога, нито един лекар няма да викате. 

Не се плашете! Болестта за вас има съвсем друго предназ-

начение. Ще ви кажа едно правило: В света Бог всичко е 

предвидил. Абсолютно всичко става за Добро.  

Това трябва да го знаете. Не мислете, че Господ е на-

мислил да направи някому зло или да му изпрати някакво 

нещастие. Злото идва, защото вие мислите, че ще ви спо-

лети някакво зло, та привличате тези сили.“ (93) 
  
„Съвременните хора живеят в усилни, тежки времена 

и казват: „Какво ли ще стане с нас?“ – Нищо лошо няма 

да стане. По-добри времена от сегашните никога не е 

имало. Защо? – Защото днес Бог лекува хората.  

Когато една болест се излекува, положението на бол-

ния е много по-добро, отколкото преди лекуването.“ (94) 
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„Всичко, каквото искате на Земята, принадлежи на 

Бога. Щом ние обичаме Бога, можем да разполагаме с 

всичко Негово. Ако ние имахме Божията Любов в себе си, 

оскъдност в този свят нямаше да има. Съвременните хора 

могат да проверят този закон. Ако те биха живели по Бога, 

с Любов, гладни години за тях нямаше да има, болести 

нямаше да има, земетресения, катаклизми нямаше да 

има. Забележете: гладните години, морът – това са резул-

тати от нарушението на онзи велик Божествен закон на 

Любовта, която ражда хармонията. Някои от вас може да 

кажат, че ние не сме умни хора. Грешката е ваша.  

Умен може да бъде всеки, който живее по Бога. И 

всеки, който наруши Божия закон, може да оглупее.“ (95) 
 

„Ако вие имате един приятел, този ваш приятел в да-

ден момент може да ви причини най-голяма полза и най-

голяма вреда. Как? Щом двама приятели се сближат, тех-

ните астрални тела се свързват и енергиите от единия 

почват да преминават в другия и обратно. Ако единият се 

разболее, разболява се и другият. Ако единият умре, и 

другият умира. Това е факт. Ако някоя жена обича мъжа 

си и той умре, то и жената отива след него. Или пък, ако 

мъжът обича много жена си, щом тя умре, и той умира. 

Това става ако са много привързани. Но ако жената пов-

дига мисълта си, тя повдига и мъжа си.“ (96) 
  
„Употребите ли една негативна дума, от какъвто ха-

рактер и да е, тя винаги носи в себе си лоши последствия. 

Кажеш ли: „Ще се разболея, ще умра, тя нашата работа 

няма да тръгне напред“ – лошите последствия идват. 

Всички тези мисли не са за окултния ученик.“ (97) 
 

„Ако някой човек заболее, има причини за това забо-

ляване. Той дълго време е водил един безпорядъчен жи-

вот и като последствие идват болестите. Ако някой човек 

дълго време е живял в разкош, изгубва най-после своето 

богатство. Значи последствията идват после.“ (98) 
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„Всеки от вас е ръководен от един Възвишен Дух. По 

няколко пъти през деня Той влиза вътре във вас да наб-

людава душата ви. Внимавайте да не Го огорчите!  

Напусне ли ви този Дух, ще ви сполети най-голямото 

нещастие. Когато е с вас, Той ще ви урежда пътя, ще ви 

прекара благополучно през всичките пътеки. Каквито 

нужди и да ви се явят, Той лесно ще ги премахне. Каквато 

болест да ви дойде, Той знае как да я лекува. Пък и вас ще 

научи да лекувате всички болести. За този Дух говори Бог: 

„Ще изпратя Духа Си да ви ръководи и крепи в пътя на 

живота.“ И Давид казва: „Не отнемай от мен Светия Си 

Дух!“ – Този Дух е носител на Божията Любов. Без Него 

не можете да направите нито крачка напред.“ (99) 
 

„Често стари хора се безпокоят какво ще стане с тях, 

кой ще ги гледа, вследствие на което привличат към себе 

си твърдата материя и започват да се втвърдяват: артери-

ите им се втвърдяват и заболяват от атеросклероза. Тази 

болест се явява от безверие. Старите хора са големи без-

верници, а децата имат голяма вяра.  

Да обърнеш стар човек към Бога – това значи главата 

да ти побелее. Той казва: „Синко, ти ли ще ме учиш сега? 

Аз съм вече 80 годишен, голяма наука имам.“ 

Казвам: Никаква наука няма този дядо. Само онзи 

дядо има опитност, който може още приживе да разреши 

въпроса: Има ли живот след смъртта или няма?“ (100) 
 

„Може да си болен от туберкулоза в последната фаза, 

но ако приемеш Учението, ще станеш от леглото и ще оз-

дравееш. Всеки човек е призван да служи на Бога. Ако не 

изпълни призванието си, ще заболее. Онзи, който се от-

казва да служи на Господа, няма да остане жив.“ (101) 
 

„Ако отлагате и не работите доброволно, Природата 

ще ви застави насила. Ще ви даде някаква болест, ще ви 

сложи на легло, ще боледувате 5-6 месеца, докато платите 

задълженията си.“ (102) 
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„Питам: Кой е доволен днес от положението си? Се-

гашният свят е пълен само с недоволни и болни хора. Ако 

отидете в някои от съвременните болници и клиники, там 

ще видите хиляди болни от какви ли не болести – нервни, 

органични – които лекарите не знаят вече как да кръща-

ват. Днес лекарите се виждат в чудо: излекуват една бо-

лест – две се явят; излекуват две болести – четири се явят 

и т. н. След всичко това те казват: „Ние имаме предвид 

всички хигиенични мерки да не заболяват хората, да на-

малим процента на смъртността.“ 

Да, ако в едно отношение хората не умират, в друго от-

ношение умират. Ако само физически се подобряват, в 

друго отношение се влошава положението им, сърцата им 

се ожесточават, умът им губи своето равновесие.“ (103) 
 

„Обикновените хора, които не се интересуват от Нау-

ката и не напрягат много мисълта си, стигат до концент-

рация чрез болестите. Болестите, които нападат човека, 

са добро средство за съсредоточаване на мисълта. Ако 

болките му са силни, той не мисли за нищо друго освен за 

тях. Обаче има опасност: като мисли много за болката си, 

да я усили или да дойде до убеждението, че болестта му е 

нелечима. Да мисли човек, че болестта му е нелечима – 

това значи да изгуби Вяра в Разумността на Природата. 

Ако те боли крак, не мисли, че ще окуцееш – човек може 

да остане куц само тогава, когато е извършил някакво го-

лямо престъпление, заради което за предпочитане е да 

изгуби една част, отколкото да загуби душата си, т. е. Бо-

жественото начало в себе си.“ (104) 
 

„Човек не подозира даже, че много от болестите се 

дължат на яденето. Някои от съвременните хора казват, 

че болестите се дължат на много мисъл, на много учене и 

препоръчват да не се мисли, да не се учи много.  

Въпросът е какво мисли човек. Всяка безпокойна, 

всяка отрицателна и нечиста мисъл трови човека, а въз-

вишената мисъл го повдига и освежава.“ (105) 
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„Всяка лоша мисъл, всяко дисхармонично чувство или 

желание прекъсва потоците на топлината, вследствие на 

което в организма на хората се явяват болезнени състоя-

ния като необходими условия за възстановяване на тези 

течения. След всяка болест потоците на Живота отново 

проникват в организма и го обновяват. Топлината на Жи-

вота трябва да тече отвън навътре.  

Дойде някой при вас и вложи една отрицателна, обез-

сърчителна мисъл в ума ви. Ако се поддадете на тази ми-

съл, веднага във вас настава прекъсване на теченията на 

топлината, които идват от Живота. Щом дойде в ума ви 

някаква положителна или насърчителна мисъл, потоците 

на Живота отново потичат.“ (106) 
 

„Ако стомахът мели храната както воденицата – жи-

тото, човек би се изложил на много болести. Меленето на 

житото е само механичен процес, а храносмилането – ос-

вен механичен, още и органичен процес.  

Новите научни изследвания доказват, че храносмила-

нето е още и психичен процес. Забелязано е, че добрите 

мисли и чувства се отразяват благотворно върху хранос-

милателната система, а лошите – неблагоприятно. Ла-

комството и прекомерното желание на човека да се удо-

волства разстройват стомашната система. Когато стома-

хът не работи, и мозъчната система се разстройва. Значи 

между стомаха и мозъка има известно съотношение. Щом 

стомахът не работи добре, и мозъкът не действа пра-

вилно, а оттам и отношението на човека не е добро.“ (107) 
 

„Ако някога сте се присмели на болестта на някой чо-

век, тази болест непременно ще ви посети…  

Щом се извините и докажете, че влизате в положени-

ето на страдащите, болестта ще ви напусне.“ (108) 
 

„Когато придобие живата вяра, човек коренно се из-

меня: очите му стават ясни, мускулите на лицето – под-

вижни. Нещо особено лъха от него. Той става отзивчив 
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към страданията на хората, нежен и внимателен към 

всички. Щом има тази вяра, Любовта го посещава. Не 

плачете за страданията на хората, но им помагайте … 

Болестите се дължат на отклоненията, които хората са 

правили и правят. Щом влязат в правия път, болестите 

постепенно ще ги напуснат.  

Днес повечето хора са безверници, поради което са ус-

ложнили живота си. Аз говоря за безверието в широк 

смисъл на думата. Има официални безверници, има и 

безверници, които минават за хора на вярата.“ (109) 
 

„Природата е създала човека върху разумна основа. 

Той трябва да започне с видимото, със своето тяло. Докато 

човек не координира органите на своето тяло, всички не-

гови усилия да въздейства върху чувствата и върху мис-

лите си ще отидат напразно… 

Когато намерите Истината, вие ще можете вече да 

обичате, но и вас ще обичат. Тогава и животът ви ще се 

осмисли и ще се освободите от всички болести и недъзи 

на миналото. И като говорите в името на Истината, ще 

престанете да се занимавате с греховете на другите хора.  

Да се занимавате с греховете и престъпленията на хо-

рата в името на Истината – това значи да се цапате.“ (110) 
 

„Да допуснем, че у вас се зараждат ред болести: главо-

болие, коремоболие, слабост в гърдите, ревматизъм, 

ишиас, диабет и т.н… Те са резултат на една вътрешна 

дисхармония в живота. Болестите показват пътищата на 

нашето отклонение от великия Божествен живот или от 

правата мисъл.  

И сега всички учени хора, които работят върху различ-

ните болести, пишат цели томове за лекуването им и каз-

ват: „Болният може да се лекува като се премахне причи-

ната на болестта.“ – Как ще стане това? – Като се отстрани 

онзи недъг, който първоначално е предизвикал болестта.  

Те поддържат, че в основата на всяка органична бо-

лест лежи една психична причина.“ (111) 
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„Мнозина от вас се плашат дали ще оздравеят, дали ще 

мине болестта им. Те се боят от смъртта. Писано е на чо-

века дали ще умре от дадена болест или не. Лекарите каз-

ват за някой болен, че ще умре. – Няма да умре. Когато 

трябва да умре, и здрав да е, човек пак ще умре. Ще го взе-

мат по някакъв начин и той няма да разбере как е станало 

това. Досега аз съм казал само на един човек кога ще умре. 

Определих точно деня и часа на неговото заминаване… 

На всеки човек е определено точно кога ще замине. 

Като ученици, вие не трябва да се страхувате от смъртта, 

нито от болести и изпитания.“ (112) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Някой би могъл да изтъкне, че физическото тяло се 

атакува от болести. Духовната наука е в състояние да по-

каже, че голяма част от всички болести се дължи на греш-

ките и заблужденията в астралното тяло, които се преда-

ват на етерното тяло и оттам по заобиколен път разруша-

ват хармонията на физическото тяло. Научният подход, 

който се ограничава само в областта на физическите се-

тивни факти, не може да открие по-дълбоката връзка, за 

която тук само ще загатнем, нито пък истинската причина 

за болестните процеси.  

В повечето случаи свръхсетивното наблюдение уста-

новява, че едно увреждане в астралното тяло води след 

себе си болестни отклонения на физическото тяло не в 

този живот, когато е получено увреждането, а в един след-

ващ живот.  

Ето защо законите, за които тук става дума, са разби-

раеми само за този, който приема Прераждането. Дори и 

някой да не се интересува от такива дълбоки познания, 

най-обикновеният поглед към ежедневието ще потвърди, 

че човек се отдава на прекалено много удоволствия и 

страсти, които подкопават хармонията на физическото 

тяло. А насладите, удоволствията, страстите и т.н. имат 
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своето седалище не във физическото, а в астралното тяло. 

В много отношения последното е все още толкова несъ-

вършено, че може да разруши съвършенството на физи-

ческото тяло… 

Луциферичните духове донесоха на човека възмож-

ността да разгръща собствена активност в своето съзна-

ние, но наред с това и възможността да греши, да върши 

зло… И понеже живееше в страсти и необуздани желания, 

които той не допускаше да бъдат регулирани от по-висши 

духовни влияния, в човека се появи възможността да бо-

ледува…  

С това загатваме и за една важна тайна на човешката 

природа, а именно връзката между човешкото астрално 

тяло от една страна и болестите и смъртта от друга.“ (113) 
 

„Когато говорим за болести и страдания, трябва да 

знаем, че външните сили не могат да ни помогнат, а 

тъкмо собственият организъм трябва да развие вложе-

ните в него лечебни сили, защото вътре в нас работят им-

пулси, изпълнени с Мъдрост. От тези източници по-късно 

идват и най-добрите сили, чрез които се постига познание 

за духовният свят или истинското ясновидство… 

Еволюцията на човека се извършва поради въздейст-

вията на различни сили върху цялото човешко същество: 

Едни сили действат върху физическото тяло, други – 

върху етерното тяло, трети – върху астралното тяло.  

Човешкото същество получава сегашната си форма 

благодарение на това, че върху него са действали силите, 

които ние наричаме луциферични и ариманични.  

Чрез тези сили човешкото същество е станало в извес-

тно отношение по-лошо, отколкото би трябвало да бъде, 

ако върху него биха действали само силите, идващи от 

космическите духовни предводители, които се стремят 

единствено към правилното развитие на човека.  

Причините за нашите страдания, болести, както и за 

смъртта, трябва да се търсят извън Съществата, които се 

опитват да ръководят развитието ни в правилната посока, 
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а именно в луциферичните и ариманичните Същества, 

намесващи се често в това праволинейно развитие.“ (114) 
 

„Епидемиите, особено избухналите в Средните Ве-

кове, са един от хилядите примери за връзката на човеш-

ките грехове с астралните събития, както и за отзвука в 

астралния свят на грехове, извършени в земния живот. 

Проказата бе последствието на терора, причинен от инва-

зията на хуните и на ордите азиатски племена.  

Монголците, наследниците на атлантите, донесоха със 

себе си зародишите на израждането. Този контакт с евро-

пейското население причини на първо време моралната 

болест на страха в астралния свят; субстанцията на аст-

ралното тяло се разложи и това поле на астрално разла-

гане стана поле на развитието на бактерия, пораждаща на 

Земята такива болести като проказата. 

Всичко, което изхвърляме от себе си в астралния свят, 

в бъдещите времена ще се появи отново по някое време 

на физически план. Онова което посеем в астралния свят, 

ще пожънем на Земята в бъдещите времена. Днес ние жъ-

нем плодовете на тесногръдите, материалистични мисли, 

разпръснати от нашите предци в астралния свят. 

Това ще ни накара да осъзнаем колко важно е да хра-

ним себе си с окултни истини. Ако науката приеме исти-

ните на окултизма – първоначално само като хипотези – 

самият свят ще се промени. Материализмът е хвърлил чо-

века в такива дълбини, че е необходима мощна концент-

рация на сили, за да бъде той издигнат отново. Човекът е 

обект на заболявания на нервната система, които са съ-

щински епидемии за живота на душата. 

Онова, което на Земята наричаме чувство, се връща 

отново на Земята под формата на действителност, съби-

тие, факт. Нервните бури, които изтощават човека, имат 

своя произход в астралния свят. По тази причина Окулт-

ните Братства решиха да разкрият скритите истини. За-

щото човечеството преминава през криза и трябва да му 

бъде помогнато да си възвърне здравето и равновесието.  
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Само благодарение на духовността може да бъде възс-

тановено това здраве и равновесие.“ (115) 
 

„Който може да погледне в Духовния свят, знае, че 

всичко, което съществува външно материално, има духо-

вен произход, произлиза от духовното. Няма нищо вещес-

твено, което да не произлиза от духовното. Така здравето 

и болестите на хората също произлизат от душевната им 

нагласа, от техните мисли. Напълно важи поговорката: 

„Каквото мислиш днес, това ще бъдеш утре.“  

Трябва да сте наясно, че когато една епоха е имала зли, 

покварени мисли, следващото поколение и следващата 

епоха трябва да ги изплащат физически. Смисълът на по-

говорката е, че греховете на бащите си отмъщават до чет-

върто поколение.  

Не безнаказано хората от 19-ти век започнаха да мис-

лят така грубо материалистично, да отвръщат разума си 

от всичко духовно. Каквото хората са мислили тогава, ще 

се изпълни. И не сме така далеч от времето, когато сред 

човечеството ще се появят странни болести и епидемии! 

Това, което наричаме нервност, ще приеме тежки форми 

най-късно след половин столетие.  

Както някога в Средновековието е имало чума, холера 

и проказа, ще се появят епидемии, обхващащи душевния 

живот – болести на нервната система в епидемични 

форми. Това са истинските следствия на обстоятелството, 

че на хората им липсва духовният жизнен център.  

Където съществува съзнание за този духовен жизнен 

център, човекът ще бъде здрав под влиянието на здравос-

ловен, истински, мъдър мироглед. Но материализмът от-

рича душата и Духа, изпразва човека, насочва го към пе-

риферията, към неговото обкръжение. 

Здраве съществува само когато човешката вътрешна 

същност е духовна и праведна. Действителната болест, 

която е следствие от изпразването на вътрешния живот, е 

духовната епидемия, която ни очаква. 

За да получат хората познания за истинската си 
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духовна същност, имаме Антропософското общество. То е 

призвано да доведе до оздравяването на човечеството, а 

не един или друг човек да узнае различни неща. Дали 

просто знаете, че има Прераждане и Карма не е така 

важно, а тези мисли трябва да се превърнат в душевна 

кръв, в духовна същност, понеже те са здравословните. Не 

става въпрос дали ги доказваме или не ги доказваме; дали 

можем да основем наука, която прецизно математически 

да излага Прераждането и Кармата.  

Има само едно доказателство за духовнонаучните уче-

ния и това е животът. Духовнонаучните учения ще се по-

кажат като истина, когато под тяхно влияние се породи 

здравословен живот. Той ще е истинското доказателство 

за антропософските учения. Който иска да има доказател-

ство относно Антропософията, трябва да я изживее. То-

гава тя се доказва за вярна.” (116) 
 

„Изграденото в етерното тяло навлиза през следващия 

живот във физическото тяло, така че през следващия жи-

вот не само, че добрите склонности, моралните черти на 

характера и прилежността се проявяват като здраво фи-

зическо тяло, но непорядъчните черти, лошите навици и 

порочните склонности водят до болен организъм в след-

ващото въплъщение.  

Не бива да се смята, че определена болест се дължи на 

определено качество, а че общо взето известни болестни 

заложби се дължат на някои черти на характера и темпе-

рамента в предишен живот.  

Човек, живял с порочни черти на характера, има орга-

низъм в този живот, който по-лесно се разболява от някой 

друг, който е имал добри свойства на характера. Човек с 

благороден темперамент се преражда с тяло, което може 

да бъде изложено на въздействието на всевъзможни епи-

демии без да се зарази.“ (116) 

 

„Когато човек спи, в леглото лежат физическото и 

етерното тяло, напуснати от астралното тяло и Аза. Те са 
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се е издигнали нагоре, напуснали са ги. И когато астрал-

ното тяло не се намира във физическото тяло, не наблю-

дава и не разглежда света през неговите инструменти (се-

тивните органи), не е ангажирано чрез движенията и ра-

ботата на физическото тяло, то може да поеме съвсем 

друга задача.  

Тогава то премахва умората от останалите тела. Пре-

махването на умората е негова задача и ясновидецът 

може да види как през цялата нощ астралното тяло ра-

боти върху физическото и етерното тяло отвън, за да ги 

възстанови, така че сутринта човекът да почувства възс-

тановяването на силите си като освежаване. Затова сънят 

е така добър лекар и човекът губи много, ако няма здрав 

и достатъчно продължителен сън.  

Много неща, които се представят като болести, всъщ-

ност са пречки във физическото и етерното тяло. Тези 

пречки се появяват тогава, когато астралното тяло не е в 

състояние да ги премахне. То обаче може да премахне 

тези пречки само когато не се намира в тялото, където е 

при будното състояние, а е извън тялото… Чрез това хо-

рата влизат във връзка с хармоничните велики процеси, 

протичащи във Всемира. Душите ни се завръщат през 

нощта обратно в хармонията на сферите и астралното 

тяло, заедно с Аза – а това е душата –, си донася от нея 

силата за възстановяването на физическото тяло.“ (117) 
 

„Хората все повече ще трябва да разглеждат непосред-

ствения човешки живот от окултна гледна точка. Ще е 

лошо за човечеството, ако още дълго време вярва на та-

кава псевдонаука, в която се изопачава истината. Фалши-

фицирана истина е това, което може да се намери чрез 

анатомията. Точно тези познания няма никога да могат 

да се използват практически и ще донесат злини на чове-

чеството, ако не се парализират чрез духовни познания.  

Ние се намираме в кулминацията на материализма. 

Той се промъква навсякъде в законодателството и действа 

по ужасен начин.  
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Църквата и религията са станали по определен начин 

така нетолерантни, както никога не са били преди.  

Колко нетърпимост проявява днешната медицина! 

Противниците не са повече изгаряни, но се върши нещо 

друго. Те искат да си спестят лошата репутация, която е 

свързана с изгарянето. Затова се грижат човекът изобщо 

да не може да прави това, за което преди е бил изгарян. 

Днес противниците съвсем не стигат дотам да съгреша-

ват. Изгарянето е било наистина нещо лошо, но преди 

него хората са можели да правят това, за което по-късно 

са били изгаряни… 

Трябва да станем самоотвержени, безкористни, за-

щото Духовната наука е за цялата човешка общност. 

Много е важно да се прозре това. Едва когато хората се 

решат все повече и повече да посветят стремежите си на 

цялото човечество, едва тогава ще има една атмосфера, в 

която отделният човек ще оздравее.“ (117) 
 

„Диабетът е във връзка с придобитото надмощие от 

страна на егоизма.“ (117) 
 

„От особено значение са въздействията, упражнявани 

върху физическото тяло чрез всичко, което човекът има в 

душата си като лъжи, клевети, лицемерие.  

Материалистичната нагласа вярва, че лъжата, клеве-

тите и лицемерието са нещо, което е само толкова вредно, 

колкото може да се види външно. Не е така, а съвсем фини 

(но невъзприемаеми с микроскопа) въздействия стигат до 

физическото тяло. Излезе ли душата по време на съня, 

въздействията остават във физическото тяло и се откри-

ват от Съществата. При това става въпрос не само за ду-

шевните изживявания, които грубо сетивно се означават 

като лъжа, клевета и лицемерие, а също и фините, кон-

венционалните лъжи – например тези, които обществе-

ният ред днес налага.  

Лъжи от учтивост или по обичай, традиция и цялата 

палитра от нечестност и фалш, малки клевети дори само 
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в мислите – всичко това се отразява върху физическото 

тяло и слизащите долу същества го намират. Понеже през 

нощта то е вътре във физическото тяло, става нещо осо-

бено – откъсват се парчета от субстанцията на тези пота-

пящи се в тялото Същества. Определени части от висшите 

Същества се изолират и следствието от лъжите, фалша и 

клеветите през деня е изолирането на определени Същес-

тва през нощта, които чрез това получават известно срод-

ство с физическото човешко тяло. Чрез това тези Същес-

тва получават самостоятелно съществуване в обкръжава-

щия ни духовен свят. Това са Съществата, които причис-

ляваме към съсловието на фантомите.  

Фантоми са духовни Същества, които в своя външен 

облик по определен начин са имитация на човешките те-

лесни части и фигура. Те са от толкова прозрачен мате-

риал, че физическото око не може да ги види, те обаче са 

– така да се каже – с физическа форма.  

Ясновидецът вижда във въздуха да профучават части 

от човешки глави, човешки ръце, цели фигури – да, той 

вижда да свисти наоколо вътрешността от човешки тела 

– стомах, сърце – вижда всички тези фантоми, които по 

този начин са се откъснали, изолирали, така че човекът 

им е предал това от своето физическо тяло, което е следс-

твието от лъжата, фалша и клеветите. 

Такива фантоми, които непрекъснато свистят през на-

шето духовно пространство, са доказателство, че самият 

човешки живот е причината за пораждането на Същества, 

които в никакъв случай не въздействат по благоприятен 

начин, понеже в известно отношение имат интелигент-

ност, но нямат морална отговорност.  

Те прекарват съществуването си в това: да създават в 

живота на човека трудности и препятствия – много по-

вече препятствия от това, което наричаме бактерии. Дори 

става нещо друго. В такива Същества трябва да се търсят 

важните причинители на болестите. Защото, когато чрез 

хората са създадени такива фантоми, те намират в 
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бацилите и бактериите много добра възможност за своето 

съществуване, намират – така да се каже – храна чрез тях. 

Те повече или по-малко биха изсъхнали в своята духовна 

същност, ако не намират тази храна… 

С лъжите, лицемерието и клеветите човекът създава 

армия от духовни Същества от вида на фантомите.“ (117) 
 

„Чрез злобни и враждебни мисли човекът вреди на 

ближните си, а чрез ясни мисли той поощрява всеобщото 

здраве, затова е от най-голямо значение винаги да се кон-

центрираме и да се упражняваме да изграждаме добри и 

ясни мисли… 

Човекът съзнателно и несъзнателно повлиява на 

всички други Същества. Трябва да се стремим да ставаме 

все по-съзнателни – така можем да накараме звездите да 

блестят. Така звездата на Витлеем заблестява, когато мо-

гъщата индивидуалност на Исус съзнателно се въплъ-

щава.“ (117) 
 

„Съществува обществена карма – такава карма, която 

не се определя от отделния човек, макар да се уравнове-

сява в последователността на неговите прераждания. Ще 

дам конкретен пример: 

Когато в средата на века от Азия в европейските 

страни нахлули хуните, които нарушили мира в Европа, 

това имало и духовно значение. Хуните са последните ос-

татъци от древните атлантски народи. Те се намират в 

дълбок упадък, който се изразява в един процес на разла-

гане на техните астрални и етерни тела. Тези продукти на 

разлагането намерили благодатна почва в ужаса, който 

хуните предизвиквали във всички народи… Кожата по-

пила възприетия астрален компонент и като следствие се 

появила болестта на века – проказата.  

Лекарят от физическа гледна точка, разбира се, ще по-

сочи физическите причини за този недъг. И аз няма да 

споря с това, което ще каже лекарят, но в него намира 

място умозаключението от този тип: някакъв човек ранил 
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друг с нож при сбиване, а той отдавна имал желание да 

отмъсти на този човек. Един ще каже, че раняването е 

било предизвикано от жаждата за мъст, а друг – че при-

чината е бил ножа. И двамата са прави. Ножът е бил пос-

ледната, физическата причина, а зад нея стои духовна 

причина. Който търси духовните причини, няма да ос-

порва физическите. Тук ние виждаме как историческите 

събития оказват значително влияние на цели поколения 

и осъзнаваме какво благотворно и продължително влия-

ние можем да оказваме, засягайки дори условията, пре-

допределящи здравето на хората. 

В последното столетие сред населението на Европа, 

благодарение на техническия прогрес, се е развил завод-

ският пролетариат, а с него се е образувала и огромната 

маса на класовата и съсловна ненавист. Тази ненавист се 

намира в астралното тяло на човека и действа физически 

под формата на туберкулоза на белите дробове. Разбира-

нето за това се явява резултат на окултни изследвания. 

Често ние не можем да помогнем на отделния човек, 

върху когото влияе тази обща карма.  

С тежест на сърцето често сме принудени да гледаме 

как даден човек страда, ние не можем да го излекуваме 

или да го развеселим, защото е свързан с обществената 

карма. Само подобрявайки самата тази карма може да се 

помогне на отделните хора. Ние трябва да се стремим да 

не издигаме отделния егоистичен Аз, а да действаме така, 

че да помагаме на цялото човечество.“ (118) 
 

„Човек, развиващ в себе си лоши наклонности и 

страсти, в новия живот ще се роди с недъгаво физическо 

тяло. И обратно: човек с добро здраве, способен да из-

държа много, е развивал в себе си в предишния си живот 

добри качества. Този, който постоянно боледува, е възп-

риел в себе си лоши влияния. По този начин ние сами 

имаме власт да направим себе си здрави или болни… Не-

обходимо е само да се изкоренят всички лоши пристрас-

тия и в следващия живот тялото ще бъде здраво.“ (118) 
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„Дори всеки път, когато човек в много лек смисъл, от 

благоприличие, украсява истината, ние имаме работа в 

духовнонаучен смисъл с проява на лъжа. Целият живот 

на човека е пронизан – ако не с лъжа, то с лъжеукрасени 

прояви. Материално просветеният човек винаги разбира, 

че на неговото физическо тяло се оказва влияние, когато 

някой го удари по главата с брадва, когато влакът му от-

реже главата, когато някъде по тялото му се появи оток 

или когато в него проникнат бацили.  

Тогава му става ясно, че върху физическо тяло се 

оказва въздействие. Но обикновено изобщо не се мисли 

за това, че като духовно изградено същество той е единс-

тво и това, което става във висшите членове на неговото 

същество – в астралното тяло и в Аза – следва да се разг-

лежда така, че той простира своите действия долу до фи-

зическите части на неговата телесност. Не мислят за това, 

че например произнасянето на лъжа и несправедливост – 

несправедливост дори в жизненото поведение – има без-

спорно последствие за човешкото физическо тяло.“ (119) 
 

„Нека да си представим един болен човек, който е бо-

лен поради това, че определени процеси в неговия орга-

низъм не протичат правилно. Къде следва да търсим при-

чините в този случай? Всеки окултно обучен човек знае, 

че всичко, което се проявява като болест и не идва като 

физическа травма отвън, трябва да се обяснява с това, че 

етерното тяло не е в ред. Обаче етерното тяло е болно, за-

щото има безредие в астралното тяло.“ (120) 
 

„Днес, за да обяснят болестите, прибягват към призо-

ваването на наследствените разположения. Днес се злоу-

потребява с този израз, който все пак от известна гледна 

точка е оправдан. Щом даден човек прояви някаква 

черта, която се намира у неговите прадеди, обвинява се 

наследствеността. И понеже не се познава това, което ду-

ховните сили донасят от миналите животи, вярва се, че 

тези наследствени разположения упражняват едно 
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непреодолимо влияние. Ако се знаеше какво донася чо-

век като духовна заложба от миналото въплъщение, би се 

разбрало какво действие има то наред с действията на 

наследствеността. Тогава хората биха знаели, че увелича-

вайки духовната сила, тя ще вземе надмощие над матери-

алната част, т.е. над наследствените фактори.  

Човек, който би се издигнал до духовното познание, 

би могъл да си каже: „Колкото и силна да е наследстве-

ността в мене, аз мога да увелича моята духовна сила и 

благодарение на нея да възтържествувам над наследстве-

ните разположения.“ – Но когато човек не работи над сво-

ята духовна природа, която няма нищо общо с наследст-

веността, той става роб на предадените от родителите 

черти. Така ние виждаме как суеверията на материализма 

ни обвързват все повече във веригите на наследстве-

ността. Хората ще бъдат напълно оковани в нея, ако във 

всеки момент не възтържествуват върху миналото чрез 

един силен подтик на Духа.  

Естествено в една епоха като нашата човек не бива да 

изпада в една противоположна прекаленост и да мисли, 

че всички онези, които вярват в Духа, са по необходимост 

здрави. Човекът не е един изолиран индивид в света. Той 

е част от едно цяло и неговата духовна природа трябва 

още да укрепне. Но когато той е оставил тази духовна при-

рода да отслабне, даже ако сега дава храна на своя дух, той 

няма още достатъчно сили да възтържествува над това, 

което идва като наследственост от физическата страна. 

Неговата духовна работа ще донесе плодове най-малко в 

следващото прераждане. Всичко зависи от отношението, 

което човек заема спрямо Духа.  

Нека не се мисли, че някой би могъл да обгърне с един 

поглед всичко, което влиза тук в действие. Човек може 

много лесно да се измами, когато съди за нещата само по 

техния външен изглед. Например някой може да каже: 

„Аз познавам един човек, който беше много ревностен 

ученик на Антропософията. А антропософите твърдят, че 
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тяхното схващане за Вселената укрепва здравето и даже 

животът на човека може да бъде удължен по този начин. 

Наистина хубаво учение! Този човек почина на 43 го-

дини!“ – Това, което е било констатирано външно, е, че 

този човек е починал на 43 години. Но какво не са видели 

хората? Те не са могли да видят кога би починал той, ако 

не би познавал Антропософията. Би ли достигнал той то-

гава даже и 40 години?  

Твърде е възможно, благодарение на Антропософи-

ята, неговият живот да се е удължил до 43 години. Кол-

кото повече Духовната наука прониква в живота, толкова 

повече нейното въздействие се чувства в него. Ако някой 

иска да види тези последствия веднага в периода, който 

протича между раждането и смъртта, той действа само с 

егоистични цели и усвоява Антропософията само с оглед 

на лична изгода. Ако иска да я усвои за благото на чове-

чеството, той ще я притежава във всички свои бъдещи 

прераждания. Човек наистина може да повлияе на своя 

Дух, като се залови да укрепи своята духовна природа.  

И това, което трябва да разберем, е, че винаги е въз-

можно да получим действието на Духа и чрез това да до-

бием по-голям контрол над цялото наше същество.“ (121) 
 

„Има болести, които имат своя произход в астралното 

тяло на човека. А как те се проявяват – това зависи от ця-

лостната характеристика на съответния човек. Ако човек 

днес има лоши морални качества, те може би се ограни-

чават само до едни или други лоши качества на душата 

му. Понеже днес душата все още не притежава онова гос-

подство над тялото, което имаше по времето на Исус 

Христос, малко вероятно е всеки грях веднага да се пре-

върне в едно или друго заболяване. Обаче ние се добли-

жаваме до онова състояние, когато етерното тяло отново 

ще излезе извън очертанията на физическото тяло.  

Сега за човечеството започва една епоха, когато то 

трябва изключително много да се съобразява със след-

ната възможност: Душевните недостатъци в морално или 
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интелектуално отношение вече лесно могат да се транс-

формират в телесни заболявания. Да, тази епоха вече за-

почва. И голяма част от онези болести, които се проявяват 

отчасти като душевни, отчасти като телесни – т.е. днеш-

ните невротични състояния – означават не друго, а нача-

лото на тази епоха.  

Понеже днешните хора възприемат изключително 

лесно в своите усещания и мисли дисхармонията на окол-

ния свят, тази дисхармония неусетно прераства в болес-

тни явления, едно от които е например хистерията.“ (122) 
 

„Сърцето всъщност бие различно в отговор на краси-

вото или доброто и различно в отговор на грозното или 

пагубното. В тази първична логика на сърцето има нещо, 

което може да се нарече спонтанна симпатия. Когато тази 

логика на сърцето, действаща в подсъзнанието, стане по-

ясно отчетлива, сърцето показва съвсем ясно с кръвооб-

ращението, че то е израз на тази логика. А едно болезнено 

изживяване, многократно появяващо се пред очите ни, 

може да повлияе на телесната природа по пътя на сърцето 

дотам, че да причини действително заболяване.“ (123) 
 

„Да си представим един човек, изпълнен с безгра-

нично доверие към „научните открития“ и презиращ 

всички възгледи от миналите столетия, които имат ня-

какво отношение към здравето и болестта.  

Ако се опитате да направите кратък обзор върху проб-
лемите на здравето и болестта, вие ще стигнете до усеща-

нето, че в себе си този човек е напълно сигурен:  
„През последните 20-30 години ние стигнахме до един 

вид абсолютната истина, която все пак подлежи на допъл-
ване, но не и на подмяна с друга истина.“ – Подобни хора 

се отнасят с пълно пренебрежение към всички творчески 
постижения на своите предшественици. Днес често чу-

ваме: „В никоя друг област освен в медицината ние не се 
натъкваме на толкова груби суеверия!“ – И като доказа-

телство се изтъкват някои ужасяващи примери за 
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лечение на болестите през последните столетия… 

Има хора, които припомнят: „Да, имало е времена, ко-
гато всяка болест е била приписвана на Бога или Дявола!“ 

И все пак подобни „мислители“ не отиват твърде далеч, 
просто защото те не могат да си изградят никакви поня-

тия за „Бог“ и „Дявола“.  
Нека си послужим с един пример: 

Да предположим, че двама души разговарят и единият 
казва: „Току-що видях една стая, пълна с мухи. Според 

мен това е напълно естествено, защото стаята е мръсна и 
мухите намират там добри условия за размножение. Ако 

стаята се почисти основно, мухите веднага ще изчезнат! 
Но мой познат твърди, че според него има и друго обяс-

нение за многото мухи в стаята – че в нея живее една 
страшно немарлива домакиня. Нима това не е едно чудо-

вищно суеверие: Да си представяме немарливото поведе-

ние като един вид личност, която само махва с ръка и му-
хите пристигат! За мен първото обяснение, което свързва 

мухите с натрупаната мръсотия, е по-точно!" 
Не по-различни изглеждат нещата в медицината, ко-

гато чуваме някой да казва: „Ако даден човек е сполетян 
от болест, това означава, че определени бацили са причи-

нили инфекция. Изгонете бацилите и той ще оздравее! 
Защо трябва да се търсят някакви духовни причини? 

Нужно е само едно: да се премахнат бацилите!“  
Съвсем не е суеверие да се говори за духовни причини 

при болестите, когато в същото време признаваме и 
всички други възможности, какъвто е случаят с мухите в 

стаята на немарливата домакиня. И няма защо да се раз-
треперваме от гняв, ако чуем някой да казва: „Мухите вед-

нага ще изчезнат, ако стаята се почисти основно.“ 
Нещата не опират до това да оборим другите, а да се 

научим на взаимно разбиране, на точна преценка за стой-

ността на едните и другите мнения. Трябва да се съобра-
зяваме както с непосредствените материални причини-

тели, така и с по-далечните причини.  
Обективно мислещият антропософ никога няма да 
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подкрепи становището, че при най-малкия знак на не-

марливостта мухите пристигат в стаята; той ще признае и 

други, материални фактори, но неизбежно ще напомни, 

че зад материалните процеси се разиграват невидими ду-

ховни събития и че тези скрити, окултни събития трябва 

да бъдат проучени заради благото и спасението на чове-

чеството.  

Обаче за всеки, който би пожелал да се включи в по-

добна борба, трябва да е пределно ясно: духовните при-

чини не винаги се разбират по същия начин, както се раз-

бират материалните причини. Борбата срещу едните 

често по нищо не прилича на борбата срещу другите. Не 

бива също и да си въобразяваме, че водейки борбата 

срещу духовните причини, сме освободени от задължени-

ето да се справяме с материалните причини; защото това 

би означавало да оставим стаята непочистена и да прене-

сем спора върху немарливостта на домакинята.“ (124) 
 

„Да вземем например белодробният възпалителен 

процес – пневмонията. Тя е кармична последица, възник-

ваща през периода на Камалока (Чистилището), когато 

човек се вижда изправен пред панорамата от образи на 

своя минал живот, протекъл в подчертана склонност към 

сетивни наслади – към една, бих казал, потребност от се-

тивен, чувствен живот.  

Нека обаче да не смесваме това, което се разиграва в 

човешкото съзнание през периода на Камалока, с човеш-

кото съзнание през следващото прераждане.  

Тези две неща нямат нищо общо. В сегашното си пре-

раждане човек няма спомен за своите опитности в света 

на Камалока. Обаче в резултат на тези опитности у него се 

натрупват също и такива сили, с чиято помощ той ще над-

вие пневмонията. Защото тъкмо чрез преодоляването на 

пневмонията, чрез спонтанните лечебни сили, които 

бликват от самия човек, и особено чрез преодоляването 

на треската, човешката индивидуалност започва своята 

борба срещу луциферичните сили.  
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Ето защо победата над пневмонията ни предоставя 

една възможност да се освободим от определени характе-

рови недостатъци, каквито сме имали в предишното пре-

раждане. В клиничната картина на пневмонията може 

съвсем ясно да се види борбата на човека срещу луцифе-

ричните сили.“ (124) 
 

„Средновековният розенкройцер знаеше, че ако в едно 

прераждане не води борба със своите страсти, в следва-

щото той ще се роди с предразположение към една или 

друга болест, но ако пречисти своите страсти, ще се пре-

роди с предразположение към добро здраве.“ (125) 
 

„Според това дали нашата воля е здрава или нездрава, 

тя работи по време на нощта върху нашето жизнено със-

тояние чак вътре във физическото тяло.  

Има голяма разлика дали през деня човек развива 

спокойствие, примирение със своята съдба и чрез това 

подготвя своята воля така, че тази воля развива една 

„приятна топлина“, едно чувство на приятност – или дали 

той изпада в гняв.  

Тази нездравина на волята се влива в тялото по време 

на нощния сън и е причина за много болести, чиято при-

чина лекарите търсят неуспешно, защото действителните 

последствия, които се явяват като физически болести, 

настъпват едва след години или десетилетия. Само този, 

който обгръща с поглед големи периоди от време, може 

да види по посочения начин връзката между душевните и 

телесните състояния. Следователно волята трябва да бъде 

обучена и за постигане на телесното здраве.“ (125) 
 

„Тук в земния живот се явяват болести по един или 

друг начин. Ние знаем например, че в минали времена са 

минали епидемични болести като чумата и холерата. 

Материалистична наука ще може да докаже външните 

причини, но не и вътрешните, духовни причини. А 

всичко, което става, има своите духовни причини. Когато 
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някой идва и ви каже, че науката има задачата да търси 

външните причини за това, което става, винаги може от-

ново да се каже: Духовната наука не изключва истин-

ността на външните причини, когато те са оправдани, 

обаче тя прибавя към тях и духовните причини.  

Когато ставаше дума за тези духовни причини, някой 

веднъж попита: „Когато Наполеон се явява със страстта да 

води битки, сражения, не можем ли да обясним това с 

факта, че когато неговата майка го е носела в утробата си, 

тя доброволно е ходела по бойните полета и му е предала 

тази склонност по наследство?“ – Това е вече нещо ис-

тинно, обаче Наполеон, слизайки от духовният свят за 

въплъщение на Земята, се е стремил и се е насочил към 

нея: той посади в нея тази склонност.  

Духовната наука не изключва никога, че външните 

неща са фактически верни. Когато някой казва: „Тук стои 

един човек. Защо той е жив?“ – материалистично настро-

еният човек може да възрази: „Защото той диша.“  

Друг един може да каже: „Аз зная добре, че той все пак 

не би могъл да живее, ако преди 3 месеца аз не бих го из-

вадил от водата, когато се давеше!“  

Тази последната връзка не е ли вярна, въпреки пър-

вата? Винаги хората вярват, че естествено-научните 

връзки се заличават чрез духовно-научната връзка.  

Макар и някой да може да докаже, че има това или 

онова качество, наследено от неговия баща, дядо и т.н., 

остава все пак вярно, че той също е създал условия за това.  

Така също болестите и епидемиите могат да бъдат про-

учени естествено-научно по отношение на техните при-

чини… Обаче всичко това има своите духовни причини в 

духовният свят.“ (126) 
 

„В недалечно бъдеще ще настъпи пълен поврат в мис-

ленето по отношение на боледуването и здравето.  

Медицината ще се проникне от онова, което може да 

бъде обхванато в Духа, защото човек ще се научи да поз-

нава болестта като резултат на духовни причини.“ (127) 
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„Светлината има невероятно силно влияние върху чо-

вешкото здраве. Човекът трябва да се стреми да получи 

правилното количество светлина в своя организъм. 

Знаем как деца, които в ранната си възраст страдат от 

липсата на светлина, се разболяват от рахит и други бо-

лести, свързани изцяло с липсата на светлината – естест-

вено и с други неща.  

Една болест никога не произхожда от една-единствена 

причина, но неща като например рахита са свързани из-

цяло с липсата на светлина. Може да се констатира колко 

много са заплашени от рахита деца, живеещи в града в 

жилища с недостатъчно светлина, и колко малко имат 

склонност към рахита деца – разбира се взето средно 

аритметично – които могат да бъдат излагани по подхо-

дящ начин на светлината. И днес можем напълно да ка-

жем, че човекът поема светлина в себе си.“ (128) 

 

„Следствието на нерелигиозността ще се прояви в не-

далечното бъдеще като значими болести сред хората. 

Не бива да се вярва, че духовно-душевното не стои в 

никакви отношения с физическото! То не стои по такъв 

начин, че това, което днес се проявява като нерелигиоз-

ност, непосредствено да се наказва с болест от някакви де-

монични богове. Битието не протича по този външен на-

чин, но има вътрешна връзка между това, което човекът 

изживява духовно-душевно, и физическото му устройс-

тво. За да бъде човекът здрав през деня, трябва да внесе в 

съня си чувството за своята взаимовръзка с Божествено-

духовните Същества, в чиито действия той потапя своята 

вечна същност по време на съня.  

Човекът може да извлече правилните духовно-ду-

шевно оздравителни сили за своя дневен живот само от 

правилното пребиваване в духовно-душевния свят между 

заспиването и събуждането.“ (128) 
 

„Можете да карате детето да прави достатъчно външна 

гимнастика, но когато тази гимнастика е формирана само 
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според правилата на тялото, чрез нея няма да предпазите 

детето, да речем, в късна възраст от всякакви болести на 

веществообмяната, ревматизъм – изобщо болести, които 

по-късно стават болести на веществообмяната.  

Защото това, което се извлича от гимнастиката, по-

скоро сгъстява физическото тяло.  

А това, което извлечете, когато всяко отделно движе-

ние произлезе от Духа и душата [както е при Евритмията 

и Паневритмиятa], прави Духа и душата за целия живот 

владетели на физическото.  

Чрез обикновената външна гимнастика не предпаз-

вате 60-годишното тяло от това да стане податливо на бо-

лести. Когато обаче възпитавате детето така, че движени-

ята му да произлизат като гимнастика от душата, вие 

предпазвате тялото му да не стане в късна възраст по-

крехко, отколкото би станало, ако между смяната на зъ-

бите и половата зрялост му преподавате в картинни об-

рази, така че тези картини, които иначе занимават ду-

шата, да преминат духовно-душевно в тялото… 

Тази одушевена и одухотворена гимнастика въздейс-

тва едновременно върху тялото, душата и Духа и се 

стреми да развие детето така, че това, което се залага в 

детската възраст, да донесе плодове за през целия живот.  

Това е възможно, ако ние се почувстваме като гради-

наря, който се грижи за растението, като не се меси в дви-

жението на соковете, не внася нещо изкуствено, а външно 

създава възможност растението да се развива. Той из-

питва естествено вътрешно страхопочитание и не се на-

месва преди вътрешното израстване на растението. Това 

страхопочитание трябва да го изпитваме пред това, което 

иска да се развие по време на живота в детето.“ (128) 
 

„Един от най-повърхностните възгледи са състои в 

това: В цялата флора, а и във фауната, появяваща се в чер-

вата и изобщо в човешкия организъм – да виждаме нещо 

като причина за болестта. Ужасно е, когато виждаме как 

днес, разглеждайки литературата по патология, при 
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всяко заглавие непрекъснато се натъкваме на едно и също 

твърдение, че за това заболяване бил открит еди-кой си 

бацил, а за друго заболяване еди-кой си бацил и т.н.  

Всичко това са изключително интересни факти за сфе-

рата на чревната ботаника и зоология на човешкия орга-
низъм, но за състоянието на болест това няма друго зна-

чение, освен като белег за разпознаване – доколкото мо-
жем да кажем, че когато в основата лежи една или друга 

болестна форма, то в човешкия организъм съществува ус-
ловие да се развие една или друга от онези интересни жи-

вотински или растителни форми, но нищо друго.  
Развитието на тази дребна фауна и на тази дребна 

флора в много слаба степен има нещо общо с действител-

ното заболяване или най-много има нещо общо по един 
косвен начин. Защото логиката, появила се днес в рам-

ките на съвременната медицина, е крайно странна.  
Представете си, че откривате някаква област, в която 

намирате голям брой отлично угоени и с добър външен 
вид крави. Ще кажете ли тогава: „Тъй като тези крави по 

някакъв начин са се озовали тук, тъй като тази област е 
била „заразена“ от тези крави, то всичко, което виждате 

тук е така, както е.“? 
Това едва ли ще ви хрумне, но ще бъдете принудени да 

изследвате защо в тази област живеят работливи хора, 
защо съществува особено благоприятна почва за едно или 

друго животновъдство.  
Накратко: вие ще спрете с мисълта си пред всичко въз-

можно, което би могло да бъде причина за обстоятелст-
вото, че тук има добре гледани крави. Но няма да ви 

хрумне да кажете: „Това, което виждате тук, се дължи на 

факта, че областта е била заразена чрез нахлуването на 
добре гледани крави.“  

Не е по-различна логиката, с която си служи днешната 
медицина по отношение на микробите и други подобни. 

От присъствието на тези интересни създания не можем да 
узнаем нищо друго, освен това, че е налице определена 

хранителна среда и трябва да насочим вниманието си 
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върху разглеждането на тази хранителна среда… Естест-

вено може да се случи така, че дадена добре подготвена 
хранителна среда да бъде активизирана от нахлуването 

на бацили и от своя страна също така да изпадне в ня-
какво състояние на болест.  

Това съвременно разглеждане на същността на бацила 

реално няма ни най-малко нещо общо с действителното 

разглеждане на състоянието на болест. Ако се съобразя-

ваме единствено с хода на една здрава логика, то в дейст-

вителност никога не би могло да възникне подобно твър-

дение, изхождащо от официалната наука и водещо до 

опустошение на здравото мислене.“ (129) 
 

Методи за лечение 
 

Учителя: 
 

„Във всяко същество – растение, животно или човек – 

ще намерите поне една добра черта, заради която можете 

да го обичате. Обичта подразбира правилна обмяна на 

енергиите между две същества, които едновременно си 

помагат. Ако двама души се обичат и не могат взаимно да 

си помагат, обмяната между тях не е правилна.  

Обичта подобрява здравето на човека. Казано е в Пи-

санието: „Слабият във вярата си да яде зеленчук.“ – Аз 

пък казвам: Слабият в здравето си да обича. Правете 

опити в това отношение, за да се уверите в истинността на 

закона.  

Ако страдате от ревматизъм, треска или друга някаква 

болест, обикнете някого. В скоро време здравето ви ще се 

подобри. Колкото по-скоро оздравеете, толкова по-пра-

вилно сте проявили обичта.  

Закон е: Любовта премахва всички слабости и недъзи. 

Тя е особено космическо течение, което минава през 

всички живи същества. Колкото по-правилно се приема и 

предава тази енергия, толкова по-здрав е човек.“ (136) 
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„Представете си, че някой заболее сериозно. Нека се 

опита да се свърже с Бога. Достатъчно е да се обърне към 

Него с гореща, искрена молитва, за да получи отговор. 

Всеки отговор на молитвите ви показва, че сте свързани с 

Бога и Той ви слуша. Кажете: „Господи, помогни ми в този 

тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с ра-

дост. Искам да посветя живота си в служене на Любовта, 

в изпълнение на Твоята Воля.“  

Като се помолите така, веднага ще получите отговор: 

температурата ви ще почне да спада, състоянието ви ще 

се подобри и след няколко дни вие ще бъдете съвършено 

здрав. Сегашните хора, без да изпълняват Волята на Ве-

ликия Баща, очакват големи резултати.  

Това е невъзможно. Това е механичен живот, който не 

може да задоволи човека. Тази е причината за неговото 

недоволство от живота. При това положение болестите не 

само не намаляват, но се увеличават… 

На какво се дължат нервните болести? – На порочния 

живот на хората. Неврастеникът е изложен на голямо из-

тичане на нервна енергия от него, поради което той обед-

нява. Срещате хора, които живеят добре, изправни са по 

отношение на своя организъм, но са неврастеници. Те но-

сят последствията от лошия живот на своите деди и пра-

деди. Сиромахът пита какво да прави, за да забогатее, да 

оправи обърканите си сметки. Той трябва да работи ра-

зумно. Само така може да подобри положението си.  

Болният пита какво да прави, за да възстанови здра-

вето си. Здравето зависи от разумния живот. Като живее 

разумно и изпълнява Божията Воля, болният скоро ще 

възстанови здравето си.“ (131) 
 

„Страдате ли от някаква опасна болест, не казвайте, че 

ви е сполетяло голямо нещастие, но кажете: „Благодаря 

Ти, Господи, че си решил да ме пречистиш.“  

От Божествена гледна точка микробите, бацилите са 

метли, с които Разумните Същества чистят нечистите дво-

рове и къщи на хората.“ (132) 
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„Човешката воля се калява в препятствията и проти-

воречията, които срещаме на пътя си. Като регулира мис-

лите и желанията си, човек калява своята воля. Волята се 

калява и чрез болестите.  

Като ви хване хрема, треска, кашлица или друга ня-

каква болест, не я гонете, но първо поговорете с нея при-

ятелски, за да я убедите доброволно да си отиде. Ако не ви 

послуша, можете да ѝ обявите война. Кой отваря война? 

Силният. Ако сте силен, борете се с болестите; ако не сте 

силен, приложете други методи.  

Правете опити върху себе си и върху близките си – 

сами да се лекувате. Идете при някой болен, който страда 

от кашлица, и направете следния опит: поставете ръката 

си върху гърдите му. Ако вашият магнетизъм е силен, бол-

ният ще усети приятна топлина, която постепенно ще се 

увеличава… 

Българите имат обичай: като се борят, да излизат по 

няколко души на състезание. В тази борба по-слабите от-

падат един след друг, докато остане най-силният, който 

взима венеца. Така трябва да постъпвате с болестите. Вие 

да бъдете най-силният борец и да поваляте на земята 

всички болести. Хремата е един от борците, треската – 

втори, неврастенията – трети и т.н. Като излезете срещу 

тях, кажете: „Аз съм християнин, разполагам с мощни 

средства и мога да се боря с всички болести.“  

Какво правят хората? Като заболеят, веднага търсят 

лекари, вземат лекарства. Ако ги е нападнала треската, 

вземат хинин, за да я прекратят. Така те я пресичат, но не 

я лекуват. Вместо да употребявате хинин, пийте три дни 

гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. 

Така се лекува и хремата.  

Ще кажете, че не можете да гладувате. Не е въпрос за 

гладуване, но за каляване на волята. Който има силна 

воля, може да се бори с всички болести.  

Много хора имат силна, но неразумна воля. Когато 

стане въпрос за парите им, те са готови живота си да 
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пожертват, но не казват къде са ги скрили. По отношение 

на парите проявяват воля, защото ги обичат. Обаче, забо-
леят ли от хрема или от треска, сами не могат да си помог-

нат, веднага търсят външна помощ. Когато стане въпрос 
за спасение на душата, и тук нямат воля. Обикнете душата 

си, както обичате парите, и сами ще си помогнете… 
Ако болният се храни с благодарност и съзнава, че Бог 

се грижи за него, в продължение на един месец положе-
нието му ще се подобри. Прилагайте учението на Христа 

и като здрави, и като болни, за да имате Неговата сила. 
Помнете: всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие 

или явление произвеждат известен ефект в съзнанието на 
човека и ако той не може да се освободи от видяното или 

чутото, след време това явление ще се повтори. Затова 
възприемайте само добри мисли и чувства, давайте око и 

ухо само на красиви постъпки и явления – те да се отпе-

чатват в съзнанието ви. Иначе ще носите последствията 
на отрицателните прояви в живота. 

Един млад американец почувствал силна болка в еди-
ния крак – около глезена. Той се показал на няколко ле-

кари, но никой не могъл да му помогне. Всички се произ-
несли, че тази болка се дължи на някакво внушение. Най-

после болният отишъл при лекар, за когото казвали, че 
лекува всякакви психически болести.  

Лекарят прегледал болния и като другите лекари не 
намерил никаква външна или вътрешна причина за забо-

ляването. Той запитал болния не си ли спомня да е видял 
някого със счупен или болен крак, който да му е произвел 

силно впечатление. Пациентът се върнал назад в мисълта 
си, за да си спомни такъв случай.  

Най-после той си спомнил, че преди 6 години бил на 
гарата и видял как един човек паднал от влака и счупил 

крака си около глезена. Това му направило силно впечат-

ление. И ето, 6 години след тази случка той усетил болка 
в крака на същото място. Задачата на лекаря била вече не 

да търси болката в крака на пациента, но по обратен път 
да освободи съзнанието му от силното впечатление. Той 
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успял да направи това и болката в крака изчезнала. 
Какво правят днес хората? Като видят някаква неес-

тествена проява у някого, те започват да му се смеят. Ако 

някоя жена или мъж се разгневят, окръжаващите се 

смеят. Някои пък ходят от къща на къща да разправят как 

съседката или съседът им се разгневил, бил жена си, де-

цата си и т.н.  

Хората не знаят, че тези неща са като заразните бо-

лести. Ако днес се смееш на съседа си, в скоро време и ти 

ще се проявиш като него. Вместо да се смееш и да крити-

куваш своя ближен, помоли се за него да се справи със 

своя гняв. Критиката не поправя хората… 

Хората не могат да се поправят изведнъж – бавно ще 

се поправят, но сигурно. В който ден повярвате в Бога и 

възприемете Неговата Любов, вие ще започнете да се раз-

вивате правилно. Пак ще имате страдания, но ще разби-

рате техния смисъл. Пак ще боледувате, но ще разгова-

ряте с болестите и ще знаете, че те са необходими за ва-

шето пречистване – физическо и духовно. Ако вярвате в 

това, всичко ще бъде според вярата ви.“ (134) 
 

„Божията Любов е сила, която разрешава напълно 

всички въпроси… Дръжте Божественото в себе си, за да 

имате на какво да разчитате. Божествената мисъл внася 

радост и живот. Бог е вътре във вас и не трябва да разва-

ляте това, което Той прави във вас… 

Когато си в най-голямото страдание, Бог е над теб и 

пред теб и ти подава ръка, само че трябва да имаш вяра.  

Кажете си тогава: „Господи, аз съм немощен, а Ти Си 

силен, прояви Се.“ – и Бог ще Се прояви тогава. Еволюци-

ята в света ще започне от Любовта към Бога.“ (137) 
 

„Сега върлува испанската болест. Ако болният яде 

месо или друга трудно смилаема храна, ще отиде на онзи 
свят. Като лек против тази болест аз препоръчвам да се 

пие гореща вода и да се ядат варени картофи – по 3-4 най-
много. И при висока температура не е опасно да се ядат 
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варени картофи. Те намаляват температурата… 

Един търговец си купил една Библия, сложил я под 
възглавницата си – дано търговията му върви добре. 

Цели 20 години седяла Библията под възглавницата му, 
без да я отвори, да прочете какво пише в нея. Работите му, 

както и по-рано, не вървели добре.  
Недоволен от търговията си, един ден той се ядосал 

толкова много, че започнал да хвърля, да чупи каквото му 
попаднало под ръка. Спомнил си за Библията, на която 

много разчитал. Махнал възглавницата, взел Библията, 
сложил я направо в огъня и си казал: „Нека изгори, нищо 

не ми помогна. Вместо да се подобри положението ми, по-
вече се влоши.“  

Той наблюдавал как гори Библията. Забелязал, че 
едно крайче от един лист не могло да изгори и си казал: 

„Я да видя какво пише на това листче.“ 

Той прочел: „Бог е Любов.“ – „Ще се опитам да при-
ложа поне този стих, – си казал търговецът – да разбера 

какво се крие в него.“  
От този момент работите му започнали да се поправят. 

И болният, когото Христос излекувал, лежал цели 38 го-
дини върху великата книга на Живота, без да разбере, че 

Бог е Любов. Думите „Стани, вземи одъра си и ходи“ озна-
чават: „Стани, вземи Свещената книга и чети!“ 

Направете опит с думите „Бог е Любов“ – да видите 
каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сър-

цето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оз-
дравеете; ако досега само сте гледали, отсега нататък ще 

виждате; ако само сте чувствали, отсега нататък ще оби-
чате. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете 

как да я приложите. Това каза Христос на болния, който 
лежал 38 години. Той разбра, че смисълът и силата на 

Живота се крие в Любовта, и скочи от леглото си.“ (138) 
 

„Някой от вас е болен от неврастения или е духом не-

разположен: нека направи една малка разходка до близ-

ката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре 
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гърба си на някое дебело дърво – било то бряст, дъб или 

бор – като постави дясната си ръка отпред на гърдите, а 

лявата отзад на гърба. В едно малко съзерцание да за-

почне да мисли за влиянието на дървото.  

Няма да се минат 5, 10, 15 минути или най-много един 

час и неговото настроение ще се измени – той ще почерпи 

от дървото известна сила, ще стане обмяна между неговия 

магнетизъм и магнетизма на дървото и ще почувства из-

вестно подобрение. Да иде при това дърво един, два или 

три пъти и то ще го излекува.  

Това е един природен начин на лекуване. В старо 

време хората така се лекуваха. Някой старец си вземе то-

яжката и отива при някое дърво, подпре гърба си на него, 

а които го гледат, си казват: „Този старец защо ли под-

пира това дърво?“ 

Старецът не подпира дървото, а дървото подпира него. 

Старецът казва на дървото: „Днес хората са големи его-

исти – нищо не дават; ти можеш ли да ми дадеш малко от 

своята енергия, за да се освежа?“ 

Втори метод за лекуване, пак ако сте неразположени, 

страдате от неврастения: лятно време, когато житото за-

почне да зрее, идете в някое село, поискайте позволение 

от селяните да обиколите няколко пъти нивите, да минете 

през житата. Като изходите 1-2 километра, съсредоточете 

мисълта си в живота на житото.  

След един час ще почувствате голямо облекчение. Ако 

всеки ден можете да правите такива разходки, още по-

добре ще бъде – то ще ви държи топло с месеци… 

Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате рев-

матизъм в ставите си или някакви подутини в корема, ако 

сте богат, направете си една веранда, изложена към слън-

цето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си, легнете на 

креват с главата на север, а краката на юг, изложете гър-

дите си на слънцето, като пазите главата си от него, и 

стойте така половин час. После изложете гърба си поло-

вин час, после пак гърдите половин час, половин час 
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гърба си и т.н., докато се изпотите. Ако направите 20, 30, 

40 такива бани, всичко ще ви мине – и екзема, и ревмати-

зъм ще изчезнат. Като се подобри веднъж стомашната ви 

система, храносмилането ще започне да става правилно и 

кръвта ви ще започне да функционира правилно. 

„Ако са болни ръцете и краката?“ – Може да излагате 

на слънце цялото си тяло. 

„През кои часове на деня?“ – Сутрин от 8 до 10 часа. 

Ако тези бани произведат ефект върху гръбначния 

стълб, мозъка и дробовете ви, ще почувствате ефекта и 

върху цялото си тяло. Всичко зависи от мозъка – той е 

като батерия: щом тази батерия започне да възприема, 

щом пълненето ѝ със слънчева енергия става правилно, тя 

после я разпраща към всички части на тялото и тази енер-

гия започва да лекува… 

„През кои месеци на годината да се правят слънчеви 

бани?“ – Добре е да се правят през май, юни, юли и август. 

Когато се лекувате, добре е да правите това по неколцина 

заедно. Може да направите това заедно по 10 души в 

група… Ако някой от вас е болен, опитайте дали бихте 

могли да съсредоточите мисълта си към него, да го изле-

кувате… 

„Когато отиваме да лекуваме болен и влизаме в кон-

такт с него, не взимаме ли част от неговата болест върху 

себе си?“ – За това не мислете. Най-първо ще се запитате: 

„Трябва ли аз да го лекувам?“ – И ако трябва да го леку-

вате, не трябва да отстъпвате пред никакви последствия. 

Ще си кажете: „Какъвто и да бъде резултатът, за мен е 

безразлично.“ – Трябва ли да лекувам – това е важният 

въпрос. Ако трябва, ще започна да лекувам и ще науча как 

– ще изуча методите. 

„Как ще познаем трябва ли да лекуваме?“ – Щом оби-

чате човека, ще трябва да го лекувате.“ (139) 
 

„Аз вчера направих опит с тази сестра, която е сега 

между нас. Тя лежи и пъшка на леглото, болна е. Казвам 

ѝ: Нали ти вярваш в Бога, кажи на тази болест:  
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„Аз съм мобилизирана и трябва да ме оставиш. В при-

родата няма болести, понеже аз отивам да служа на Бога. 

В Бога съществува пълна хармония. В Него всичко извед-

нъж става.“  

Тя отрече болестта и направи един опит… А от тази бо-

лест тя беше отпаднала духом… След като излязох, тя се 

намери вече на краката си и болестта отстъпи… 

Сега и на вас казвам: „Сега всичко можем. Бог, Който 

живее във вас, всичко може. Понеже ние живеем в Него, 

ние всичко можем с Него. Можем не за в бъдеще, сега 

всичко можем да направим. 

Понеже аз живея в Господа, всичко, което имам, на 

Него принадлежи. На Него посвещавам живота си.“  

Казано и свършено, а не да кажеш преди да си готов да 

направиш. И сега още някой си казва:  

„Чакай, чакай, недей, още си млад.“ – Не, казано и 

свършено!  

„Недей чака!“ – Казано и свършено! Никакво чакане!  

Aз бих желал сега с вас да направя един опит, но вие 

трябва сега всички да се откъснете. Един вярва в баща си, 

друг в България, трети в държавата, в поповете и т. н.  

На всички вярата им трябва да е в Бога на Любовта, 

Който е Светлина. И не само, че Той всичко може да нап-

рави, но и ние всичко можем да направим. Да кажем, да 

решим, и ще стане.“ (140) 
 

„На болния аз бих препоръчал чист въздух, търпение 

и молитва… Прилагайте често молитвата, за да видите 

каква лекота ще настане в душата ви.  

Съвременните хора не признават Бога, не се молят и 

като заболеят, веднага търсят лекар. Не е лошо да търсите 

външна помощ, но потърсете я след като сте опитали 

други пътища.  

Като заболеете, обърнете се първо към Бога, после към 

своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по об-

ратен път и затова не успявате. След това се чудите защо, 

вместо подобрение, положението ви се влошава.“ (141) 
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„Болни сте, лекарите казват, че сте осъдени на смърт и 

отникъде няма помощ. Направете опит със себе си или с 

някой ваш роднина – болен на смъртно легло. Кажете си: 

„Господи, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе, ще 

работя за Тебе, остави ме на Земята.“ – Ако ти или твоят 

роднина направите истинска изповед, няма да се мине 

един час или най-много един ден, според болестта, и ще 

настане криза на подобрение. 

Един американец събрал ред примери как работи Лю-

бовта. Една жена била болна 12 години, от което станала 

инвалид. Никой лекар не могъл да ѝ помогне. Казали ѝ, 

че никаква наука не е в състояние да ѝ помогне.  

Една вечер тя чела за резултатите на силната вяра, на 

Любовта. Тя веднага става, напуска леглото си и почва да 

шета. На мнозина съм казвал да правят опити с Любовта 

и с вярата и са успявали. Но не обещаете ли да служите на 

Бога, няма да успеете… 

Ако си болен, кажи: „Господи, отсега нататък ще Ти 

служа с целия си ум, с цялото си сърце, с цялата си душа 

и с цялата си сила. Където и да бъдем, при каквито и ус-

ловия да сме – като работници на нивата, на лозето, във 

фабриката – навсякъде ще служим с Любов.“ (142) 
 

„Болен си от туберкулоза. Лекарят казва, че няма да 

издържиш болестта. Какво да правиш? – Приеми Мъд-

ростта и на нея се уповавай. Излизай всеки ден на плани-

ната, най-малко на височина до 1500 м. След три месеца 

ще имаш 75% подобрение, а след една година – 85%. След 

2-3 години ще бъдеш съвършено здрав.  

Ще се качваш на планината и ще благодариш на Бога. 

И зиме и лете ще ходиш по планината – добре облечен, с 

манерка гореща вода и от време на време ще пиеш. Така 

ще опиташ можеш ли да се лекуваш или не.  

Ако се излекуваш, това е резултат на Истинското зна-

ние. Жив опит! После смело ще си кажеш: Има една Ра-

зумна сила в света, която помага във всички случаи, къ-

дето човешката помощ е безсилна.“ (143) 
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„Една богата американка се влюбила в един красив 

американец и се оженила за него. Понеже го обичала 
много, често му казвала, че за нищо в света няма да се раз-

дели от него. Случило се, че тя се разболяла сериозно от 
тежка болест. Лекарят се произнесъл, че няма да оздра-

вее. Извикали втори, трети лекар и всички казвали едно 
и също: болестта е сериозна и тя не може да се справи с 

нея. Свикали съвет от 12 лекари – и те казали същото.  
Като се убедили, че жената ще замине за другия свят, 

лекарите казали на мъжа ѝ да се приготви да изпие гор-

чивата чаша – жена му ще замине. Крайно измъчен, той 
отишъл при жена си да се прости с нея. Като видяла, че 

очите му били насълзени, тя го запитала защо плаче. 
– Не мога да скрия истината от теб, ще ти кажа всичко. 

Лекарите казват, че ще живееш още 24 часа, болестта ти е 

тежка, не можеш да издържиш.  
– Нищо, готова съм да си замина, но искам от теб само 

едно нещо: да ми обещаеш, че като умра, няма да се оже-
ниш за друга.  

– Ти знаеш, че съм честен човек, не мога да лъжа. 
Представи си, че срещна друга жена – толкова красива и 

добра като тебе. Ще се оженя за нея.  
– Щом е така, аз няма да умра! 

Тя събрала и последните си сили, скочила от леглото 
и започнала да ходи из стаята. За 24 часа тя била здрава. 

Така опровергала думите на лекарите.  
„Ще живея за тебе“ – казала на мъжа си и оздравяла.  

Казвам: Вложи цел и смисъл в живота си и ще оздра-
вееш. Вложи цел в живота на младия и го остави свобо-

ден. Той знае за какво да живее и какво да прави.  
Същото се отнася и за стария. Под „стар“ не разбирам 

стар на години. Според мен стар е онзи, който няма цел в 

живота си… Когато старите кажат, че имат цел и смисъл в 
живота си, аз съм с тях. Когато младите кажат, че имат цел 

и смисъл в живота си, аз съм с тях… Следователно търсете 
ме между млади и стари, които имат цел и смисъл в жи-

вота си. Аз съм винаги на тяхна страна.“ (144) 
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„За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. 

дали имате воля да приложите една окултна формула, 
най-добрият опит е следният: някой път ви заболи коре-

мът, усещате едно въртене вътре. Опитайте си волята! 
Сложете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната – отпред 

на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната 
формула към стомаха си: „Моля болестта да престане!“  

Ако не помниш тази формула, кажи: „Болестта е прес-
танала.“ – Ако кажете формулата в единия или в другия 

случай и се подчините на волята си, вие сте послушни и 
волята ви е силна. Но ако кажете едната и другата фор-

мула и болестта ви остане, волята ви е слаба… 
Но едно нещо трябва да знаете: Вие не можете да при-

ложите една формула на Всемирното Бяло Братство в жи-
вата Природа, ако имате прегрешения и неразположе-

ния. Не се ли свържете със законите на Бога, с тези велики 

сили на Природата, тези формули не струват нищо, тези 
формули тогава ще имат обратни резултати върху вас. 

Това да го знаете! 
Правете опити с вашата воля – да видите каква е тя – 

силна ли е или слаба. Толкова пъти аз съм ви говорил как 
да лекувате болестите си! Например имате някакъв рев-

матизъм. Всички тези болести не са нищо друго освен слу-
чаи, съзнателно изпратени от Бялото Братство, за да уп-

ражнявате вашата воля. Вие за тази си болест ще посетите 
най-малко 20 доктори и ще се върнете пак с вързана ръка. 

Това е една задача. Е, хубаво, вие отивате при един лекар. 
Колко му плащате? – 100 лева.  

Извади тези 100 лева и кажи така: „В името на Този 
Лекар, при Когото отивам да се лекувам и Който единст-

вено може да ме излекува, аз ще сложа тези 100 лева в Бо-
жествената каса и в Неговото Име заповядвам на тази бо-

лест да изчезне.“ – Сложи в ума си тези лекарства, които 

би ти препоръчал лекарят, и чакай да видиш резултата.  
Ако не ти помогне този пръв опит, иди при друг лекар. 

Той взима 200 лева. Представи си, че си отишъл, сложи 
тези 200 лева в Божествената каса, намажи се с това 
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лекарство, което този лекар би ти дал. Ако и той не ти по-

могне, иди при трети, четвърти, а парите, които би им 
дал, внеси в Божествената каса и най-после кажи: „Гос-

поди Исусе Христе, обръщам се към Тебе и в Твое име да 
се махне ревматизмът ми – цялото си имущество давам.“ 

Като го дадеш, ревматизмът ще изчезне. Като кажеш, че 
всичкото си имущество даваш, трябва да го дадеш.“ (145) 
 

„Когато върлуваше испанската болест и задигна 6 ми-

лиона души из целия свят, попитаха ме как да се лекуват. 

Казах им, че не съм лекар, но според законите, които зная, 

да пият вряла вода и да ядат топли картофи и след сед-

мица или 10 дни кризата ще мине.  

Сега някои ще кажат: „Мислиш толкова ли сме глу-

пави – да сме ядели картофи и пиели вода!“ – Не, че сте 

глупави, но ви казвам един метод на лекуване.  

Направете опит. Нека кажат всички онези, които са 

опитали, какви бяха последствията. А лекарите какво 

правеха? – Слагаха инжекции и повечето болни заминаха 

за онзи свят – за 17 дена се поминаха 1700 души в София. 

И обясняваха: „А, имаше криза, усложнение и т.н.“ 

Казвам: тези хора трябваше да пият вряла вода и да 

ядат топли картофи. Пиенето на вряла вода също е ин-

жекция, но отвътре, а не отвън. Работата е да се знае къде 

да се постави.“ (130) 
 

„За тези с кашлица ще направим една специална екс-

курзия. Ама слушайте, на всички с кашлица казвам: по 

две ризи ще носите.  

После, като идем на Витоша, ще сложите по 20 килог-

рама на гърба си, че като излезете горе, всички ще се из-

потите, но трябва един слънчев ден, когато няма вятър. 

Ще си носим двата чайника, че като идем, всеки ще изпие 

2–3–4 чаши топла вода. Всеки ще носи чайниците, ще се 

редувате. 

Ще направим няколко опита, ще видим как ще се из-

лекува кашлицата, но се изисква топло време.“ (146) 
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„За да се възстанови вкуса и апетита при яденето, чо-

век трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Ето 

защо, когато детето се сърди и не иска да яде, майката 

трябва да го подложи на глад. Тя трябва да го остави 

гладно 24, 36 или 48 часа, за да усети глад и желание да 

яде. Когато човек изгуби смисъла на живота, нека за-

почне да гладува. Като не яде няколко дни, състоянието 

му ще се подобри и животът му ще се осмисли.  

По същия начин постъпва и Природата. Тя изпраща 

на човека различни болести, чрез които организмът му се 

пречиства и обновява. 

Сегашните хора прилагат различни методи при въз-

питанието и самовъзпитанието, но пренебрегват мето-

дите на Природата. Казвам: Откажете се от всички чо-

вешки и преходни методи.  

Следвайте методите на Природата. Изучавайте зако-

ните, на които се подчиняват растенията и животните и 

се ползвайте от тях. Наблюдавайте изгряването на слън-

цето, изворите, посоката на течението им и т.н. Ако сте 

неразположени, не се обезсърчавайте. Неразположени-

ето ви е временно, то се дължи на някакъв облак, който 

засенчва слънцето на вашия живот. Ще духне вятър, ще 

разпръсне облака и слънцето ви отново ще изгрее.“ (11) 
 

„Всички болести в света не са ли израз на онази мо-

рална поквара, която съществува вътре в човешкия орга-

низъм? Лекарите не могат да насмогнат на тези болести… 

Между нашите приятели има много, които са приели 

начина на лекуването на Природата. С топла вода и кар-

тофи се лекуват. Един наш приятел беше болен, взел ри-

циново масло – не му действа. „Слушай – казвам му – за 

половин час ще изпиеш 5-6 чаши топла вода.“  

И наистина, след няколко часа настъпи реакция. Тук е 

сега този приятел. Ще употребим този метод. Един лекар 

най-първо трябва да даде очистително на болния и после 

да му даде лекарство. Ако даде лекарството преди очисти-

телното, това лекарство не е ефикасно, не действа.“ (133) 
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„Ние не идваме да разрушаваме, но да изпълним ве-

ликите закони на Любовта, Мъдростта и Истината. Всеки 

може да опита това. Ако не вярвате, направете един малък 

опит и ще се убедите в моите думи. Направете само един 

опит, но искрено. – Какъв опит да направим? – Някой за-

более до смърт, нека се обърне към Бога с думите: „Гос-

поди, ако това, което ни се проповядва в Твое име, е ис-

тинно, помогни ми да оздравея. Обещавам, че ще Ти 

служа.“  

Ако объркаш сметките си, пак ще се обърнеш към Бога 

и ще кажеш: „Господи, ако това, което Учителят ни про-

повядва в Твое име, е вярно, помогни ми да си оправя 

сметките. Ще посветя живота си в служене на Бога.“  

Ако обещаете, без да изпълните, положението ви ще се 

влоши и от вас нищо няма да излезе. Направете опита ис-

крено, за да се убедите, че проповядвам велика, жива ис-

тина, която пръв аз съм проверил. Който направи опита 

искрено, чистосърдечно, сам ще се убеди, че Господ е жив.  

Аз искам да познаете този Господ и да се убедите в ду-

мите ми. Аз не искам да ви убеждавам има ли Бог или не. 

Аз проповядвам едно Велико учение, което може да се 

опита. Аз съм го проверявал много пъти.“ (147) 
  
„Ще се научите да вървите леко, да имате пластични 

движения. А сега ви гледам – всички сте в походката си 

като кораби. Тази тромавост се заражда от застояване, не 

се движите. Всички мускули трябва да са в движение. 

Трябва да са пъргави, всичко у вас да е пластично, живо.  

Страдате от ревматизъм – ние имаме наука за леку-

ване. Изтегляйте тези ставички на пръстите, разтривайте 

ги, за да придойде към тях кръв. Всички кокали ще изтег-

лите и болестта ще се премахне. После може да си правите 

и следните упражнения с пръстите на ръцете: ще ги приб-

лижавате два по два (с изключение на палеца), после три 

заедно и три отделно и т. н. После ще гледате да съеди-

ните върховете на показалеца и малкия пръст. Така ще 

концентрирате мисълта, ще усилите волята си.“ (148) 
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„Какво са донесли сегашните хора със своите съмне-

ния? – Нещастия, страдания и болести. Днес има толкова 
болести в света, че лекарите не знаят как да ги кръщават. 

Неврастенията, в различните си видове, е толкова разп-
ространена, че не знаят, какви имена да им дадат.  

Един германски лекар, който изследвал нервните бо-
лести в Америка, намерил 400 различни вида и като ги 

кръщавал, не могъл да намери толкова различни имена.   
Накрая той ги нарекъл с общото име „американичи“. 

На какво се дължи неврастенията? – На неестествения 
човешки живот, лишен от Божественото. Когато изгуби 

връзката си с Божественото, човек става неврастеник. 
Изобщо, когато човек се лиши от нещо съществено, той 

става неврастеник. Ако подложите един здрав, силен чо-
век на 3-дневен глад, той ще стане неврастеник. Не каз-

вам да се подложи на глад, когато няма апетит, но когато 

организмът му се нуждае, когато апетитът му е голям. 
Страшно е да лишиш човека от любовта като храна за 

неговата душа. Тази истина е позната на всички хора.  
Следователно, когато човек се лиши от същественото 

в живота, нервната му система се разстройва. Какъв е ця-
рът за това? Само Божията Любов е в състояние да лекува 

неврастенията. Щом Божията Любов посети болния, той 
моментално оздравява. 

Съществуват няколко начина за лекуване на болните.  
Единият начин е лекуване от Природата. Оставете 

болния на Природата – няма да мине много време и той 
ще оздравее. Този начин е най-добрият.  

Вторият начин е лекуване от лекар. Ще дойде лекарят, 
ще препоръча някакво лекарство и след известно време 

болният се подобрява.  
Обаче има и трети начин на лекуване – Божествен. 

Там болният оздравява моментално. Ще кажете, че тук 

действа вярата. В една книга за лекуване по Божествен 
начин се разказва следният пример. Една англичанка бо-

ледувала цели 12 години и станала почти инвалид. Леку-
вали я видни лекари. Тя изгубила всякаква вяра за 
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оздравяване. Отчаяна и обезсърчена, един ден ѝ попад-

нала в ръцете една книга за лекуване по Божествен начин. 

Там се казвало, че който повярва в Бога и приеме Него-
вата Любов, може да се излекува от всякаква болест. Тя си 

казала: „От този момент посвещавам живота си в служене 
на Бога. Приемам Божията Любов за основа на живота 

си.“ – Казала и станала от леглото. Като се върнал мъжът 

ѝ вкъщи, той я заварил здрава и на крака. Веднага разб-

рал, че е станало някакво чудо. 

Сега, като ме слушате, казвате: „Това са приказки от 

„Хиляда и една нощ“.“ – Не са приказки, това са изклю-
чителни случаи в живота. Такива случаи са описани и в 

Стария, и в Новия Завет. Така се лекуват само онези хора, 
които с голямо търпение са очаквали своето изцеряване. 

Те са били вътрешно подготвени. Трябвало е само един 
подтик отвън, за да се излекуват. Христос им казвал: „Да 

бъде според вярата ви!“  
Такъв е случаят с жената, която боледувала 12 години 

от кръвотечение; с онзи, който е боледувал 38 години; със 
сина на онази майка, когото Христос възкресил. Този ден 

в Израил били умрели много синове, но Христос възкре-
сил само един.– Защо? – Той е бил готов.  

И днес, като дойде Христос, няма да излекува всички 
хора, но само онези, на които съзнанието е пробудено. 

Само те могат да приемат моментално Божията Любов… 

В миналото много отшелници прекарвали в горите, в 
пустините; там са изучавали Христовото учение и са оста-

вили ценни знания и опитности. Трябва ли и ние да се 
подвизаваме като тях?  

Не, ние ще използваме техните знания и опитности 
като школа, която трябва да изучаваме. Сегашните светии 

трябва да живеят между хората, да опитат тяхната омраза 
и студ. Само така те ще възприемат Любовта и ще дадат 

път на Божественото в себе си.  
Онези хора, колкото и малко да са те, посветили жи-

вота си в служене на Бога с Любов, са в състояние да по-
добрят положението на своя народ в материално, 
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социално и политическо отношение. От тях зависи 

всичко. Проследете историята на човечеството и ще ви-
дите, че е така. Бъдещето на един народ зависи от дей-

ността на духовните хора в него.“ (149) 
 

„Имате една болест за лекуване. Нека допуснем, че е 

дифтерит или чума. Това са ред микроби. Силата на тази 

болест е в прекомерното размножаване на микробите. И 

всички лекари се стремят да спрат тези микроби, защото, 

като се размножават, изхвърлят своите изпражнения, ко-

ито отравят кръвта и човек умира. Следователно първото 

нещо: Спрете размножаването на тези микроби!  

В болестта имате два живота, които са в дисхармония. 

Единият живот е размножаването на тези микроби, а дру-

гото положение е редът и порядъкът на вашите клетки.  

Питам тогава: Няма ли начин да се възстанови тази 

хармония? – Има начин. Трябва да концентрирате вашия 

ум, да го държите във връзка с Господа и да кажете: „Гос-

поди, ние имаме много богатства, тези неканени гости са 

дошли да ги унищожат, да ги изядат, помогни ни!“  

Някой път може да изядат цялото ви богатство и нищо 

да не остане от вас… Ще концентрирате вашата мисъл към 

тези микроби и ще спрете тяхното размножаване. Вед-

нага ще усетите, че температурата не се повишава… 

Ще концентрирате вашия ум и вашите чувства, ще 

поставите волята си в действие и ще кажете: „Аз съм по-

силен от тези микроби.“  

Ще се запитате: „Може ли?“ – Може, разбира се. Ти 

нали искаш да бъдеш гражданин на Царството Божие? 

Ако с тези малки болести не можеш да се справиш, как ще 

можеш да се справиш с по-големи работи?“ (150) 
 

„Болестите в света са необходими. Идва на лошия чо-

век лоша мисъл – заболява от стомах.  

Оставете го да боледува, да лежи, да стои в дома си, 

иначе ще реализира лошата си мисъл и ще направи зло – 

не трябва да се лекува от вас такъв човек.“ (151) 
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„За вас е важно да познаете добрия човек на практика, 

да видите как въздейства той върху вас. Истински доб-

рият човек оказва влияние в три направления – върху тя-

лото, върху сърцето и върху ума на човека. Ако добрият 

човек се приближава при някой болен, последният оздра-

вява. Ако се приближи при човек, на когото сърцето е сму-

тено, той веднага го успокоява, внася в сърцето му Мир; 

ако се приближи при човек, на когото умът е помрачен и 

не може право да мисли, той внася в ума му Светлина…  

Че съществуват илюзии, заблуждения, лъжи, двули-

чия – това са човешки изобретения, резултат на отклоне-

ния от великия закон на Живота. Резултат на тези откло-

нения са болестите и противоречията: хората боледуват, 

защото са нарушили закона на Истината.  

Който иска да изправи живота си и да възстанови 

здравето си, той трябва да възлюби Истината. Той трябва 

да се стреми към Нея, да я познае, да я обикне.“ (152) 
 

„Лекарите използват силите на Природата за лекуване 

на някои болести. Например за някои нервноболни те 

препоръчват светлината като лечебно средство, за други 

препоръчват четене на книги, за трети – работа с чук, с 

копие и т.н. Каквито и природни символи да се използват 

за лекуване на болни, целта е чрез тях да се отвлече вни-

манието на болния от болестта, на която той напълно се е 

поддал. Апатичният човек, който е изгубил смисъла на 

живота, може да се върне към живот, като го поставят на 

един планински връх, който се спуска стръмно надолу. 

Положението, в което този човек се намира, стиму-

лира енергиите в организма му и той слиза при прияте-

лите си обновен. Състоянието, което ще преживее на 

върха, ще го застави да мисли, да търси път как по-лесно 

и безопасно да слезе от стръмния връх.“ (153) 
 

„Ако имате един болен, къде трябва да живее, за да се 

излекува по-скоро – на височината или в долината? На 

височината ще оздравее по-скоро.“ (154) 
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„Много болести се дължат именно на индивидуализи-

рането на някои от клетките на човешкия организъм. 
Следователно, когато клетките на човешкия организъм 

решат да живеят самостоятелно, далеч от живота на ця-
лото, те се групират в известни области на организма, къ-

дето образуват свое собствено тяло.  
Тези израстъци в организма на човека са наречени от 

учените тумори. Те живеят за сметка на целия организъм 
и се хранят от неговите сокове. Ако чрез силата на ми-

сълта тези новосъздадени клетки могат да се убедят, че 
мястото им не е в човешкия организъм, те постепенно ще 

започнат да намаляват, докато съвършено изчезнат.  
Прилагайте мисълта си при лекуването. Лекувайте 

себе си, лекувайте и своите ближни. Мисълта е сила, ко-
ято трябва да се впрегне на работа.  

От мисълта на човека зависи по-лесно или по-трудно 

ще може да излекува някой болен. Лесно или трудно, това 
не е важно. Важно е, че всички хора имат условия да при-

лагат мисълта си, да работят с нея.  
Двама души – вярващи, с убеждения – отишли да ле-

куват един свой приятел, който страдал от силно главобо-
лие. Те искали да впрегнат мисълта си на работа и по този 

начин да му помогнат. Какво излязло накрая?  
И двамата се върнали болни: единият се върнал с 

болки във врата, а другият – с болки в гръбнака. Това по-
казва, че болният имал по-силна мисъл от тяхната и пов-

лиял и на двамата. Те приели неговото болезнено състоя-
ние и се върнали у дома си болни.  

Ето защо, когато лекува някого, човек трябва да 
държи съзнанието си будно, да има положителна мисъл и 

да не се страхува, че може да заболее и да приеме състоя-
нието на болния. Който лекува болни, той все ще почувс-

тва състоянието на болния, но това е само отражение на 

неговата болест, а не истинско заболяване.  
Има органични болести в живота, но много от болес-

тите на хората са дошли по пътя на внушението. Като знае 
това, човек трябва да провери откъде е дошла болестта му 
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и като разбере, че е чужда, пак по закона на внушението 

да се освободи от нея.  
По пътя на внушението идат не само болести, но и 

мрачни, отрицателни мисли и чувства, съмнения, обез-

сърчения. Ученикът трябва да има будно съзнание, да 

следи мислите и чувствата си, за да знае откъде идват –

чуждите да отделя настрана, а със своите да работи.“ (155) 
 

„Когато човек има температура 39 градуса, разбирам, 

че този човек, както и неговите баща и деца, цял живот са 

яли кокошки и агнета, пили са и са гуляли и сега в орга-

низма му – поради натрупването на излишни утайки – 

става едно горене, при което всичко това трябва да се пре-

чисти. В този организъм настава един химичен процес и 

затова казвам на този болен: „Ти ще пазиш строга диета: 

1-2-3-4-5-6-7 дни няма да ядеш нищо. После, прозорците 

ти на стаята ще бъдат отворени, за да влезе повече свет-

лина. Няма да спиш много. Умът ти ще бъде винаги буден, 

ще се молиш, ще поправиш всичките си грешки и ще ви-

диш как температурата ти ще спадне.“ 

И всичко това е много естествено.  

Казвате: „Ама днешната наука не е доказала още това 

нещо.“ – Това, което хората на Земята наричат наука, на 

Небето не е наука. Това са играчки, забавления за мал-

ките деца… 

Казвам: след като си боледувал дълго време, ще пиеш 

всяка сутрин половин литър прясно мляко от някоя 

здрава крава или някоя здрава биволица или някоя коза. 

Добре ще гледаш твоето малко детенце.  

Защо? Защото твоят стомах е твоето малко детенце. И 

ти ще го храниш с хубаво прясно мляко. Млякото може да 

е от каквото и да е животно, но трябва да е здраво.“ (156) 
 

„Природата изпраща на човека някаква болест, която 

го заставя да лежи известно време и да не яде. Като пости, 

стомахът му постепенно се подобрява, апетитът се връща 

и той оздравява.“ (157) 
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„Ще познаете вярващия, когато е болен, когато е на 
смъртно легло. Ако роптае, когато е болен, той няма ни-
каква вяра. Съмнява ли се, никаква вяра няма. Няма ли 
мир в душата си, той няма никаква вяра. Ама той може да 
казва, че е роден от Бога няколко пъти – това са лъжи, 
това са преструвки от негова страна.  

В такова раждане ние не вярваме. Той не може да по-
несе най-малките изпитания в света, не може да прояви 
най-малкото търпение. Ние не вярваме на такава вяра.  

Величието на човека в света трябва са се прояви в не-
говия характер. Величието на човека се показва само по 
време на страдания. Кога се показва ученият човек? – Ко-
гато решава най-трудните задачи. Лесните задачи и де-
цата могат да решават… 

Аз ви се чудя, като ви гледам – някой заболял от хрема 
и виждаш – веднага тръгнал да търси лекар. Дойде лека-

рят, но и той хремав. И той сам страда, но предписва ле-
карства. Не, не викайте никакъв лекар за вашата хрема. 
Даже и треската си не лекувайте. Защо? – Болестите са 
чисто вътрешни процеси, върху които ще приложиш во-
лята си. Ще кажеш на хремата си: „Слушай, аз съм госпо-
дарят тук! Давам ти 7 дни срок – през това време можеш 
да се считаш като моя гостенка, за което ще ти окажа ця-
лото внимание, и след този срок ще си излезеш!“ 

На седмия ден ти ѝ даваш един банкет, угощаваш я 

добре и след това ѝ казваш: „Хайде сега, върви си със 
здраве. Друг път пак можеш да ми погостуваш.“  

На треската пък ще кажеш: „На тебе давам срок от 21 
дни, през което време ще ти давам по два пъти на ден уго-
щение. Значи за всичкото време ще ти дам 42 угощения, 
но след това ще си излезеш с много здраве вън от мен.“  

Хремата, треската – това са живи същества, които са 
яли и пили, разполагали са на мои разноски. След като си 
излезе треската, ще дадете още едно угощение. Тя ще ви 
направи слабичък, сухичък като светия… 

Ще знаеш, че и при треската можеш да живееш, и при 

хремата можеш да живееш. Чудни сте вие! Ако една 
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треска може да ви умори, ако една хрема може да ви 

умори, какви служители ще бъдете? Каква служба ще мо-

жете да принесете на Бога? Ако една треска може да ви 

умори, от вас нищо не може да стане. Лекарят има друго 

предназначение. Той трябва да научи болния как трябва 

да се лекува, как трябва да се бори с болестта. 

Той трябва да му даде такова лекарство, което да усили 

неговата воля, да облагороди неговите чувства и да прос-

ветли неговата мисъл. След това лекарят трябва да прис-

тъпи към лекуване на болестта. Разумно трябва да бъде 

лекуването. За да лекуваме един човек, ние трябва да го 

освободим от всички чужди елементи, от всички утайки, 

които са се наслоили в него. Цели 20 години той е живял 

един нередовен живот и в него се е натрупало излишно 

желязо, олово, мед и ред други отровни соли, които са се 

образували при окислението на тези метали. Всички тези 

отрови трябва да се изхвърлят вън и да остане само онова 

чисто, органично злато и сребро, да останат само азотът и 

водородът в онова чисто състояние, каквото е било първо-

начално в човека. Само тогава човек ще може да възпри-

еме Божествената светлина, която твори в него.“ (158) 
 

„Великите хора, на които работите винаги са вървели 

успешно, са минали по вътрешния път на интуицията. 

При страдания и трудности в живота си, те винаги са 

се справяли с интуицията си. Следователно, когато се на-

мерите пред някакво страдание или някаква болест, не 

философствайте много защо и как е дошла болестта, но 

отправете ума си към Бога, към своята интуиция и оттам 

ще получите съвет какво да правите.  

Не бързайте да викате лекар. По-добър лекар от инту-

ицията няма. Не се плашете от болестта или от страдани-

ето. Те идват при вас да ви научат на нещо, да придобиете 

някаква опитност, да се калите. Като прекарате болестта, 

все ще имате някаква придобивка – по-силни ще станете.  

Хората се плашат от болестите и гледат на тях като на 

зло. Не, болестите са привилегия за човека.“ (159) 
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„Този, който вярва в Бога, в пълния смисъл на думата, 

ако страда от някоя епидемична болест – било чума, хо-

лера или петнист тиф – с тази вяра именно той ще може 

да унищожи болестта. Петнистият тиф се предизвиква от 

бацили, които се размножават много бързо. Ако вярата на 

даден човек е силна, тя ще бъде в състояние да унищожи 

тези бацили. Вярата е процес, който спира размножава-

нето на всички бацили и човек чрез нея се лекува.  

Заразните бацили предизвикват отравяне на кръвта, 

която, като се разнася из целия организъм, предизвиква 

смърт. Но вярата може да предизвиква обратни процеси. 

Тя предизвиква силно изпотяване, чрез което отровните 

вещества се изхвърлят навън от тялото. 

Някои питат: „Как можем да се лекуваме чрез вярата?“  

Ние трябва да правим ред такива опити – да се леку-

ваме чрез вяра. Например можем да направим следния 

опит: да лекуваме скарлатината с топла вода… Най-си-

гурно лекарство, което аз зная за днес – това е топлата 

вода. Някой казва: „Хининът е добро лечебно средство.“ – 

Не, хининът не струва нищо пред топлата вода… 

Днес хората казват: „Хининът е едно сигурно лекарс-

тво. Да, сигурно лекарство е, но само временно, колкото 

да спре болестта т.е. да я подпуши. Казвам: най-мощното 

лекарство в света – това е горещата вода. И ако ние знаем 

къде се намират най-хубавите извори, трябва да я дона-

сяме оттам, даже и ако те са на разстояние 5-10 км… 

Съвременните хора не знаят каква сила се съдържа във 

водата. Има известни земни пластове, които са отровни, 

затова и водата, която минава през тях, е отровна.  

Хората трябва да знаят, че водата е първият елемент 

на живота и винаги трябва да пият чиста вода.“ (160) 
  
„Питам: защо да не се подчиниш на Бог, Който всичко 

ти дава? Ако един човек, който е стоял в тъмна стая, е бо-

лен, кой е виновен за боледуването му? Изложете го на 

слънце и той ще оздравее. И всичко трябва да излезе на 

слънце сред живата природа, където има живот.“ (161) 
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„На младия лекар може да се даде следният съвет: ни-

кога да не говори на болния за болестта му. Щом пипне 
пулса му, както и да го намира, лекарят трябва да се из-

пълни с вяра и надежда в Бога, че болният ще оздравее.  
Тази положителна мисъл на лекаря ще се предаде и на 

болния. Щом болният се ободри и обнадежди, оздравява-
нето му е сигурно. В такъв случай, ако болният е трескав, 

лекарят не трябва да му предписва 500 милиграма хинин, 
каквато е дозата за възрастния, но трябва да го лекува по 

хомеопатичен начин.  
Затова, когато лекарите и ближните на болния успеят 

да събудят вярата и надеждата му, лекуването му е си-
гурно. Това е един сигурен метод за лекуване. 

Лекарят трябва да знае, че болестите не са нищо друго, 
освен резултат от натрупването на излишна енергия, на 

излишни вещества в организма. Щом се освободи от из-

лишната енергия, както и от излишните вещества в орга-
низма си, болният оздравява напълно. Където се натруп-

ват излишни енергии, излишни вещества, там се събират 
бацили, които са причина за различни болести. Където 

има богатства, там винаги има крадци. Значи бацилите не 
са нищо друго освен крадци и разбойници, които влизат 

в човешкия организъм да крадат и убиват… 
Болестите на съвременните хора се дължат на подпуш-

ване на енергиите в организма им. За да се освободят от 
това подпушване, те се нуждаят от вяра. Вярата е средство 

за урегулиране на подпушените енергии в човека.  
Понеже съвременните хора страдат от безверие, те мо-

гат да се лекуват с вяра. Когато човек заболее, първо 
трябва да констатира в себе си болен ли е или минава през 

някакво психично състояние, което временно се отразява 
върху организма като болестно състояние.  

Най-опасното положение за човека е когато вярва, че 

е болен, без да има някаква болест, или когато мисли, че 
е здрав, а всъщност е болен… 

Болестите биват физически и сърдечни, без да имат 
органичен произход. Те се дължат на натрупване на 
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излишни енергии в организма. Тези болести са на нервна 

почва. Обаче има и органични болести, които крият своя 
произход някъде далече в миналото на човека.  

Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло на 
човека, тя постепенно минава в мисълта му, а оттам и във 

физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест 
трябва да се махне от мисълта му. Когато образът на бо-

лестта изчезне от мисълта на човека, едновременно с това 
тя изчезва и от физическото тяло.  

Много от болестите на физическото тяло се явяват 
като последица от някакви заболявания в астралния и в 

умствения свят на човека.  
Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл 

причиняват физически болести. Щом се махне причината 
на болестта, и самата болест изчезва.  

Мнозина страдат от болки в главата или в очите и се 

лекуват със студени компреси. Аз препоръчвам топли 
компреси вместо студени. Когато страдате от болки в гла-

вата или в очите, сложете на слепите си очи квас, прясно 
приготвен. Мястото намажете с малко зехтин и отгоре 

сложете кваса. Дръжте го на слепите очи 10-14 часа. Това 
можете да правите от 3 до 5 пъти седмично, според сте-

пента на болката.  
Квасът действа магнетично, затова го препоръчвам не 

само при обикновено главоболие, но и при менингит. Ко-
гато някое дете заболее от менингит, обръснете добре гла-

вата му, пригответе пресен квас и го поставете на горната 
част на главата и на слепите очи. Като сложите няколко 

пъти наред квас на главата, детето ще оздравее.  
Ледът не трябва да се употребява при никакви случаи 

на възпаление. Щом имате някакво възпаление, служете 
си винаги с топли компреси, а не със студени…  

Квасът и млечният компрес са добри средства, които 

трябва да се предпочитат пред студените компреси.  
Когато лекувате някого, през цялото време трябва да 

сте в молитва, да сте свързани с Бога.  
Само по този начин лекуването ще бъде успешно… 
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Започва някой да си представя, че ще се разболее, че 

ще осиромашее – и пада духом. Според мен това е глупава 
работа. Защо трябва да си представяте такива работи, ко-

гато човек не е създаден нито болен, нито сиромах? Че се 
е разболял или че е осиромашал, причината за това е той 

сам. Мързеливият се разболява.  
Докато човек е буден, докато е активен и поддържа 

дейността на своите клетки, човек не може нито да боле-
дува, нито да осиромашава… 

Когато се лекува, човек от нищо не трябва да се стра-
хува. Казано е в Писанието: „Страхливите няма да влязат 

в Царството Божие.“ – Силната мисъл изгонва всякакъв 
страх. Човек със силна мисъл може да влезе при болни от 

чума, от холера и да излезе здрав и читав. Човек може 
само от страх да заболее, без никакви бацили.  

Един човек срещнал на пътя си чумата. Той я запитал 

къде отива. Чумата му казала, че отива в Багдад. – „Колко 
души ще вземеш?“ – „Хиляда.“  

На връщане от Багдад чумата срещнала същия човек. 
Той веднага я запитал: „Свърши ли работата си?“ – „Свър-

ших я.“ – „Колко души умряха?“ – „20 хиляди.“ – „Нали 
каза, че ще вземеш само хиляда?“ – „Аз взех хиляда души, 

а 19 хиляди умряха от страх.“  
Какво показва този пример? – Че от 20 страдания само 

едно е дадено от Природата, а 19 – от човека, от неговия 
страх. Наистина страхът причинява ред болести, страда-

ния, трудности.“ (162) 
 

„Окултният ученик трябва разумно да мисли – всичко 

за него е разумно. Всичко, което става в живота ви, е оп-

ределено – то е наредено, създадено е за вас.  

Може да направите опит. Ще кажете: „Такава е Волята 

Божия, всичко мога да понеса.“ – При това въпросът вед-

нага се разрешава. Но кажеш ли: „Не е такава Волята Бо-

жия“ – въпросът се усложнява, всичко пада.  

Болен си, кажи: „Такава е Волята Божия, добър е Гос-

под“ – не се лекувай и по-скоро ще оздравееш.“ (163) 
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„Сега мнозина от нашите приятели – и от младите, и 

от старите – постоянно боледуват. Краката ги болят, ко-
ремът ги боли и ред други болести. Как се лекуват? – Пият 

топла вода, слагат квас, взимат очистително, но всичко 
това само понижава симптомите на болестта. Квасът е 

една такава мярка, млечният компрес – също. Това са 
добри методи, но временни.  

Трябва да знаете, че ако искате да бъдете здрави, сър-
цето и умът ви трябва да се отправят към Бога, към Слън-

цето, към цялото Мироздание – да не се отчайвате. Оттам 
ще дойде помощта ви.  

Тя може да дойде изведнъж, а може да се мине и ден, 
два, три и повече, но вие не се обезсърчавайте. И тогава 

ще почувствате една обнова в душата си… 
Непременно вие трябва да имате жива вяра в себе си.  

Ето какво ще искам от всички приятели тази година. 

Тези от приятелите, които боледуват от нещо през годи-
ната, ще направят един опит. Който от вас се разболее, 

няма да иска аз да го лекувам, но ще каже: „Внасям тол-
кова лева за лекуването си.“ – Иначе вие ще дадете тези 

пари на лекари, които ще ви направят някаква операция 
и пак няма да ви излекуват.  

Ще имаме една каса за болни. Ще направим опит за 
една година само, но с условие да бъдете здрави. Който се 

разболее, ще каже: „Аз слагам толкова пари в тази каса!“ 
И ще ги сложи, а не само на думи. Ако оздравее, парите 

ще останат в касата; ако не оздравее, ще му ги върнем об-
ратно. Казвам: Ще бъдете здрави! Този фонд ще наречем 

„фонд жертва“. Тези пари трябва да се дадат. Болестите 
идват, защото не се правят никакви жертви.  

Ще имаме една специална каса, една кутия за тези 
пари. Като се разболееш, ще сложиш болестта в кутията. 

Парите, сложени в кутията, представляват болестта.  

Досега толкова писма се пращаха в провинцията как 
да се правят компресите, как да се лекува някоя болест, но 

ето, сега ви давам най-лесния начин.  
При това от парите на болните ще направим нещо 
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особено. За ядене няма да ги употребим, къщи няма да 

правим от тях, но ще ги употребим за други цели.  

Да вземеш пари от болен човек и къща да правиш от 

тях – не върви.  

Тях може да употребим за издаване на книги, списа-

ния или за какво и да е друго нещо, което не засяга отб-

лизо човешкия живот. Това ще бъде само един опит, 

който трябва да се изпълни доброволно от вас, а не по 

принуда… Онзи, когото е хванала някоя болест и не го 

пуска, казвам: той трябва да пусне нещо в кутията и бо-

лестта ще си излезе от него. 

Не е лесно да изгониш болестта. Казва Христос: „Този 

род не излиза, освен с пост и молитва.“ – Пост и молитва 

– това е законът на жертвата. Човек трябва да жертва, но 

при това да бъде свързан с Бога, да живее в хармония с 

Него. Щом пожертваш всичко, това болезнено състояние 

веднага ще мине. Но вие не трябва да мислите, че сте сво-

бодни. Докато не се поправите напълно, все ще боледу-

вате. Болестите са едно благословение, те са средство за 

урегулиране на силите в човешкия организъм. Те дейст-

ват смекчаващо върху човешкия характер.“ (164) 
 

„Като намерите причината на това заболяване, ще по-

търсите начин да го премахнете. Щом махнете причината 

на дадена болка, тя сама по себе си ще изчезне. Когато 

знае причината на болестта, човек лесно се лекува.  

Като ученици, вие трябва да работите с мисълта си, за 

да помагате на ближните си и на себе си. Ако някой от вас 

заболее, не бързайте да търсите лекар, но мислено се ле-

кувайте. Вземете един литър чиста, планинска вода и 

мислено си представете, че внасяте в нея енергиите на вя-

рата, на милосърдието и на обичта. След това пийте от 

тази вода три пъти на ден по една супена лъжица, както 

лекарите препоръчват. Това лекарство има сила, когато се 

употребява навреме. При всяко пиене на водата винаги 

дръжте в ума си мисълта, че в нея са вложени енергиите 

на вярата, на милосърдието и на обичта.“ (165) 
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„Който иска правилно да реши някой въпрос, нека из-

лезе на чист въздух под открито небе. Някой човек забо-

лява от известна болест и за да се лекува, занасят го в бол-

ница. Седи той там месец, два, три, но болестта не минава. 

Всички се чудят какво да правят.  

Казвам: Извадете този човек от болницата, оставете го 

да лежи на открито, под влиянието на слънчевите лъчи. 

Те ще бъдат най-добрата завивка, най-добрият лекар на 

болния. Нека болният спи под открито небе, без никакъв 

покрив. И дъжд да завали, няма опасност за болния – дос-

татъчно е само да се покрие отгоре с една каучукова му-

шама, за да не прониква влагата в тялото му. В този слу-

чай болният ще оздравее по-скоро, отколкото ако лежи на 

пружинени легла, завит с дебели, топли дрехи.  

Следователно, когато човек е тъжен, по същия начин 

нека излезе вън, на чист въздух, под открито небе. А тъй 

да се затвори в някоя стая и да седи там с дни, той нищо 

няма да разреши. Човек има право да се заключва в ста-

ята си само когато се моли. Затворените стаи са за моле-

щите се хора. Христос казва: „Когато се молиш, влез в тай-

ната си стаичка и се затвори – никой да не те вижда.“  

Щом свърши молитвата си, човек трябва да излезе 

вън, на открито, между хората… 

Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той 

спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри 

мисли – че той ще оздравее, ще се поправи скоро. Ако ня-

кой от вас отпадне духом или се съсипе материално, вие 

пак можете да му изпращате насърчителни мисли.“ (166) 
  
„Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие 

ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във ва-

шия организъм, че днес той представлява сбор от нечис-

тотии. Това го доказва и самата наука. Ако бихте имали 

непокварено обоняние, вие бихте странели далеч един от 

друг – такaвa смрад се носи от онези, които ядат месо.  

Като ми каже някой, че боледува, първото условие за 

подобрение е да промени храната си.“ (167) 
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„Когато човек е боледувал известно време, той изгубва 

част от своята жизнена енергия и за да я възстанови, 

търси лекари или различни медикаменти, с които да си 

помогне. Ето какво може човек да направи в този случай. 

Нека от време на време хваща с два пръста долната, ме-

сестата част на ухото си и леко да я опъва надолу.  

След това да разтрива подутината зад ухото и да следи 

за промените, които настъпват в неговия организъм. Пра-

вете и вие тези опити – не само когато сте болни, но и при 

неразположение на Духа… 

Дръжте в ума си мисълта, че всеки трябва да работи за 

усъвършенстването на своя душевен живот, за хармони-

зиране на силите в своя организъм. Ако човек работи съз-

нателно, усилено, без смущения и безпокойства в продъл-

жение на 3 месеца, той ще може да измени в минимална 

степен живота си, да внесе микроскопично подобрение в 

линиите на носа, на ушите, на устата, на брадата си.  

Това може да се постигне само при абсолютна, безгра-

нична вяра. Мнозина от вас имате пъпки по лицето си – 

работете за премахването им. Мнозина се оплаквате от 

ревматизъм и ред други болести – всичко това трябва да 

изчезне от вас. Всички болести, недъзи са резултат на 

чужди вещества, наслоени в организма ви.  

Тези утайки трябва да се изхвърлят навън! Само Бо-

жественият живот е в сила да освободи човека от тези 

напластявания, да облекчи неговото състояние. Добрият 

живот е метод, чрез който човешката мисъл може да се 

освободи от ненужния прах, натрупан от вековете.“ (168) 
 

„Детето на една майка се е разболяло, има висока тем-

пература, около 40 градуса, и тя плаче, не знае какво да 

прави. Казвам на майката: „Не плачи, но помогни на де-

тето си. Дай му очистително, след това да изпие една-две 

чаши гореща вода. Като се пречисти стомахът му, свари 

му лека картофена чорба или компот от ябълки или 

сливи. Разтрий го малко, за да се стопли добре. Като нап-

равиш това, детето ще оздравее.“ (169) 
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„Мнозина от вас сте се индивидуализирали, мислите 

само за себе си, за своите страдания. Такъв човек прилича 

на болен, който мисли само за болестта си. Казвам на бол-

ния: „Ти приеми Любовта в себе си, а за болестта не 

мисли. Любовта е сила, която е в състояние да те изле-

кува.“ – Любовта лекува всички болести. Тя повишава 

трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това 

го прави способен да издържа на външните влияния и на 

влиянията на микробите. Когато човек се демагнетизира, 

той губи своята жизнена енергия и лесно заболява.  

При всяко демагнетизиране става пропукване на из-

вестни места в двойника, откъдето изтича голяма част от 

жизнената енергия на човека. Когато това пропукване се 

запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от 

Любовта, служи като мазилка, с която се запушва и най-

малкото пропукване на нервната система.  

Когато кръвоносните съдове в човека губят своята 

пластичност, своята пъргавина, той заболява от атероск-

лероза. Това се случва най-много със старите хора. Който 

иска да запази здравето си, да продължи живота си, 

трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел 

човек трябва да не преяжда и да пие гореща вода, която 

помага за разтваряне на утайките, които се образуват при 

храненето. От друга страна, горещата вода предизвиква 

изпотяване, при което чрез потта се отделят токсините от 

организма. Това са елементарни правила, които трябва да 

спазват както здравите, така и болните хора.“ (170) 
  
„Ако всички хора работят с Доброто, като условие за 

растене, те ще получат Божието благословение. Ако ора-

чът, като оре нивата, не каже нито една лоша дума, рабо-

тата му ще бъде благословена.  

Всяка лоша дума, всяка нечиста мисъл влиза в житото 

като отрова, която се отразява вредно върху онзи, който 

яде това жито. Обаче, ако орачът оре и пее хвалебни песни 

на Бога, всеки, който яде от това жито, ако е болен, ще оз-

дравее; ако е здрав, ще се подмлади.“ (171) 
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„Примери имаме много от наши приятели, оздравели 

от сериозно боледуване. Болните от гръдни болести най-

лесно се лекуват като работят в горите, в лозята. Това е 

психична болест, която трудно се лекува – трябва урегу-

лирване на чувствата. Иска се режим спартански… 

Метод за лекуване: всяка сутрин да ходи с две стомни 

за вода на един километър разстояние – това усилие с 

опънати ръце е гимнастика и дава сила на дробовете. Во-

дата е добър проводник на магнетизма и слънчевата енер-

гия и дава сила на организма. Ще се измие на извора и ще 

си носи самичък вода.  

Втори метод: болният от туберкулоза трябва да прави 

топли промивки – сутрин да изпие 5-6 чаши топла вода, 

да измие вътрешностите си, да разшири дробовете си и да 

получи свободно дишане, да се изпоти и да прави раз-

ходки. Вечер също 5-6 чаши топла вода, а те пият студена 

вода. Воля трябва на гръдоболния, а те губят волята си – 

затова им трябва водач. Топлата вода разлага серума на 

микробите, които се развъждат в дробовете… 

И като обявим една екскурзия, отмяна вече не може да 

има: дъжд, вятър – нищо не трябва да пречи...  

Селяните наоколо ни се чудят, че никой не се е разбо-

лял, чудят се на тази ни смелост. Досега от екскурзии не 

сме имали нито един болен. Природата към слабите, 

страхливите е взискателна, а към смелите е нежна, мила 

и им дава съдействието си за добър резултат.“ (172) 
 

 „Има такива болести, които не се подчиняват на ни-

какво лекарство, но изчезват, щом ги положите на тихите 

слънчеви лъчи – буци, подутини. Може да видите дейст-

вително, че след 1-2-3 месеца тези подутини, буци ще из-

чезнат. Когато човек се свърже с Бог, дойде ли Божестве-

ната светлина, онези буци, които има, постепенно ще из-

чезнат и човек идва в здравословно състояние. 

Трябва да бъдеш при умните хора, за да бъдеш умен. 

Трябва да бъдеш при добрите хора, за да бъдеш добър.  

Такъв е Божественият закон.“ (173) 
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„За да бъдете силни и здрави, трябва да използвате 

сутрешния въздух и слънчевите лъчи… 
Тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша от вас 

никой не трябва да има. Тази част на костта зад ушите 
трябва да се вижда, да не се напълни с мазнини. Всички 

трябва да се предадете на един спартански режим. Ще ра-
ботите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. Ако 

вие, като окултни ученици, не можете да дадете един об-
разец на света, нищо не струва окултната ви наука. 

Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. 
Всеки ден от април струва 10 златни лева за вас. Или 

това, което може да вземете от април, никъде не можете 
да го вземете, в никоя друга аптека не се намира. Ами че 

вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега, за един ме-
сец, можете да наберете такава енергия, да станете тол-

кова свежи, жизнени, радостни, пълни с идеи, че където 

ходите, да носите нещо свежо със себе си… 
На съвременните хора и на цялото човечество зада-

чата е да се освободят от своите натрупвания и нечисто-
тии. Затова древните са препоръчали миене и пречист-

ване. Ще изпиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите 
хубаво. После, трябва да имате една гъба и една кърпа да 

се измиете от потта. Всеки в стаята си може да направи 
едно обтриване най-малко 2-3 пъти в седмицата и ще при-

добиете приятна свежест… След това с една кърпа хубаво 
ще си изтриете тази влага. 

Това ще го правите 10 седмици – от 25 април до 4 юли. 
След 10 седмици ще видите какъв резултат ще имате. Това 

ще се прави или сутрин, или вечер. С топлата вода това е 
хубавото, че няма опасност да се простудите… 

Помнете едно: Никакъв мързел. Сутрин, като ставате, 
няма да казвате: „Спи ми се.“ – Това е леност. Като изпъл-

ните този наряд, ще се яви едно изтъняване. Именно това 

е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. 
Това е оформяне на тялото. 

Духовната страна на упражнението: през тези два и 
половина месеца за никакви болести няма да мислите. 
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Ще мислите за един свят, където няма болести. Цялата 

Природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с жи-
вот, който изпраща на Земята. Тези упражнения трябва 

да станат един навик. 
Как се познава здравето? Като се срещнат двама 

здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, 

е здрав човек. И щом дойде до едно състояние да не може 

да обича, ще знаете, че това е едно болестно състояние, 

макар че още не е органично болен… 

Свещено правило е: Никой няма да търси да го обичат, 

но всеки ще търси да обича.“ (174) 
  
„Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. 

Произнасяте ли думата „Любов“ правилно, вие можете да 

се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в кра-

ката си, кажете дълбоко в себе си с вяра и упование във 

Великото: „Бог е Любов и в Любовта болести не съществу-

ват.“ – Кажете ли тези думи 2-3 пъти, болката ви ще из-

чезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както 

някога сте били.  

Кажете ли думите „Бог е Любов“, веднага станете от 

леглото си. Не чакайте да дойде някой отвън да ви по-

могне. Очаквате ли външна помощ, вие разрешавате не-

щата механично. Не може ли да произнесе тези думи с 

вяра, човек остава в леглото си и чака външни благопри-

ятни условия. Като не идват тези условия, той казва: „Та-

кава е волята Божия. Той изкуствено се утешава.  

Не е такава волята Божия. Природата е определила на 

някой човек да легне на леглото си най-много 5-10 ми-

нути, а той лежи цяла година. Той сам се е осъдил на стра-

дания. Защо? — Защото не е погледнал сериозно към за-

дачите, които са му дадени.” (175) 
 

„Когато децата ви боледуват, добре е да разтривате 

костта зад ушите. Там е центърът на живота — жизненият 

център. Тези разтривки правят организма пластичен, из-

дръжлив.“ (176) 
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„Сега, като наблюдавам живота на съвременните хора, 

намирам, че повечето от тях не са здрави. Когото срещ-

нете, все се оплаква.  

Някой се оплаква от изкривяване на пръстите. Това се 

дължи на излишъци, утайки в организма, които предиз-

викват запушване на артериите и вените.  

Това запушване или циментиране на артериите и ве-

ните наричат „атеросклероза“ – болест, която постепенно 

връзва ръцете и краката на човека, докато му създаде по-

големи усложнения.  

Щом забележи това изкривяване на пръстите, човек 

трябва да съзнае в себе си, че не е изпълнил волята Бо-

жия, не е разбрал Неговите закони. Тогава той трябва да 

пожелае да поправи живота си, да служи на Бога.  

Докато не живее според Божите закони, човек ще 

страда не само от атеросклероза, но ще се натъква на раз-

лични болести на сърцето, на черния дроб, на стомаха, на 

гърдите и т.н.  

Щом заболее някой от вас, нека се обърне към Бога, 

към Разумните Същества от Невидимия свят и се помоли 

да му помогнат в поправяне на грешките.  

Ще кажете, че не знаете какви са грешките ви. Не, 

всеки човек знае своите грешки и трябва да се моли да му 

помогнат в поправянето им.  

Съмнението, подозрението, неверието, както и ред 

още отрицателни мисли и чувства са причина за разст-

ройство на черния дроб в човека. За да подобри положе-

нието на черния си дроб, човек трябва да се моли усърдно, 

с будно съзнание…  

Такава молитва е в състояние да спаси човека от 

всички беди и напасти. Къщите може да се събарят около 

него, но главата му ще остане неповредена, косъм няма да 

падне от нея. Магическа сила е молитвата!“ (177) 
 

„“Да не пеем ли на болния?“ – Когато е болен – мо-

литва, а болният сам да пее. Пее ли той, пей и ти с него. 

Болният не пее ли, не му пей и ти.“ (178) 
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„При известни болести препоръчват разтриване на тя-

лото до изпотяване. Какво е потта? – Тя се предизвиква от 
една разумна сила, която иска да ви покаже, че всички 

пори на тялото трябва да бъдат отворени.  
Човек има 7 милиона пори в своето тяло, т.е. 7 мили-

она прозорци, които трябва да бъдат отворени. За да бъде 
човек здрав, всички пори трябва да се отворят.  

Следователно първото лекуване, при каквато и да е бо-
лест, се свежда към отпушване на порите, за което е 

нужно изпотяване, измиване на тялото.  
Изпотяването става най-добре с пиене на гореща вода 

от 1 до 10 чаши най-много. Като се пие гореща вода, тя из-
лиза чрез порите навън, отваря ги и с това се възстановява 

здравословното състояние на организма… Чрез дробовете 
се извършва едно специфично дишане, а чрез порите на 

кожата става общо дишане. И когато специфичното и об-

щото дишане вървят паралелно, човек е здрав.  
От състоянието на кожата у човека зависи и състояни-

ето на неговия ум. Затова човек трябва да внимава много 
за тялото си – по възможност да няма никакви недъзи. 

Трябва да пазите тялото си от изгаряния, от разни разт-
ривки с газ, йод или каквито и да е медикаменти… 

Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физи-
ологическите закони на своя организъм – да знае от какво 

зависи здравето му, както и доброто чувстване и пра-
вилно мислене… 

Често аз съм давал на тези от вас, които боледуват, из-
вестни наставления за лекуване.  

На тези, които са отпаднали физически или душевно, 
съм казвал: „Ще отидете при някой стар, но здрав дъб, 

който не е изгнил, и ще опрете гърба си на него. Така ще 
постоите 5–10–15 минути, най-много половин час, и ще 

му кажете: „Понеже в тебе има изобилие на Божите 

мисли, изобилие на Божите форми, бъди тъй добър да ми 
дадеш малко от твоята енергия.“ – Дъбът ще отнеме част 

от вашите дисхармонични енергии и вие ще се успокоите, 
ще се възстановите и ще си отидете зарадван. Значи дъбът 
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ви е дал нещо Божествено. Ако пък сте много раздразнен, 

залейте се с една кофа прясна, чиста вода. По този начин 
главата ви ще се освободи от ред непотребни елементи и 

една Божествена мисъл ще се влее у вас… 
Като ученици, вие трябва да възстановите вътрешната 

връзка с Бога. Тази връзка ще ви освободи от всички заб-

луждения, нещастия, болести, страдания, нечистотии… 

Ако един човек сам лекува някой болен, ще има един 

резултат. Ако го лекуват 10, 100 или 1000 души чрез кон-

центриране на мисълта си към него, ще опитат мощната 

сила на човешката мисъл.  

Мисълта е сила, която може да лекува.“ (179) 
 

„Някой е болен, търси лекарска помощ. Обиколи ня-

колко лекари, но и те не могат да му помогнат.  

Какво трябва да прави? Нека се обърне към Бога с ця-

лото си упование и надежда и да каже: „Господи, на Тебе 

уповавам, на Тебе възлагам товара си.“ – Хвърлиш ли от 

себе си всички човешки философии и се уповаваш на 

Бога, Той ще ти помогне. Колкото по-голяма е вярата ти, 

толкова по-скоро иде помощта. Бог помага на слаби, на 

болни, на уморени. В Любовта на човека към Бога всички 

болести изчезват: и външни, и вътрешни. Възлюбиш ли 

Бога, и слепотата, и глухотата изчезват.“ (180) 
 

„Една наша позната заболяла доста сериозно, имала 

силна кашлица, висока температура, вследствие на което 

била принудена да легне. Като размишлявала известно 

време върху болестта си, най-после ѝ идва мисълта да съ-

чини една песен за своята болест. Тя съчинила следната 

песен: „Нямам вече кашлица, нямам вече температура.“  

Така, пяла тя на болестта си около една седмица и ду-

хът ѝ започнал да се ободрява, да се повдига.  

След една седмица тя била съвсем здрава. За човек, 

който пее, действително няма кашлица, няма темпера-

тура. За онзи, който не пее, и кашлица има, и температура 

има. За онзи, който пее, и сиромашия няма.“ (181) 
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„Едно куче счупило крака си. Това се случило някъде 

в България. За да не го смущава никой, то се скрило в хам-

бара на своя господар, където прекарало цяла седмица 

без ядене. От време на време само лизало счупеното 

място. Кой научи това куче да пости? – Неговото вът-

решно чувство.  

Като не приемало никаква храна, стомашният сок 

действал добре върху крака и помагал за бързото му за-

растване. Наистина кучето отслабнало, но кракът му 

скоро зараснал. И съвременните лекари препоръчват 

пост при различните болести. Когато се яви някаква рана 

в организма на човека, лекарите препоръчват абсолютен 

пост. От глад, от малко ядене хората не умират. Те умират 

от преяждане, от много ядене. 

Сегашните хора се страхуват от мисълта как ще прека-

рат живота си. Ако някой гладува 24 часа, той се уплашва 

и казва: „Гладен ще умра!“ – Да, има възможност човек да 

умре гладен, но малка е тази възможност.  

Най-малката възможност да умре човек е именно 

тази: да умре от глад. Защо? – Защото, докато между хо-

рата съществува вътрешна, съзнателна връзка на Любов, 

никой не може да умре от глад. Затова обаче се изисква 

будност на съзнанието. Докато има будни души в света, те 

винаги ще бъдат отзивчиви към страданията на хората. Те 

винаги ще имат желание и готовност да им помагат. Този 

закон работи по целия свят.  

Човек трябва да развива в себе си благородното чувс-

тво на вътрешно единение с всички живи, разумни същес-

тва. Трябва да се създаде тясна вътрешна връзка между 

всички разумни същества в света.  

Тази връзка не трябва да бъде привидна само, но съз-

нателна, и то между души, които желаят повдигането на 

човечеството, които работят и се жертват за него.“ (31) 
 

„Да излекувате един човек по духовен начин – това 

значи да се намерят причините на неговата болест, да се 

отстранят те и той никога повече да не заболява.“ (182) 
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 „Казват ми за един брат, че бил много болен, щял да 

замине за оня свят. Отивам при него, гледам го – лежи, 

пъшка, не може да стане, да се пораздвижи. Казвам му: 

– По този начин ти няма да оздравееш. Толкова дни 

вече как лежиш. Трябва да станеш от леглото си и да хо-

диш!  

– Не мога да се държа на краката си.  

– Нищо, ще станеш, даже с риск да паднеш. Ако пад-

неш, ще започнеш да пъплиш по земята като малко дете. 

– Не съм животно да пъпля.  

– Така е дошло сега, ще носиш и това положение, до-

като излезеш от стаята. Ще попъплиш малко, ще спреш, 

ще повдигнеш мисълта си към Бога и ще кажеш: „Гос-

поди, благодаря, че ми даде възможност и това да нап-

равя. Помогни ми сега да се изправя на краката си!“ 

Смирение се иска от вас! Ако някой човек е в послед-

ния час на живота си, той може да се възвърне отново към 

живот като повярва в Бог и се предаде в ръцете Му – Той 

да работи върху него. Остави ли се напълно в ръцете на 

Бога, без никакъв страх и съмнение, без всякакви лекарс-

тва, но с абсолютна вяра, той ще види силата на Бог. 

Ако искате някакви лекарства, било като лечебни 

средства или средства за чистене, ще ви препоръчам след-

ните: Изпивайте на ден по 2-3 литра чиста гореща вода. 

Ако сте на крак, носете сами вода. Носенето на вода се от-

разява благотворно върху организма. Освен това, правете 

дълбоки вдишвания, за да разширите дробовете си… 

Много болни не оздравяват лесно, защото очакват 

всичко от своите ближни. Болен ли си, стани полека от 

леглото си, донеси малко вода и си почини. После нак-

лади огън, сложи вода да се вари. Като заври, пий ня-

колко чаши гореща вода и пак си почини. След това нап-

рави няколко дълбоки вдишвания, да поемеш въздух с це-

лите си дробове. Така болният може да се лекува.“ (183) 
 

„Когато си болен, ще постиш ден, два, три. Това е на-

чин за лекуване.“ (184) 
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„Всяка дума крие в себе си известна сила.  

Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, 

вашият мозък ще се свърже със силата, която е вложена в 

нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадане, според 

характера на думата… Например, ако няколко пъти про-

изнесе думите „ще се разболея“, човек ще изпита тяхното 

лошо действие върху организма си – няма да мине много 

време и той може да се разболее. И обратно: ако някой ту-

беркулозен повтаря няколко пъти на ден думите „ще озд-

равея“, той наистина ще оздравее.  

Как лекуват днес туберкулозните? Сложат ги на легло, 

да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по 

особен режим и нищо повече. Не, нека оставят болния 

свободен – ако иска да лежи, да лежи; когато иска да се 

разхожда, да се разхожда, но да започне да произнася 

много пъти на ден думите „ще оздравея“, като постепенно 

увеличава и стигне до 1000–2000 пъти на ден: първия ден 

да произнесе тези думи 100 пъти; втория ден 120 пъти; 

третия ден – 150 пъти и т. н., докато дойде до 1000 или 

2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко 

обезсърчение. По този начин тежката атмосфера около 

болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден 

на ден се усеща все по-добре, по-разположен.“ (185) 
 

„За да се лекува, човек трябва да намери причината за 

своето болезнено или ненормално състояние на тялото 

си. Изстиването на крайниците се дължи на нечиста кръв 

в организъма. Нечистата кръв произвежда електричество 

в организъма, а чистата – магнетизъм. Електричеството 

произвежда студ, а магнетизмът – топлина.  

Следователно, за да не изстиват ръцете и краката ви, 

трябва да внесете в организма си повече топлина.  

Това става, когато човек даде ход на Божественото в 

себе си. При това положение той няма да се страхува нито 

от студ, нито от безпаричие, нито от болести. Той ще гледа 

на живота като факирите. Излезе ли вън, на студ, той ще 

бъде тих и спокоен, няма да се плаши от простуда.“ (186) 
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„Млади и стари, ще пеете! Музиката може да се упот-

реби дори против болестите. Ако един болен може да пее 

– лесно ще се излекува. Ако има треска и може да пее – 

лесно се лекува, а ако не може да пее – трудно се лекува. 

Накарайте болния да пее, нищо повече!  

Новата музика дава едно настроение, един подем, бол-

ният се намагнетизира. Без пеене хората се демагнетизи-

рат. Когато една армия отива на бойното поле, всички 

пеят, но когато отстъпва, войниците ѝ не пеят, а казват: 

„Бягайте!“ – Щом хората престанат да пеят, те правят от-

стъпление. Спрете тези хора, накарайте ги да пеят и те 

веднага ще се окуражат.  

И така, не забравяйте да пеете! Знайте, че за да тони-

рате душата си, трябва да пеете… Днес пей малко, утре 

пей, а вечер, като седнеш, кажи „Моят глас ще бъде до-

бър.“ – Пей, пей, пей, докато тази музика събуди душата 

ти! Събуди ли се душата ти, ще дойде мисълта.  

Ако пък можеш да си направиш своя песен, направи! 

Един от най-добрите методи за премахване на скуката е 

музиката. Имаш скука, мъчи те нещо – пей, не бой се… 

Всички религиозни обреди в старо време са се извър-

швали все с песни.“ (187) 
  
„Ние Бога може да проверим съществува ли или не по 

следния начин: имаш една рана, която не заздравява – 

лекуваш я, всичките лекари викаш, твоят живот виси на 

косъм, но съзнаваш, че нищо не ти помага. Обърни се към 

Бога не с адвокатство и хитрина, а с онази вътрешна топ-

лина, и кажи: „Господи, в Теб е цялото ми упование. По-

могни ми, прати ми Своята помощ, да позная, че същест-

вуваш, че Си Бог на живите и на всички помагаш. Обеща-

вам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.“ 

Направете това обещание, но не като онзи циганин, 

който, като е била болна жена му, обещал, че ще даде една 

голяма свещ, а като оздравяла тя, рекъл: „Я дам, я не.“  

Гледай да бъдеш категоричен: да кажеш и да изпъл-

ниш. И веднага болестта ще мине.“ (188) 
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„Винаги се свързвай с всички здрави хора на Земята. 

Когато станеш от сън, свържи себе си с тях, няма да мис-
лиш за болните. Помислиш ли за здравия човек, ти се 

свързваш с неговите течения. Търси здравите хора нався-
къде, както търсиш водата… 

Болен си, но щом почнеш да се повдигаш духовно, да 
се подобряваш морално, то и организмът почва да се по-

добрява и болните ти органи оздравяват. Тогава Разум-
ните същества над нас казват: „Този човек се поправи. Да 

му паднат оковите от краката и ръцете.“ 
За да се излекува, човек трябва да повдигне честотата 

на своите трептения. При болестта материята има слаби 
и бавни трептения и когато се повдигне силата и бързи-

ната на духовните трептения у болния, тогава болестта се 
преодолява. Това става чрез издигане на съзнанието до 

висшите, Божествени сфери на Любовта, Вярата, Чисто-

тата, Милосърдието.  
Присъства ли Божествена мисъл, тогава множество 

трептения от най-висш характер с къса дължина на въл-
ната проникват в тялото. Аурата става с такива къси 

вълни, че те със своята бързина и сила премахват всички 
дисхармонични трептения на болестта, разпространяват 

се навсякъде и обновяват организма.  
Един от начините за повишение на трептенията на тя-

лото е възприемането на музика. Тя действа лечебно. 
Нейните вълни проникват навсякъде в тялото и възстано-

вяват изгубения правилен ритъм в етерната част на орга-
ните, а това вече въздейства за реорганизиране на самите 

органи. Мозъкът лекува всички органи, като изпраща ан-
титоксини, електричество, магнетизъм и пр.  

Първо човек ще се научи да мисли положително. Нап-
ример при ревматизъм болният всеки ден ще се пече на 

слънце и ще казва, че днес е по-добре и по-добре. Ня-

колко хиляди пъти ще каже това, но не непрекъснато.  
Всяка болест е до време. Няма болест, която да не 

може да премине. Тъкмо дойде време да се излекува и чо-
век се обезсърчи, а той сам на себе си трябва да внушава 
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положителното. След всяка болест идват чисти и възви-

шени мисли. 
Един човек разправял, че има жаба в корема. Окол-

ните го убеждавали, че няма, но той пак продължавал: 
„Как да нямам!? Аз чувствам как се движи там в корема 

ми и чувам как кряка.“ – Един лекар напълно го излеку-
вал. Той хванал една жаба, скрил я в джоба си и при прег-

леда я пуснал, викайки: „Ето я!“ – Онзи казал: „Сега усе-
щам вече облекчение.“ 

Кажат ти: „Ще мине и замине болестта“ или „Ще жи-
вееш 100 години“ – щом повярваш, то така и ще бъде, 

всичко е възможно.  
Боли те кракът – пипни го и му кажи: „Ще оздравееш!“ 

Това го кажи 100 пъти на ден. Ако болката не премине, на 
следния ден го кажи 500 пъти. Ако пак не премине, на 

третия ден го кажи 1000 пъти. И ако не е преминало и на 

четвъртия ден, тогава 10 000 пъти кажи: „Ще оздравееш!“ 
– и непременно ще премине… Мисълта е голяма сила. 

При слаб слух казвай: „Прочувам, прочувам, прочу-
вам!“ и слухът ти ще се усили. Един човек заболял и се 

примирил, че няма да го бъде, че ще се мре, но друг му 
казал: „Ти заболя в такъв ден, в който, заболее ли човек, 

не умира.“ – И болният си помислил: „Тогава лесна ра-
бота!“ – Оттам насетне здравето му се възвърнало. Вярата 

лекува всичко. В човека има сила, която лекува. И ако чо-
век остави тази сила да действа, ще се излекува. Тази сила 

е душата. Ще вярваш в тази сила, че я имаш, ще мислиш 
за нея и ще очакваш тя да те излекува.  

На мнозина съм казвал да се лекуват с вяра. Въпросът 
за болестта се разрешава по духовен начин. Има стих: 

„Ако имате вяра, всичко, което поискате, ще ви се даде.“  
Щом вярата на човека е слаба, работите не стават.  

За да помагаш на един болен и за да бъде помощта ти 

ефикасна, той трябва да има вяра. Като има вяра, той има 
условия да получи помощ от Бога, понеже става възпри-

емчив към енергиите, които идват от Божествения свят.  
И тези, които са около болния, трябва да имат вяра. 
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Болният, когато употребява средства за лекуване, ед-

новременно трябва да има непреодолима вяра в Бога – да 
ляга и да става с пълна вяра, с молитва, да се моли, да се 

моли, додето се излекува.  
Да има детинска вяра или жива вяра в Бога. Без вяра 

никой принцип няма приложение. Тази вяра има и друга 
страна: каквото Господ изисква, човек трябва да го нап-

рави – трябва да живее чист живот, да не се смущава, да 
не се тревожи и да си подобри живота. 

Най-ефикасното лекуване е с Любов. Когато станеш 
проводник на Любовта на Бога, болестта ти моментално 

ще изчезне. Усилете Любовта си и болестта ще си отиде. 
Щом имаш Любов, ще имаш здраве.  

В бъдеще лекарят ще те обича и когато дойде при теб 
и те погледне с Любов, ти ще оздравееш. 

Един ученик на Школата трябва да разбира закона на 

здравето… Щом го разбере, ще може да бъде здрав. Бол-
ният не трябва да допуска никакви отрицателни мисли в 

ума си. Защо да смущава ума си с тях, нека да ги изгонва, 
когато дойдат. Когато се премахне духовната причина, ще 

забравим и за болестта. На болния трябва не само да му 
дадем цяр за лекуване, но и да му покажем каква промяна 

да настане в душата му – той трябва да се свърже с Бога. 
Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не 

разстроят черния ви дроб… В болния трябва да стане пъ-
лен вътрешен преврат: да стане съвсем друг човек и да 

тръгне в друго направление – да тръгне към Бога; тогава 
ще може да се излекува. 

Защо иде болестта, защо идат болките? Страдаш от ня-
коя болест: започни от детството си, спомни си за всички 

свои грешки, изповядай ги пред Бога и виж няма ли да си 
отиде болестта. Лекуването на болестта не е трудна ра-

бота. Христос, като излекува болния, каза: „Иди и не съг-

решавай, за да не ти стане по-зле.“ 
На болните хора, които искат помощ, кажи им, че 

трябва да вършат Волята Божия. Болният, освен външ-
ните мерки за лекуване, трябва да промени коренно и 
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своята мисъл. Някой казва, че след като оздравее, ще за-

почне да служи на Бога. Не, той трябва да каже: „Аз съм 
здрав и служа на Бога!“ – Тази мисъл го обновява и нека 

да почне да служи на Бога, да работи за Бога.  
Ако болният се колебае: „Аз съм сега болен, как ще 

служа на Бога?“ – това е грешно схващане. Човек при 
всички условия може да служи на Бога. 

Главната причина за повечето болести са духове, изос-
танали назад в своето развитие, които могат да влязат в 

тялото на човека и тогава причиняват болести в този или 
в онзи орган, хранейки се с енергиите и кръвта. Средст-

вото против тях е пост и молитва. 
Когато е студено и има течение, огради се мислено. 

Щом се страхуваш да не изстинеш от това течение, ти вече 
се демагнетизираш и можеш да изстинеш. 

При болест човек може да каже: „В Името на Божията 

Любов, в Името на Божията Мъдрост, в името на Божията 
Истина – заповядвам ти да си отидеш! Аз живея в Лю-

бовта, Любовта изключва всяка болест. Тялото ми е храм 
на Живия Бог и затова не трябва да има никаква болест.“ 

При болест може да се изговори и следната формула: 
„Аз съм мобилизиран, имам работа и затова трябва да 

бъда здрав и съм здрав.“ 
Човек, щом има да работи, ще остане тук, на Земята. 

Веднъж отидох при един болен в Търново. Домашните му 
бяха се уплашили и казваха, че ще умре. Аз се наведох над 

болния и чух, че той се моли съвсем тихо, но от душа, и 
тогава казах: „Той няма да умре, ще стане.“ – И наистина 

той оздравя.  
Болният, за да оздравее, трябва да дава. Болестта е из-

лишен товар, който трябва да се премахне. Човек трябва 
да раздава като извор и ще оздравее.“ (189) 

  
„Ял си ряпа и не си сдъвкал, дойде лекарят и сложи 

инжекция. Питам: този лекар разбира ли болестта?  

Аз казвам: Трябва очистително, нищо повече! Тези 

парченца ряпа трябва да излязат от организма.“ (190) 
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„Вземете си малко равнец, пийте малко и ще ви мине 

кашлицата. Лятно време събирайте всички равнец: всеки 

вкъщи да има набран равнец, бял и жълт. Който не може 

да се лекува с волята си, да пие тези треви.  

После да имате от синята тинтява. Наберете си, те са 

магнетични растения, които помагат. Наберете си още 

мащерка, зелени листа от ягоди, и те са лечебни. Може да 

ги употребявате. Наберете си и от дребната лайка. Ще си 

имате цяла аптека стъкленички.  

И тези листа и цветове, като ги затворите в шишета с 

похлупаци, сложете ги на слънце да се пекат, да приемат 

още енергия от слънцето. Не ги слагайте на влажни места! 

Като дойде едно такова състояние – да кашляте – изва-

дете си малко, сварете си половин кафена чашка цяр.  

Как да го пиете? Вземете една глътка в устата си и си 

представете този равнец, че той сега расте, че е жив и пог-

лъща кашлицата ви. Той привлича кашлицата към себе 

си. Нищо повече!“ (82) 
  
„Успокойте най-първо себе си, докато Духът заработи 

и обърнете ума си нагоре. Аз съм виждал хора при големи 

опасности да си кършат ръцете и да си скубят косите.  

Това няма да им помогне да ги послуша Господ. Но ако 

рекат: „Господи, Ти Си винаги благ, никога не Си ме оста-

вил и сега ще ме избавиш, аз вярвам и на Тебе оставям 

съдбата си“ – Господ ще послуша и ще помогне.“ (191) 
 

„Микробите са малки същества, които живеят пара-

зитно. Те оставят нечистотиите си в човешката кръв, 

вследствие на което причиняват различни болести. Чрез 

мисълта си човек може да забрани на тези паразити да се 

размножават в него и ги изгонва навън.  

Светлата мисъл може да преобрази човека, да го осво-

боди от всички трудности. За да се справи с болестите, чо-

век трябва да бъде още смел и безстрашен. Има ли тези 

качества в себе си, той може да застави ангела на смъртта 

да се върне назад без да вземе душата му.“ (192) 
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„Ако правите добро в съботен ден, всички болести и 

нещастия ще изчезнат от вас. Това може да го знаете като 

нещо сигурно. Ако детето ти се разболее, прегледай коя 

събота не си направил добро. Поправи грешката си и тър-

говията ще ти тръгне.“ (193) 
 

„Ние трябва да приложим тази велика Любов! Това ве-

лико чувство, като се събуди у нас, ще ни повдигне, ще ни 

донесе мир, радост и подем на Духа. И най-първо, ако 

имаме болести, ще изчезнат всички болести: ревматизъм, 

болки на главата и други. Човек ще се подмлади.“ (194) 
 

„Най-силната крепост против болести е чистотата. И 

като ученици на Окултната школа, необходима ви е чис-

тотата. Без чистота нищо не можете да извършите. Уче-

ниците на Окултната школа, мъже и жени, без чистотата 

нищо не могат да извършат.  

Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вът-

решна чистота – чистота на сърцето.“ (195) 
 

„Когато изнесете един болен човек на някой планин-

ски връх, какво става с него? – Оздравява.  

Мислите ли, че този болният, като го извадите на този 

планински връх, ще ходи със своите патерици? – Не, той 

ще ги хвърли. Ще диша чистия въздух.“ (196) 
 

„Щом заболеете, повдигайте мисълта си към Бога, до-

като болестта ви изчезне. Ако паметта ви е слаба, молете 

се да се усили, да се възстанови първоначалната ви памет. 

Ако очите ви са отслабнали, пак се молете, докато се уси-

лят. Причината за отслабване на очите ви се дължи на 

това, че или вие сте вложили някаква отрицателна идея в 

ума си, която влияе върху очния нерв, или чрез внушение 

сте възприели тази слабост на очите от други хора.  

Каквато и да е причината за отслабване на очите ви, 

работете по обратен път на внушението, под което сте се 

намирали, за да се освободите от него.  

Дружете с хора, които имат силни очи.“ (197) 
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„За да може да върви болестта естествено, всички 

трябва да вземете тези мерки – очистително и топла вода, 

за да може да не изгубите в тази болест своето равновесие, 

да може тя да принесе своите полезни последствия през 

целия ви живот. Ние лекарства не употребяваме. Не каз-

вайте, че ние не искаме лекари в дома си, но искаме само 

умни лекари. Нищо повече! Не че не искаме лекари, но 

лекар, който е роден такъв – лекар, пратен отгоре. Ние не 

искаме платени лекари, занаятчии. И всеки от нас трябва 

да бъде лекар на себе си, а някой път, като не помогне, 

може да прибегнеш до лекар, но пратен отгоре.“ (198) 
 

„Някога вятърът може така да разхлади човека, че да 

се простуди и да заболее. Докато е тих вятърът, ти казваш: 

„Колко ми е приятно!“ – Но като дойде пневмонията, не 

си доволен. Когато си болен, излез на слънчевата свет-

лина. Тя ще те милва, ще внесе нещо в душата, както и в 

организма ти.“ (199) 
 

„Хване ви например хрема. Зарадвайте се, че е дошла 

тази хрема, направете един малък опит с нея. В деня, в 

който ви хване хремата, направете едно микроскопично 

добро на най-нещастния човек, когото намерите, и ще ви-

дите какво ще стане с хремата. Заболят ви глава, корем, 

гърди или ви хване друга болест – направете най-микрос-

копичното добро и болестта ви ще изчезне.“ (200) 
 

„Вие сте болен човек. Преглеждат ви няколко лекари 

и всички констатират, че страдате от тежка, нелечима бо-

лест. Въпреки всичко това у вас има силно, непреодолимо 

желание да живеете, да бъдете здрави. Какво трябва да 

направите? – „Да се обърнем към Бога.“ – Да, с обръща-

нето си към Бога човек ще може да разреши всички за-

дачи, всички трудности в своя живот.“ (201) 
 

„Едно се иска от човека – чиста кръв. Чистата кръв е в 

състояние да се справи с всички болести. Тя не позволява 

да се развиват в нея никакви бацили.“ (202) 
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„Когато болният иска да се излекува от болестта си, ле-

карите му препоръчват да гледа Луната, когато се празни, 

и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да 

закрива прозорците си, за да не прониква светлината ѝ в 

неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина, 

там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното 

благотворно влияние.“ (203) 
 

„В човешкото тяло има специфични клетки, които из-

пълняват длъжността на лекари. Те са най-отличните ле-

кари на Земята. Ако ние се разболеем и се оставим на тези 

клетки, те могат отлично да ни излекуват. Те си имат ла-

боратория, където приготвят своите медикаменти и с тях 

отлично лекуват всяка рана. Това е закон! Ако човек има 

една рана и я предостави на тези клетки, те ще се съберат, 

ще направят своя превръзка и по този начин ще я излеку-

ват… Когато ние имаме една клетка, която може да из-

върши Волята Божия, имаме всичките блага, на които се 

крепи цялото човечество. И тогава всеки болен, който се 

разболее, но върши Волята Божия, няма защо да търси 

лекари, щом е в унисон с Божите закони.“ (204) 
 

„Ако някой от вас заболее, нека съсредоточи мисълта 

си към болестта и да я изгони вън от себе си. Не може ли 

по този начин да се освободи, той не трябва да лежи, да се 

поддава на болестта, но да прави разходки, движения.  

Каквото и да е времето – сняг, дъжд – той не трябва да 

се плаши. Болестта намира благоприятна почва у страх-

ливите хора. Дойде някой да ми се оплаква, че страда от 

стомах или от друга някаква болест.  

Казвам: „Прави разходки!“ – „Ами като има сняг на-

вън?“ – „Нищо, снегът няма да навреди.“ – „Ама не мога 

да ходя.“ – Ще правите малки усилия.“ (205) 
 

„Когато окултният ученик заболее, той не трябва да 

прибягва до лекар. – Защо? – Защото тази болест му е да-

дена като задача за разрешаване, в която да приложи своя 

ум и своето сърце.“ (206) 
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„Представете си, че някой от вас заболее от известна 

болест. Той трябва да съзнае в себе си, че тази болест му е 

дадена като задача за разрешаване, която на всяка цена 

трябва правилно да се разреши. Разреши ли задачата си, 

той ще премахне от себе си и болестта. Премахне ли бо-

лестта, и силата му вече е по-голяма.  

Какво правите вие, като ви дойде някаква болест? Уп-

лашите се и бързате час по-скоро да отидете при лекар.  

Ученикът не трябва да се страхува от нищо. Той трябва 

да прави маневри, да се излага съзнателно на някои 

малки страдания, да привикне да понася.“ (207) 
 

„Дойде ли ви някаква болест, вие обещавате, че ще 

направите това, онова – само да се освободите от болестта. 

Като се освободите, всичко забравяте. Не, дойде ли ви ня-

коя болест, кажете: „Господи, благодаря, че ми даде тази 

болест, да се изпитам и Ти да ме изпиташ. Помогни ми да 

се освободя от нея, за да изпълня Твоята воля. Не изпълня 

ли волята Ти, пак ми изпрати болестта.“  

Обещаете ли нещо, трябва да го изпълните. Кажете: 

„Господи, сега съм болен, страдам, беден съм, нямам пет 

пари, но като оздравея, ще почна да работя и всичко, ко-

ето спечеля, ще употребя в служене на Тебе.“ (208) 
 

„Заболее ли човек от атеросклероза, той започва да 

вика лекари. Дойде един лекар, дойде втори, трети – 

всички го съветват какво трябва и какво не трябва да яде. 

Не, първото нещо: заболее ли човек от атеросклероза, 

ще яде по възможност малко и проста, чиста храна. Той 

трябва да се храни с варено жито, с варен ориз – като ис-

тински монах.“ (209) 
 

„Бог може да премахне всички болести, нещастия и 

страдания между хората, но не ги премахва. Защо? До-

като те казват, че нищо не могат да направят за Господа, 

и Той се отказва да направи нещо за тях. В който момент 

те кажат, че са готови всичко да направят за Господа, и 

Той ще каже, че е готов всичко да направи за тях.“ (210) 
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„Един от нашите братя заболя тежко, по цели дни и 

нощи не можеше да спи: страдаше, мъчеше се от някакво 

възпаление, но през цялото време на боледуването си пе-

еше. Като го слушали да пее, запитвали: „Как можеш да 

пееш при тези големи болки и страдания?“ – „Пея на бо-

лестта си.“ – Казвам: Този човек е на прав път. Всеки 

може да плаче, това е най-лесно. Трудно е обаче в най-го-

лемите страдания да пееш. Това значи силна воля.“ (211) 
 

„Добре сдъвканата храна предава на мозъка хармония 

от слънчевия възел. От това се получават хубави чувства, 

които изпращат енергия към мозъка. Те създават възви-

шени мисли. Зъбите трябва да работят. Понеже не може 

непрекъснато да се яде, хубаво е да дъвчете дъвка на двете 

страни, за да имате здрави зъби, а също и здрави чувс-

тва… В дъвката има нещо приятно, при това зъбите заяк-

ват, отварят се задните 12 канала чрез които функциони-

рат сили, които идват отвън чрез вашия гръбнак и се пре-

насят в мозъка. Така имате един добър живот.“ (212) 
 

„Децата знаят, че трябва да имат дъвка да дъвчат. 

Това е здравословно. То, като дъвче, дъвче, натискат се 

тези зъби, приижда кръвта и стават здрави и зъбите, и 

храносмилането. Дайте на децата да дъвчат дъвка.“ (213) 
 

„Лесно се лекува ревматизма. Не знаете ли как се ле-

кува? Още ли не знаете? Ще накараме 5-6 пчели да ви 

ужилят. Който от вас има ревматизъм, да накара 5-6 

пчели да го ужилят – да ги раздразни и да го ужилят. 

„Коприва не може ли?“ – Пчелата е по-добре.“ (214) 
 

„Често може да имате някоя болка, например в сър-

цето те бодне нещо. Мислиш, че някаква органична бо-

лест имаш, а то е натрупване на енергия, на електричес-

тво. Казвам: Тези състояния лесно може да ги лекувате.  

Често, когато детето го боли нещо, майката постави 

ръката си на болното място, веднага това натрупване на 

енергията се премахне и болката изчезне.“ (215) 
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„Като сте дошли на планината, ползвайте се от ней-

ните блага. Например, ако ви боли стомах, сварете си 

малко равнец. Против кашлица – сварете малко синя тин-

тява и пийте от тази вода. Ако някой от вас е простуден, 

нека се качи 2-3 пъти на някой връх, да се изпоти добре. 

След това да изпие 2-3 чаши гореща вода и да се пре-

облече. Качвайте се по върховете, за да предизвиквате 

дълбоко дишане. Това е особено добре за онези, които 

страдат от асма, както и за онези, които са предразполо-

жени към затлъстяване. Планината крие в себе си всички 

условия за лекуване и придобиване на знания.“ (216) 
 

„Ако някой може да развие в себе си дарбата да поз-

нава лечебните свойства на растенията и по този начин да 

лекува хората, той би станал виден лекар в света. В при-

родата има много лечебни растения, които, употребени 

на място, освобождават човека от всякакви болести.  

Ако пръстът на някой човек започне да бере, доста-

тъчно е да се употреби едно от тези растения, за да отвори 

на това място естествена дупка, през която всички нечис-

тотии да излязат навън. Чрез силата на тези лечебни рас-

тения всякакъв хирургически нож отпада.  

Тези растения правят най-добри операции.“ (217) 
 

„Разправяше ми една млада майка своята опитност с 

нейното 10-годишно детенце. Един ден то заболява, и при 

това много сериозно. От силна простуда то изгубва съзна-

ние и температурата му се увеличава до 40 градуса.  

Майката извиква лекар. Идва лекарят и като вижда 

детето в такова състояние, препоръчва да му се направи 

студен компрес. Майката започва да приготвя компреса, 

но в това време детето се съвзема и едва изговаря: „Не ис-

кам студен компрес – искам топъл, с топла вода“ – из-

казва тези думи и отново се унася, повторно изгубва съз-

нание. Какво означава това нещо? Това значи, че разум-

ното, Божественото в това дете казва за болестта: топло с 

топло се лекува. Такъв е великият закон.“ (218) 
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„Старостта е изгубване на материалните сили в човека. 

Ако в този процес може да се внесе едно освежаване, едно 

обновяване на силите, човек веднага ще се подмлади, ще 

се освежи. Лесна работа е това подмладяване. Достатъчно 

е да вземеш подбел и ще се подмладиш…  

Човек трябва да излезе рано или при изгрева на слън-

цето, когато на небето няма нито един облак. Има ли най-

малкия облак, лекарството се разваля…  

Ще си откъснеш един цвят и ще го затвориш в ши-

шенце. Ако знаете това изкуство – кога да откъснете този 

цвят – вие ще изпитате един голям трепет, когато се приб-

лижите към подбела, защото той ще ви подмлади.“ (219) 
 

„Сега вие не сте дошли на планината за удоволствие, 

но да научите нещо. Тук вие сте на училище. Ще изуча-

вате растенията, както ботаникът ги изучава. Ще ги изу-

чавате, както лекарят, за да научите какви лечебни свойс-

тва се крият в тях… Ако не можете да изучавате външния 

свят, как ще изучавате вътрешния?“ (220) 
 

„Някои лекари препоръчват студени компреси, лед на 

болното място. Аз препоръчвам топли компреси, те са бе-

зопасни… Oт студеното организмът губи повече енергия, 

отколкото печели. Топлото с топло се лекува.“ (221) 
 

„Една сестра я заболява рамото. Според новия начин 

за лекуване, трябва да се поставят горещи компреси…  

Лекарите слагат студени компреси и когато станат 

топли, свалят ги и пак слагат нови със студена вода. Моят 

метод е точно обратен: слагам на мястото горещ компрес, 

приготвен с вряла вода, и като поизстине, пак го сменям 

с нов горещ компрес. Пратих един мой асистент, за да по-

каже и направи това върху болната, и след половин час 

болката се прекрати. Та рекох: слагайте топли компреси 

и като станат студени, свалете ги и сложете нови… 

Вие слагате студен компрес... Това е старият начин. 

Така много хора са се повреждали.“ (222) 
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„Добре е в градините си да имате и различни цветя: 

сини, червени, жълти, розови, зелени – те действат от-

лично. Ако някой намира, че е груб и няма добри мани-

ери, нека си има една градинка, в която да отглежда раз-

лични цветя, те облагородяват човека и внасят мекота в 

характера му. Цветята имат лечебно действие.  

Ако аз съм един лекар, като дойде някой болен при 

мене, първата рецепта, която бих му предписал, ще бъде 

да го накарам да си посади в градината един карамфил 

или една роза или друго някакво цвете и да го полива ре-

довно, да му се радва. Той няма да усети как цветът на това 

цвете ще влезе в него и ще почне да му въздейства.“ (223) 
 

„Като станеш справедлив и измениш поведението си, 

болката в корема ти ще мине. – „Ами цяр?“ – Ще вземеш 

лайка и 10 дни ще пиеш по една чашка. Ще изпиеш 10 

чашки за 10 дни и болката ти ще мине.“ (224) 
 

„Лайката действа особено лечебно. Ако не сте разпо-

ложени, ако нямате апетит, пийте няколко дни подред 

лайка. Сварете си всеки ден прясна и пийте сутрин, на 

гладен стомах, по една чашка.  

Като правите това 3–4 дни наред, разположението и 

апетитът ще ви се възстановят. Белият цвят на лайката 

показва чистота и щедрост, тя е готова да се жертва.“ (225) 
 

„Има растения, които лекуват и най-опасните и трудно 

лечими болести. Който не ги познава, страда. Затова каз-

ваме, че хората страдат поради своето невежество.“  (226) 
 

„Без растенията човек не може да бъде гениален. В тях 

има тайни сили. Трябва да знаеш кога да откъснеш плода 

и кога да го ядеш, за да можеш да се ползваш… 

Като минаваме покрай цветята, няма да ги миришем 

продължително, защото имат много силно влияние върху 

астралното тяло и това не е полезно, става замайване... 

Също така, ако имаш неразположение и влезеш между 

карамфили, ще дойде хубавото разположение.“ (189) 
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„Изучавайте кои растения за какво са лековити. Много 

пъти хората не знаят как да прилагат растенията като ле-

чебно средство, но е време да го научат… 

С благоговение ще отидеш при цветето, защото трябва 

да имаш такова чувство към това, което Бог е създал.  

При това чувство на благоговение към растенията ще 

влезеш във връзка със Съществата, които работят върху 

тях. Особено на планината има благоприятни условия за 

вътрешно изучаване на растенията.“ (189) 
 

„Аз имам един начин за боядисване на косата. Ще ви 

дадем една година да се храните с коприва – ще си почер-

ните косите. Два пъти като ядеш на ден – ще ти почернеят 

косите. Така може да си почерниш косите.“ (227) 
 

„Музиката е необходима за всеки. Тя може да лекува 

човека от различни болести, например всички нервни бо-

лести.“ (228) 
 

 „Занимавайте се с музиката и тя ще ви продължи жи-

вота. Тя е едно средство за лекуване. Много болести се ле-

куват чрез музиката. Заставете болния да пее и той ще се 

излекува… Само така ще видите благотворното действие 

на музиката, на пеенето. Болният нека пее!“ (229) 
 

„Когато двама души се скарат, идва простуда или ня-

каква рана, или инфекция. Когато организмът е силен, 

никаква инфекция или болест не може да има.  

Затова вкъщи накарайте болния да пее. И той ще се 

излекува. „Сладко медено“ го накарайте да пее, после дру-

гите упражнения – така може да се излекува. По някой 

път, ако не може да пее, вие му попейте.“ (230) 
 

„Всички изпитания и страдания в живота на човека 

целят неговото растене и развитие. Като страда, човек се 

вглъбява в себе си, търси смисъла на живота. И тогава, 

дойде ли до известно постижение, той изправя отноше-

нията си към себе си, към ближния си и към Бога.“ (231) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Медицината не може да намери отношението между 

лекарство и болест освен чрез експериментиране. Имаги-
нацията, Инспирацията и Интуицията позволяват да въз-

приемаме вътрешната връзка, която сродява едно ле-
чебно средство или един лечебен процес с болестта и да 

заменим емпиричното лечение, подчинено на експери-
ментацията, с едно рационално лечение, основано на поз-

нанието на човешкото същество и на процеса на лечени-
ето… Антропософското познание е източник на едно обо-

гатяване на патологията и лечението… 

Нашите медицински схващания бяха окачествени 
като „детински“ и това е напълно обяснимо в устата на 

тези, които искат да познават само това, което сетивата 
предлагат. Чрез това те само показват своето невежество, 

в което се намират по отношение истинската природа на 
нещата. Защото, за да разберем добре тези неща, трябва 

да познаваме и най-малката подробност на дейностите на 
етерното тяло, астралното тяло и Аза.“ (232) 

 

„Второто знамение на Христос е излекуването на сина 
на царския служител. И тук вие не бихте разбрали това, 

което е станало в действителност, ако не умеете добре да 
четете думите, които са най-важни в четвърта глава от 

Евангелието на Йоан. След като царският служител из-
казва своята неволя пред Исус от Назарет, е казано: „Исус 

му каза: „Иди си, твоят син е жив.“ – Този човек повярва 
в думите, които Исус му каза, и си отиде.“ 

Ето и тук стоят една срещу друга две души: тази на 

Христа и тази на човека, чийто син е болен. А как действат 
думите на Христа: „Иди си, твоят син е жив“? – Тези думи 

събуждат в душата на царския човек силата да вярва в 
това, което му се казва. Тези две сили действат заедно.  

Ако царският служител не би имал вярата, неговият 
син не би бил излекуван. Така едната сила действа върху 

другата – необходимо е присъствието и на двете.“ (121) 
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„Будистката любов и будисткото състрадание ни обг-

ръщат отвсякъде, и то в най-пълния смисъл на тези думи. 

Обаче от Евангелието на Лука ни облъхва нещо много по-

вече от това всеобхватно състрадание, от тази всеобхватна 

Любов. И ние бихме могли да го определим като транс-

формиране на състраданието и Любовта в необходимото 

за душата действие.  

Будистът се стреми към състрадание, докато всеки, 

който се потапя в Евангелието на Лука, се стреми да раз-

гърне една неукротима Любов в своите действия.  

Будистът може да усети страданието и болката заедно 

с боледуващия, а човекът, който черпи от Евангелието на 

Лука, усеща порива за активни действия, насочени към 

отстраняване на болката.  

Да разбере всичко, което стопля човешката душа – ето 

какво намира човек в будизма. Да не съдим, а да напра-

вим повече от онова, което другите правят на нас – ето 

изискването, което отправя към нас Евангелието на Лука. 

Да даваме повече, отколкото вземаме!  

Любовта, превърната в действие – ето повишената сте-

пен на будизма, макар и в Евангелието на Лука да я нами-

раме в нейния първичен и чист вид.“ (122) 
 

„Всяка материя на Земята е сгъстена Светлина. В ма-

териалния свят не съществува нищо, което да не е – под 

една или друга форма – сгъстена, кондензирана Свет-

лина... Светлината не може да бъде сведена до нищо друго 

в нашия материален свят. Каквато и материя да пипнете, 

навсякъде се докосвате до сгъстена, кондензирана Свет-

лина. По своята същност материята е Светлина... 

И когато отправяме поглед към материалното чо-

вешко тяло – доколкото то е материално – то цялото е 

протъкано от Светлина. Доколкото човекът е материално 

същество, той е протъкан от Светлина. 

Нека да отделим внимание и на другия въпрос: „Какво 
представлява душевната същност на човека?“ – Ако 

бихме обхванали дълбоката същност на душевния живот 
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със средствата на духовното познание, щяхме да се убе-

дим – както сторихме това по отношение на материалния 
свят и неговата светлинна природа – че в основата на 

всички душевни явления тук на Земята се намират все-
възможните степени и разновидности на една и съща 

сила и ние трябва да я означим (стига действително да я 
разбираме) с думата Любов...  

И кое е единственото средство, с което бихме постиг-
нали отдалечаване на луциферичния елемент от нашата 

Земя? – Любовта! – ето точният отговор. Защото ние 
действително ще улесним правилното разгръщане на 

кармичните процеси само ако пораждаме, само ако вли-
ваме Любов в нашата земна планета... 

Пред нас застава една цяла област от душевния живот, 
в която ние трябва да вливаме Любовта, защото всеки им-

пулс, породен от Любовта, може да се превърне в истин-

ска помощ. Този чуден характер на влята Любов е присъщ 
на всички онези лечебни похвати, които се опират на 

това, което наричаме „психическо лечение“ или „психоте-
рапия“. Под една или друга форма те винаги показват ня-

какво сродство с Любовта. Какво друго, ако не Любов, е 
онзи душевен балсам, който даваме на другия човек?  

Всичко, което правим в тази област, се свежда до Лю-
бовта. Да, дори когато апелираме към най-простите ду-

шевни фактори, дори когато само улесняваме някого да 
излезе от своята потиснатост, ние вършим това със силите 

на Любовта. В тази област всичко има своя първоначален 
импулс в Любовта – от най-обикновените начини за ле-

чебно повлияване до това, което днес твърде лаически хо-
рата наричат „магнетизъм“ ... 

При т.нар. „психически лечения“ същественото остава 
едно: преобразената сила на Любовта. Трябва да сме на-

ясно: без силата на Любовта ние никога не бихме постиг-

нали истинската си цел… Дори да не виждаме непосредс-
твения механизъм на даден лечебен процес, пред нас ви-

наги се извършва един акт на Любовта, макар и изцяло да 
е приел външните форми на определена лечебна техника.  



 

136 

И така, поради това, че в основата на нашия душевен 

свят лежи именно Любовта, ние с право можем да прила-
гаме т.нар. „психическо лечение“, което на пръв поглед е 

доста изместено към периферията на човешката личност, 
но всъщност има дълбоко родство с Любовта и обогатява 

душата със силите на Любовта.  
Ето как, от една страна, се очертава помощта, която 

можем да предложим за всеки, който е попаднал в пипа-
лата на Луцифер. Именно защото Любовта е в самата ос-

нова на душевния живот, ние можем да повлияем по този 
начин върху посоката на човешката Карма. 

От друга страна, логично идва въпросът: „А какво 
става с изтъканото от Светлина материално човешко 

тяло, в което е потопена душата? Какво става с изтъкания 
от Светлина физически човек?“ ...  

Ако в материята би се вливала само Любов, човешкото 

тяло нямаше да бъде засегнато. Изтъканата от светлина 
материя можа да бъде засегната и не успя да остане в пър-

воначално замисления вид само защото в нея се вля една 
Любов, която беше протъкана от луциферични и арима-

нични сили. Следователно фактът, че човешкия органи-
зъм застава пред нас не в първоначално замисления вид, 

се дължи само на луциферичните и ариманичните влия-
ния, които нахлуваха в човека през неговите преражда-

ния. Ако нещата бяха поели в първоначално определе-
ната посока, около нас щеше да има – ако мога така да се 

изразя – само здрава човешка материя. Но понеже се на-
месиха Ариман и Луцифер, човешкото тяло позна бо-

лестта и страданието. 
А как можем отвън да отстраним съответните влия-

ния, които напират отвътре поради някакъв душевен не-
достатък, поради някаква абнормност в субстанцията на 

Любовта? Изобщо какво става с тялото, ако то приеме по-

добна субстанция? В този случай за антропософската Ду-
ховна Наука настъпва нещо, което предизвиква пълната 

противоположност на Светлината.  
А противоположността на Светлината имаме в лицето 
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на Мрака. Колкото и странно да звучи, всичко, което води 

до опетняване на изтъканата от Светлина материя, идва 
от ариманическия или луциферически мрак. Мракът е 

внесен в човешката материя.  
Обаче този мрак можа да проникне там едва след като 

човешките тела бяха постепенно оживотворени от Аза в 
хода на инкарнациите. Това опетняване, това замърся-

ване е характерно само за човешкото тяло. По-рано не-
щата не изглеждаха така – изтъканото от Светлината 

беше абсолютно чисто... 
Погледнете в минералния свят, погледнете например 

един планински кристал: там имате един вид материя, 
която човек носи или може да носи в себе си. Обаче при 

човека тя е пронизана от това, което бихме нарекли опет-
нената от Луцифер и Ариман субстанция на Любовта. На-

вън тя е чиста. Така че всяка външна субстанция се разли-

чава коренно от субстанциите, които човекът носи в себе 
си. Навън субстанциите са винаги по-различни, откол-

кото в човека, защото при него те са подложени на луци-
ферическите и ариманическите влияния.  

Тази е причината, поради която за всяко от вещест-
вата, които човек може малко или много да поквари в себе 

си, навън в природния свят той открива и неговото съот-
ветствие под формата на една чиста, неопетнена от човека 

материална субстанция.  
Това, което съществува навън като неопетнени от чо-

века субстанции, представлява външното лечебно средс-
тво срещу съответния болестен процес. Ако вие го внесете 

по правилния начин в човешкия организъм, ще имате и 
специфичното лекарство за дадена болест. 

Ето как вие стигате напълно обективно до едно или 
друго лечебно средство за човешкото тяло. Зад контурите 

на болестния процес различавате вече един диференци-

ран мрак, или с други думи: онова, което смущава конден-
зираната Светлина. И вие се досещате защо тази мрачна 

материя може да бъде премахната, ако прибавите към нея 
чистата и изтъкана от Светлина материя!  
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Накратко: в лицето на чистата и изтъкана от Светлина 

материя вие имате специфичното външно средство срещу 
болестния процес. 

За жалост нещата често опират до там – и аз непрекъс-
нато обръщам внимание на това – че тъкмо Антропосо-

фията не бива да изпада в подобна грешка; че би било тес-
ногръдие да отричаме възможността за откриване на спе-

цифично лечебно средство срещу болестните поражения 
в един или друг телесен орган.  

Често се изтъква, че самият организъм разполага с не-
обходимите лечебни сили, за да си помогне, но дори и да 

е вярна констатацията на терапевтичния нихилизъм, спо-
ред който лечебният процес се ръководи от собствените 

лечебни сили, това не изключва възможността да се тър-
сят специфични средства за подпомагане на лечебния 

процес...  

Интересна е например връзката между червения нап-
ръстник и някои сърдечни болести; на тази тема би могло 

да се говори часове наред. Изобщо, подобни неща са 
верни не само в течение на 5 години – както казваше един 

лекар – след което престават да са такива, както би могло 
да се случи с някои научни изводи, опиращи се единст-

вено на външната симптоматология.  
Обаче в света има и едно истинско съкровище от ле-

чебни средства, което се предава от поколение на поколе-
ние – то малко или много е свързано с окултните източ-

ници на Духовната наука, макар и хората да нямат предс-
тава за тези неща.  

Както днешните астрономи не знаят, че Кант-Лапла-
совата теория води началото си от окултните школи на 

Средновековието, така и повечето хора нямат никаква 
представа за произхода на тези лечебни методи… 

Благодарение на сложните си и дълбоки връзки с вън-

шния свят, човекът е същество, на което можем да помог-
нем по два начина: ако от една страна влеем в него чрез 

т.нар. „психически лечебни процеси“ някоя от разновид-
ностите на Любовта или – от друга страна – ако внесем по 
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един от многото възможни начини „модифицирана Свет-

лина“ във външните лечебни процеси.  
Всичко, което може да се направи, е свързано или с 

„вътрешните“ психически средства (т.е. с Любовта), или с 
„външните“ средства (т.е. с кондензираната, сгъстена 

Светлина). И когато един ден науката ще е напреднала до-
там, че да признава свръхсетивния свят и принципа: „Ма-

терията е кондензирана Светлина“, тя ще може да хвърли 
и духовна светлина върху систематичните опити за отк-

риването на външните лечебни средства. 
Сега ясно виждаме, че съкровището от лечебни ме-

тоди, което сме наследили от окултните школи на древен 
Египет и древна Гърция, далеч няма съмнителен харак-

тер. Напротив – неговите истини са дълбоки и непре-
ходни...  

Колко радостно е все пак, че във външната Природа 

човек винаги може да открие под някаква форма лечебно 
средство срещу смущението, което сам той е внесъл в 

света. Да, едно прекрасно чувство ни обзема, когато се из-
правяме пред външния свят с думите: „Ето, ние се рад-

ваме на външния свят не само защото той ни дарява с 
приказните си цветя или с блясъка на високите си пла-

нини, а ние му се радваме и защото вникваме в изуми-
телно дълбоките връзки между него и всичко онова, което 

носим като Добро или Зло в себе си.  
Потопени в лоното на Природата, ние изпитваме ра-

дост не само от непосредствените сетивни впечатления; 
напротив – колкото по-навътре проникваме в сгъстената 

Светлина на външния материален свят, толкова по-силно 
ни озарява откритието: Тази даряваща ни с радост При-

рода е в същото време великата лечителка на всичко, ко-
ето човекът е внесъл като поквара и болест в света, но ней-

ната помощ е притаена и скрита в природния свят.  

Нещата опират до това – не само да разбираме нейния 
език, а да и се подчиняваме, да изпълняваме нейните 

мълчаливи съвети. В повечето случаи днес ние сме ли-
шени от възможността да се вслушаме в езика на 
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лечителката Природа, защото ни пречи неразпознава-

нето на Светлината и особено мракът, който е обхванал не 
само тялото, но и познанието... 

Аз не се поколебах да разкрия някои дълбоки тайни, 

за които съвременната наука няма да е дозряла още дълго 

време: например, че материята е всъщност сгъстена Свет-

лина, а душевния живот на човека – един вид „разреде-

ната“ субстанция на Любовта.  

Това са древни окултни принципи, които остават ва-

лидни за всички идващи епохи и които занапред ще се 

окажат плодотворни не само в областта на познанието, но 

и в сферата на практическата човешка дейност.“ (124) 
 

„В нашата епоха едва ли има човек, който в известен 

смисъл да не е нервен… Все едно какви са социалните ус-

ловия и взаимоотношения, на които можем да припишем 

причината за тази нервност, такива състояния са налице 

и се проявяват по най-разнообразен начин.  

Би могло да се каже, че те се проявяват под най-лека 

форма, в най-малко неудобна форма, когато човек изпада 

в едно душевно суетене, разпокъсаност, неспокойство. Та-

кова състояние е налице, когато някой е неспособен по-

дълго време да задържи една мисъл в главата си и да я 

проследи в нейните взаимовръзки, а постоянно скача от 

една мисъл на друга и докато изкаже едната мисъл, вече 

е преминал към другата.  

Едно бързане, едно неспокойство на душевния живот 

често е най-леката форма на нервността. 

Друга форма на нервност е когато хората не знаят 

какво да правят със себе си – когато трябва да вземат ре-

шение, но не могат да го направят и всъщност никога не 

са сигурни какво да предприемат в даден случай. 

Тези състояния обаче могат да доведат до други вече 
по-сериозни – като нервността постепенно се превръща в 

различни болестни състояния, при които не могат да се 
открият органични причини, но които по един измамващ 

начин наподобяват органични болести, така че би могло 
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да се вярва, че човекът страда от тежко стомашно заболя-

ване, докато той страда само от това, което съвсем триви-
ално и незначително се обхваща с думата „нервност“. 

Това са болестни явления, от които засегнатият страда 
така, както ако те произхождат от органичната област. 

Могат да се изброят най-различни други състояния – кой 
ли не ги познава, понеже сам страда или защото са засег-

нати близките му… 
Съвсем сигурно е, че това в бъдеще няма да става по-

добре, а напротив – все повече и повече ще се влошава. 
Ако хората останат такива, каквито са сега, в никакъв слу-

чай не може да има добри изгледи за бъдещето… 
За нашето време е невероятно вредно, че голям брой 

от тези хора, които по-късно заемат отговорни постове в 
обществения живот, следват и учат по начина, обичаен за 

сегашното следване. Има цели периоди от следването, в 

които така се работи, да речем в университета, че всъщ-
ност през цялата година се правят други неща, вместо да 

се учи истински и да се премисли и осмисли това, което 
професорите казват на лекциите.  

Лекциите от време на време се посещават, но това, ко-
ето трябва да се научи за изпитите, всъщност се минава 

само за няколко дни или седмици, което ще рече, че човек 
си натъпква в главата само най-необходимото.  

Най-лошото е точно такова натъпкване. И понеже в 
известно отношение такова натъпкване е обичайно даже 

и за училищата, то злото, произлизащо от това, в никакъв 
случай не е така безобидно, както се смята. Същественото 

при такова натъпкване е, че изобщо не се осъществява ис-
тинско свързване на душевния интерес, на душевната 

същност с това, което така се натъпква. Дори между уче-
ниците е разпространено мнението: „Дано по-скоро да 

забравя всичко това, което трябваше да назубря.“ – Значи 

липсва силното желание да се задържи това, което човек 
е усвоил. Един твърде слаб интерес свързва човешката 

душа с това, което човекът е възприел. 
Последиците от този факт са, че всъщност по този 
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начин хората не могат да се развиват така, че с истински 

ангажимент и ефективност да могат да обхванат своите 
задачи в обществения живот, понеже поради това, че 

само са назубрили нещата, които е трябвало да научат, 
вътрешно не са се свързали със задачите на тяхната про-

фесия. Сега те стоят душевно отдалечени от това, което 
вършат с главата.  

За цялата същност на човека едва ли има нещо по-
лошо от това: той душевно, със сърцето си да се намира 

далеч от това, което трябва да върши с главата. Това не е 
само нещо, което противоречи на един фин, чувствителен 

човек, но също е нещо, което във висша степен повлиява 
силата и енергията на човешкото етерно тяло – точно на 

етерното тяло. При такава дейност етерното тяло става 
все по-слабо и по-слабо поради минималната връзка, ко-

ято съществува между човешката душевна същност и 

това, което човек върши. Колкото повече човек трябва да 
върши това, което не го интересува, толкова повече той 

отслабва своето етерно тяло. 
Духовната наука така би трябвало да действа върху хо-

рата, които по здравословен начин я усвояват, че човек не 
само да учи. Човекът се състои от физическо тяло, етерно 

тяло и т.н. и би трябвало тази Духовна наука така да дейс-
тва, че отделните членове на човешката природа да могат 

по здравословен начин мощно и пълноценно да се раз-
вият… 

Лекото забравяне е нещо неприятно в живота; Духов-
ната наука обаче може да ни покаже, че това забравяне е 

нещо, което в изключителна степен уврежда здравето. И 
колкото и особено да звучи, това е вярно: Много болестни 

тенденции на човешката природа биха могли да се пре-
дотвратят, ако хората биха забравяли по-малко. Вие мо-

жете да кажете: „Какво да се прави, хората просто забра-

вят; кой би могъл да каже, че изобщо не забравя?“  
Да вземем един малък, често срещан факт. Човек се 

хваща, че все не знае къде е сложил нещата, които му 
трябват. Нали това често се среща в живота?  
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Някой никога не може да си намери молива, друг – 

копчетата за маншетите си, които вечерта е свалил и т. н. 
Изглежда чудно и банално, когато се говори за тези неща, 

обаче те наистина често се случват в живота. И точно от 
страна на Духовната наука има едно добро упражнение, 

което може да помогне на човека постепенно да се избави 
от забравянето. Това е много просто средство.  

Да предположим, че една жена вечер слага брошката 
си или един мъж своите копчета за маншетите някъде и 

на следващата сутрин не може повече да ги намери.  
Сега можете да си кажете: „Разбира се, човек може да 

свикне да ги поставя винаги на едно и също място.“ – За 
всички предмети той няма да успее да го направи, но в 

този момент не искаме да говорим за това, а за един много 
по-ефективен начин за излекуване.  

Да предположим, че човекът, който е забелязал своето 

забравяне, би пожелал да се излекува и си каже:  
„Отсега нататък искам да мога да намирам предме-

тите, които съм оставил на най-различни места. Аз обаче 
никога не искам да поставям предметите на някакво 

място без да помисля: Аз поставям предмета на това 
място и забелязвам картината на всичко, което го заоби-

каля, по форма, цветове и т.н., като се опитвам да запеча-
там това в съзнанието си.“  

Да предположим, че слагам една безопасна игла на 
ръба на масата, където има ъгъл; аз я слагам с мислите: 

„Поставям тази игла на това място, като забелязвам и за-
печатвам картината на правия ъгъл, който се образува от 

опиращата се на двата ръба игла и т.н. Спокойно се отда-
лечавам от предмета.“ – Ако направя това само веднъж, 

може би първо няма да ми се удаде във всички случаи да 
мога да намирам отново нещата, но ако го правя по-често, 

ако си изработя правилото да оставям моите неща, прид-

ружавайки ги с такива мисли, ще забележа как моето заб-
равяне постепенно изчезва.“ 

Това почива на факта, че се формира една точно опре-
делена мисъл: „Аз слагам иглата там и чрез това моят Аз 
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се поставя във връзка с действието – с това, което аз 

извършвам, като при това прибавям и още една картина.“  
Ясната картинна образност в мисленето, образното 

представяне на това, което върша и освен това свързва-
нето на действието с духовно-душевната сърцевина на мо-

ето същество – с моя Аз – съществено може да изостри на-
шата памет. По този начин вече можем да извлечем полза 

за живота ни и ще забравяме все по-малко.  
Може би съвсем не е нужно да се правят много повече 

неща – ако би могло да се постигне само това, чрез него 
може твърде много да се постигне. 

Ако на хората им стане навик да изграждат такива 
мисли при поставянето на определени предмети където и 

да било, то чрез такъв навик ще се предизвика засилване 
на човешкото етерно тяло. Чрез това, че се прави нещо та-

кова, действително все повече и повече се заздравява чо-

вешкото етерно тяло и то става все по-силно.  
Етерното тяло по определен начин е носител на па-

метта. Правим ли нещо, което засилва паметта, предвари-
телно можем да проумеем, че такова засилване на паме-

товите сили е от полза за нашето етерно тяло…  
Предположете, че препоръчате този метод не само на 

човек, който забравя, а на човек, който има нервни състо-
яния. Ако вие посъветвате един неспокоен или нервен чо-

век да направи това упражнение, да придружи поставя-
нето на предметите с мисли, каквито бяха описани, ще ви-

дите, че чрез сериозното упражняване той ще започне не 
само по-малко да забравя, но и чрез засилването на него-

вото етерно тяло постепенно ще стане способен да прео-
долее нервните състояния.  

Така чрез живота ще получите доказателството, че не-
щата, които Духовната наука казва за етерното тяло, са 

верни. Когато се държим по съответния начин спрямо 

етерното тяло, тогава се вижда, че то приема сили… 
Да преминем към нещо друго, което отново изглежда 

като дреболия, но всъщност е изключително важно. Вие 
знаете, че в човешкото същество непосредствено едно до 
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друго граничат физическото и етерното тяло. Етерното 

тяло е непосредствено включено във физическото тяло – 
т.е. те вътрешно се проникват. В днешно време можете да 

наблюдавате една особеност, която съвсем не се среща 
рядко, но за чието съществуване хората, при които мо-

жете да я видите, най-често не са виновни.  
При това наблюдение, ако носим в гърдите си една 

чиста състрадателна душа, ще изпитаме състрадание към 
тези хора, при които правим наблюдението. Виждали сте 

например на гишето пощенски чиновници или други 
хора, които много пишат и как преди да започнат да пи-

шат, правят особени движения – хора, които още във въз-
духа вземат инерция с едно движение на перото. Това е 

основата на едно лошо състояние, когато хората правят 
нещо подобно в своята професия.  

Може да бъде и така, че понякога да наблюдавате хо-

рата как пишат на пресекулки, неравномерно… Едно та-
кова състояние можем да разберем от гледна точка на ду-

ховно-научните познания по следния начин: При на-
пълно здравите хора – по отношение на физическото и 

етерното тяло – етерното тяло, което се дирижира от аст-
ралното тяло, трябва да има абсолютната способност да 

проникне във физическото тяло, а физическото тяло нав-
сякъде в своите движения трябва да бъде един слуга, един 

инструмент на етерното тяло.  
Когато физическото тяло изпълнява движения за своя 

сметка и те надхвърлят това, което всъщност иска душата, 
каквото искат етерното и астралното тяло, тогава това е 

нездравословно състояние. Налице е преобладаване на 
физическото тяло над етерното тяло.  

При всеки, който има описаните току-що състояния, 
срещаме една слабост на етерното тяло, която се състои в 

това, че то не може напълно да дирижира физическото 

тяло. Такова съотношение на етерното тяло спрямо физи-
ческото лежи в основата на всички спазматични състоя-

ния. Те са във връзка с това, че етерното тяло упражнява 
по-слабо господство върху физическото тяло, отколкото 
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би трябвало, затова физическото тяло доминира и по своя 

воля извършва различни движения, докато човек, който 
по отношение на своите организации е здрав, със своите 

движения следва волята на етерно-астралното тяло. 
Ако това състояние не се е задълбочило прекалено, на 

такъв човек може да се помогне като се действа според 
окултните факти. Трябва да се има предвид, че етерното 

тяло трябва да се засили. В известна степен трябва да се 
повярва в съществуването на етерното тяло и в неговата 

способност да се укрепи.  
Да приемем, че един нещастен човек толкова се е раз-

рушил, че постоянно нервничи и извършва различни 
движения с пръстите си, преди да напише дори и една 

буква. При всички обстоятелства ще бъде добре, ако на 
този човек се даде съвета: „Вземи си отпуск, пиши извес-

тно време по-малко и ще можеш да преодолееш това.“  

Но този съвет е половинчат, защото много повече 
може да се направи, когато на човека се даде втората по-

ловина от съвета и бъде посъветван: „Постарай се, без да 
се напрягаш, достатъчно е от 15 до 30 минути всеки ден, 

да си изработиш друг почерк, да промениш начина си на 
писане така, че да си принуден не да пишеш механично, 

както досега, а да внимаваш как оформяш буквите.  
Да речем, докато иначе по този начин изписваш бук-

вата „Ф“, сега да я напишеш наклонено и в съвсем друга 
форма, за да си принуден да внимаваш. Свикни грижливо 

да изписваш буквите.“ 
Ако духовното познание все повече би се разпростра-

нило, то и началниците, когато един такъв човек се за-
върне от отпуск и си е изработил друг почерк, няма да ка-

жат: „Що за чудак си, да се мъчиш да придобиеш съвсем 
друг почерк.“ – Един антропософски шеф би разбрал, че 

това е съществено лечебно средство. Човек е принуден, 

когато сменя почерка си, да се съсредоточи в това, което 
върши. А да насочи вниманието си към това, което върши, 

винаги означава в най-дълбока степен да свърже сърце-
вината на своето същество със своята дейност.  
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Всичко това, което свързва нашата вътрешна същност 

с това, което ние вършим, засилва нашето етерно тяло и 
поради това ние ставаме хора с по-добро здраве. И съвсем 

няма да е зле, ако при възпитанието в училище още през 
юношеството систематично се работи за засилване на 

етерното тяло.  
Духовната наука днес би трябвало да направи предло-

жения, които обаче още дълго време няма да се вземат 
под внимание, понеже сред отговорните среди, които ръ-

ководят възпитанието, Духовната наука още дълго време 
ще се смята за нещо, което не е наред.  

Да допуснем, че когато децата се учат да пишат, най-
напред им се показва един начин на писане, а след ня-

колко години, след като са писали по този начин, се нау-
чават да сменят почерка без определен повод; такава про-

мяна в характера на почерка и засиленото внимание, ко-

ето е необходимо за това, ще имат невероятно засилващо 
въздействие върху развиващото се етерно тяло и при тези 

хора в по-късния им живот по-рядко ще настъпват нервни 
състояния. 

Така виждате, че в живота определено може да се нап-
рави нещо, за да може човек да засили етерното си тяло и 

това е от изключително значение, понеже точно сла-
бостта на етерното тяло е това, което довежда до многоб-

ройни действително нездравословни състояния в нашето 
съвремие.  

Дори може да се каже, понеже наистина е вярно, че из-
вестни болести водят произхода си от неща, срещу които 

нищо не може да се направи. Ако етерното тяло би било 
по-силно, те биха протекли съвсем различно, отколкото 

протичат при отслабено етерно тяло, което е отличителен 
знак за съвременния човек… 

Нашето етерно тяло може съществено да се засили, ко-

гато извършваме още нещо за подобрението на нашата 
памет. Това може би в друга връзка вече е било спомена-

вано и тук, но ще бъде повторено, понеже при всички бо-
лестни форми, при които участва нервността, би трябвало 
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да се обърнем към тези съвети.  

Може да се направи извънредно много за засилване на 
етерното тяло, когато нещата, които знаем, протичат в 

мислите ни не само в определения им ред, както обикно-
вено сме ги преживели или научили, а когато си ги при-

помним в посока отзад-напред. Да речем например, че в 
училище трябва да научим поредица от събития, битки и 

владетели със съответните години.  
Извънредно добре е да научаваме всичко това не само 

в нормалната последователност, а да усвояваме нещата и 
в обратната последователност, като започваме отзад-нап-

ред. Това е изключително важно, защото, ако се прави, в 
известна степен отново се допринася за невероятното за-

силване на нашето етерно тяло.  
Цели драми могат да бъдат припомнени отзад-напред 

– това, което сме чели като разкази или нещо друго, да го 

премислим от края към началото. Това са неща, които 
имат изключително голямо значение за укрепването на 

етерното тяло.  
Всичко, което беше описано и което е добро и допри-

нася за засилването на етерното тяло, в днешно време не 
се прави или не се изпълнява с необходимото постоянс-

тво. Човек няма и много възможност да стигне до това 
вътрешно спокойствие, за да изпълни такива упражнения 

в съвременното, изпълнено с неспирно бързане ежедне-
вие. Когато работи в някоя професия, човек вечер така е 

изморен, така притеснен, че и не мисли къде си е поста-
вил нещата и какво е мислил при това.  

Но когато Духовната наука наистина проникне в сър-
цата и в душите на хората, тогава ще се види, че безкрайно 

много от това, което днес се върши, всъщност би могло да 
се спести и така би се спечелило времето, през което биха 

могли да се правят такива засилващи упражнения, които 

са от полза за всеки човек. Много бързо ще се забележи, 
особено ако в областта на възпитанието се приложат та-

кива неща, че като следствие ще се постигнат невероятно 
благоприятни резултати. 
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Ще спомена още една подробност, която обаче в по-

късния живот вече не е от такава полза, но ако човек през 
младостта си не се е съобразил с нея, би било добре да го 

направи по-късно. Това е следното:  
Когато правим някои неща – все едно дали те оставят 

някаква следа или не – същевременно да ги обхванем с 
поглед. При това, което написваме, е сравнително лесно. 

Аз съм сигурен, че много хора биха променили грозния си 
почерк, ако биха се опитали да разгледат буква по буква 

каквото са написали, да хвърлят поглед върху написа-
ното. При почерка е лесно да се обхване с поглед това, ко-

ето е направено.  
За упражняване още нещо е добро, но не бива дълго 

време да се прави. Това е: човек да се опитва да се пог-
ледне как върви, как движи ръцете си, главата си, по ка-

къв начин се смее и т.н. Накратко: да се опита да си съз-

даде образна равносметка за своите жестове.  
Много малко хора – за това можете да се убедите, ако 

направите достатъчно наблюдения в живота – всъщност 
знаят как вървят. Те имат много слаба представа как изг-

леждат, когато вървят.  
Но хубаво е да се направи това, за да има човек предс-

тава от въздействието на своите действия върху другите. 
Както вече казах, не бива дълго време да се прави, иначе 

много се засилва човешката суета.  
Независимо от това, че ние съвсем сигурно ще успеем 

да коригираме много неща, ако приложим това упражне-
ние в живота, то има невероятно благоприятно въздейст-

вие върху укрепването на етерното тяло и върху способ-
ността на астралното тяло да го владее.  

Когато човек наблюдава своите жестове, когато той 
разглежда какво прави, когато има представа за своите 

действия, той ще има успеха и ползата, че господството на 

астралното му тяло върху етерното ще става все по-силно. 
Чрез това той успешно ще може да потисне някои неща, 

например преднамерено да изостави някои действия или 
движения, а други да изгради съзнателно, а не по навик. 
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Да успее да направи по друг начин нещата, които се 

извършват по навик, принадлежи към най-големите пос-
тижения на човека. Тук, разбира се, не става въпрос да се 

направи училище за промяна на почерка, понеже днес 
всъщност хората изменят почерка си, когато трябва да 

направят нещо престъпно.  
Но когато – въпреки това – човек си остава честен, за 

укрепването на етерното тяло е много полезно някой път 
той да усвои друг начин на писане. Изобщо добре е човек 

да развие способността да преодолява различни навици, 
като реши да прави някои неща не по начина, по който е 

свикнал – изобщо да не е принуден да прави нещо винаги 
по един и същ начин.  

Не е нужно веднага фанатично да започне да прави с 
лявата си ръка същото, което прави с дясната; но ако по-

някога в умерена степен се опита да направи с лявата ръка 

някои неща, които обикновено върши с дясната си ръка, 
това има благоприятно въздействие върху овладяването 

на етерното тяло от астралното.  
Засилването на човека в този смисъл, който може да 

бъде даден чрез духовно-научните възгледи, се брои към 
нещата, които трябва да се внесат в нашата култура чрез 

разпространяването на духовната наука. 
Именно това, което би могло да се нарече волева кул-

тура, е от огромно значение. Вече се изтъкна, че нерв-
ността може би се изразява така, че в днешно време хо-

рата често не знаят как действително да правят това, ко-
ето истински желаят. Те се плашат да извършат това, ко-

ето са решили; така не достигат до нищо правилно и т.н. 
Това, което можем да разгледаме като известна волева 

слабост, почива върху недостатъчното господство на Аза 
над астралното тяло. Винаги, когато се появи такава во-

лева слабост, че хората веднъж да искат нещо, след това 

да не го искат, налице е недостатъчно овладяване на аст-
ралното тяло от Аза.  

Някои дори не стигат дотам сериозно да искат това, 
което би трябвало да поискат, или най-малкото не 
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успяват да извършат това, което искат. Има едно просто 

средство да се засили волята във външния живот – като 
се потискат, като не се изпълняват някои желания; раз-

бира се ако тяхното неизпълнение не вреди.  
Когато човек вникне в себе си, ще намери как от сут-

рин до вечер се появяват безброй неща, които той си по-
желава. Би било хубаво, ако някои от тях бъдат изпъл-

нени, но той ще открие и безброй желания, от които би 
могъл да се откаже, без това да навреди на него или на 

някой друг и без задълженията му да бъдат накърнени.  
Има желания, чието изпълнение може би ще му дос-

тавят удоволствие, но ако те останат неудовлетворени, би 
било много добре.  

Може систематично се подхожда така, че да се открият 
между желанията такива, за които може да се каже: „Не, 

това желание сега не трябва да бъде изпълнено!“ 

Трябва да бъде нещо, което не носи вреда, а просто, 
ако се изпълни, няма да допринесе нищо особено освен 

удоволствие, радост и приятност.  
Ако такива желания систематично се потискат, тогава 

всяко потискане на някакво малко желание е приток на 
волева сила, на засилване на Аза по отношение на астрал-

ното тяло. И ако в по-късна възраст се подложим на та-
кава процедура на самовъзпитание, в това отношение ще 

можем да наваксаме някои неща, които сме пропуснали и 
които и сега в днешно време се изпускат при младежкото 

възпитание. 
По принцип точно в тази област е трудно да се действа 

педагогически, понеже когато човек сам, като възпита-
тел, е в състояние да изпълни желанието на възпитава-

ното дете или на младия човек и му откаже, трябва също 
да има предвид, че не само се противопоставя на едно же-

лание, но си спечелва и вид антипатия от страна на въз-

питаника. Това в педагогически смисъл може да бъде 
лошо… 

Ако един баща казва: „Не, Карл, това няма да го полу-
чиш!“, то наистина в силна степен по-скоро предизвиква 



 

152 

в младежа неблагоразположение, отколкото доброто въз-

действие, което може да се постигне чрез неизпълнението 
на желанията.  

Тогава трябва да попитаме: „Какво може да се направи 
тук?“ – Има едно много просто средство. Човек отказва 

желанията не на възпитаника си, а на самия себе си, но 
така, че възпитаникът разбира, че родителят му се е отка-

зал от това или онова.  
В първите 7 години от живота, но също и по-късно, 

като паралелно свойство цари силният инстинкт за под-
ражание и ние ще видим, че когато сами се откажем от 

нещо в присъствието на този, когото възпитаваме, и той 
ясно разбере това, така че му подражава даже и несъзна-

телно, ще видим, че той ще го почувства като нещо, към 
което ще се стреми. С това ще постигнем нещо от огромно 

значение. 

Така виждаме как нашите мисли се насочват и ръко-
водят по правилния начин чрез това, което ни се дава от 

Духовната наука.  
Тогава Духовната наука няма да остане само теория, а 

ще се превърне в жизнена Мъдрост, наистина ще се пре-
върне в нещо, което ни подкрепя и води в живота… 

Вие сигурно сте срещали хора, които имат толкова 
слаба воля, че предпочитат за нищо да не взимат решения 

сами и винаги да оставят някой друг да решава вместо 
тях, а те само да изпълняват.  

Те същевременно отхвърлят и отговорността, предпо-
читат да питат какво да направят, отколкото сами да на-

мерят основанията за това или онова действие… 
Да вземем един такъв човек, който обича да пита. Да 

приемем, че насреща му застават двама души и двамата 
му дават съвет за едно и също нещо. Единият казва: „Да, 

направи го!“, а другият казва: „Не го прави!“ – В живота 

виждаме, че единият съветник решително удържа победа 
над другия съветник. Този, който има по-силна воля, по-

беждава със своето мнение и повлиява на питащия.  
Какво явление имаме тук? Колкото и незначително да 
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изглежда, това явление е изпълнено с голямо значение.  

Когато аз застана срещу двама души, от които единият 
казва „да“, а другият – „не“, и аз изпълня „да“, то волята 

на единия съветник действа в мен по-нататък, неговите 
волеви сили така действат в мен, че ми дават сила да из-

пълня моето действие. Неговите волеви сили спечелват 
победа над волята на другия съветник. Значи силата на 

един човек побеждава в мен.  
Да приемем, че сега няма други хора пред мен, от ко-

ито единият да каже „да“, другият „не“, а аз съм оставен 
сам на себе си и в сърцето си претегля аргументите „за“ и 

„против“. Никой не ми се бърка, а аз самият разглеждам 
основанията за „да“ и „не“ и тогава извърша действието, 

понеже сам съм си казал „да“ – тогава това развива една 
голяма сила, но сега в самия мен.  

Това, което другият е предизвиквал в мен, сега съм го 

направил сам и с това съм изградил една сила в душата 
си. Така че, когато вътрешно човек застане пред един из-

бор, той побеждава със сила една слабост. И това е неве-
роятно важно, понеже отново по невероятен начин за-

силва господството на Аза върху астралното тяло.  
Изобщо не би трябвало да се счита за товар във всички 

отделни случаи, където е възможно, сериозно да се разг-
ледат тези „за“ и „против“. Човек ще види, че е направил 

много за засилването на своята воля, когато действа по 
начина, който току-що беше описан. 

Но това има и обратна страна – вместо усилване на во-
лята може да настъпи отслабване, когато, след като човек 

е изтъкнал в себе си основанията „за“ и „против“ опреде-
лено нещо, вместо да вземе решение според едните или 

другите основания, от мързел не направи нищо, не следва 
нито едните, нито другите.  

Изглежда, че тогава човек е последвал „не“, но в дейс-

твителност просто е надвил мързелът. Би било добре, ако 
човек, когато разглежда аргументите „за“ и „против“, не е 

уморен и не взима решение, когато в някаква степен е 
ядосан, разстроен или подтиснат, а да изчака, докато се 
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чувства достатъчно силен и знае: „Ти сега не си посърнал, 

ти можеш наистина да последваш това, което поставяш 
пред душата си като „за“ или „против“.“  

Човек трябва да вземе предвид своето състояние, за да 
може в подходящото време да постави пред душата си та-

кива въпроси. 
Към тези неща, които в изключително важна степен 

засилват овладяването на астралното тяло от нашия Аз, 
принадлежи и способността да отстраняваме от душата си 

всичко онова, което изгражда противоречие между нас и 
останалия свят, между нас и нашето обкръжение… 

Колкото повече свикнем да изграждаме преценките си 
за хората, с които живеем, независимо от начина, по 

който те се отнасят към нас, колкото повече това ни се 
удава, толкова по-положително то ще действа за засил-

ване на нашия Аз по отношение на неговото господство 

върху астралното тяло… 
Добре е например, ако някой човек ни е излъгал, да 

можем да сдържим антипатията си към него. Не да взе-
мем да разказваме, че той ни е излъгал, а да сдържим чув-

ството на антипатия.  
Това, което забелязваме през различни дни при даден 

човек – какво представляват неговите действия като цяло 
– това спокойно можем да употребим за изграждане на 

нашата преценка за него… 
Много е важно да оставим нещата да говорят за самите 

тях и да не преценяваме хората само според единични 
действия, а според това какви са техните действия като 

цяло. Човек ще види, че дори при този, когото той счита 
за изпечен мерзавец, който е вършил само зло, даже и 

при него ще може да намери доста неща, които противо-
речат на това, което той обикновено върши… 

Добре е за засилването на Аза, ако помислим, че във 

всички случаи можем да изоставим по-голямата част, де-
вет десети от мненията, които си създаваме. Ако задър-

жим в душата си само една десета от преценките, които 
произнасяме за света, това е достатъчно за живота.  
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В никакъв случай няма да повлияе лошо на душевния 

ни живот, че се отказваме от останалите девет десети от 
преценките. Днес може да изглежда, че разгледах дребо-

лии пред вас, но от време на време би трябвало да бъде 
наша задача да разглеждаме такива неща.  

Защото точно чрез такива неща може да се покаже как 
малкото е голямо в своите въздействия – как ние, когато 

здравословно и пълноценно искаме да изградим нашите 
телесни обвивки – би трябвало да се захванем със съвсем 

други страни от живота и по съвсем друг начин, отколкото 
обикновено се прави.  

Не винаги е правилно да се каже: „Ако някой е болен, 
трябва да го изпратим в аптеката, там той ще намери под-

ходящите лекарства.“ – Правилното ще бъде така да под-
редим целия живот, че хората изобщо по-слабо да бъдат 

нападани от болести или болестите да не са така тежки. 

Те ще станат по-леки, когато чрез такива малки упражне-
ния човек засили влиянието на Аза върху астралното 

тяло, на астралното тяло върху етерното тяло и на етер-
ното тяло върху физическото тяло.  

Самовъзпитание и въздействие върху възпитанието са 
нещата, които могат да произлязат от нашите основни ан-

тропософски възгледи.“ (233) 
 

„Начинът, по който човекът в древността се усещаше 

тук на Земята, го задължаваше да намира в самия себе си 

победата над болестта. Ето защо все повече и повече на 

тези някогашни души идваше съзнанието: за възпитани-

ето ни е нужно нещо, което да бъде едно излекуване. Въз-

питанието е медицина, възпитанието е лечение.“ (234) 
 

„Тези формообразуващи сили (съществуващи в при-

родата извън човека, които сме отнели от нашия органи-

зъм, понеже ги използваме за духовно-душевна дейност), 

прилагайки дадено растение или нещо подобно, под фор-

мата на лечебно средство, ги връщаме в организма и го 

свързваме с това, което в момента му липсва. 
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Ние помагаме на организма, като му даваме това, ко-

ето първоначално сме му отнели, за да можем да бъдем 

хора. Тук вече се случва един лечебен процес: извикваме 

на помощ онези сили от външната природа, които ние, 

като нормални хора, нямаме, и ги прилагаме, за да може 

нещо в нас да стане по-силно… 

Ако от растителното царство вземем именно онези 

сили, които сме отнели от белия дроб, и ако при някакво 

нарушение в белодробната система ги въведем в човека, 

то с това ние помагаме на белодробната дейност.“ (129) 
 

„При децата пневмонията или плевритните явления 

не бива да бъдат преждевременно и твърде бързо подтис-

нати. И възпитатели, и родители имат желание тези про-

яви да отзвучат възможно най-бързо, но именно при та-

кива състояния на човека всъщност е изключително 

важно те да бъдат оставени на собствената им съдба и ле-

карят присъства, за да отстрани известни неща, които 

биха могли да имат неблагоприятно въздействие, но бо-

лестният процес трябва да бъде оставен да протече.  

Ето защо в случай на заболяване на дете от плеврит 

или пневмония е необходимо да бъде приложено вид фи-

зическо протичане, без да се ускорява и да се прекратява 

твърде рано.  

Това е важно по причина, че такъв един болестен про-

цес, който твърде рано е бил прекратен, твърде скоро до-

вежда до предразположение към сърдечни заболявания и 

до всичко, свързано с тези заболявания – води до пред-

разположение към полиартрит и други… 

И така, особено внимание трябва да се обърне на това, 

че в тази област, в известна степен, болестният процес не 

бива да бъде смущаван. При много хора би било премах-

нато предразположението към различните заболявания, 

което след това се проявява чрез различни смущения в 

сърцето, ако в известна степен не бихме нарушавали това, 

което искат да извършат плеврита и пневмонията. 

Във всичко това виждаме връзката, съществуваща в 
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целия процес на изграждане на човека.  

При това можем да си припомним колко е важно да 

обърнем внимание на този доста краен случай – не само 

когато човекът е сериозно болен, но също и в случаите, 

когато човекът е по-леко болен, когато и самото лечение 

е по-лесно, когато често изобщо не можем да разберем на-

истина ли сме лекувани или не сме лекувани, когато на 

пациента трябва да кажем: „Не правете глупости, не изис-

квайте да бъдете лекуван и нещата ще се оправят.“ – За-

щото – и това е нещо, което би било изключително важно 

– не трябва да лекуваме така страшно усърдно.“ (129) 
 

„Да приемем, че поставяме някой болен в условия, къ-

дето светлината действа извънредно, където въздухът 

блести, проникнат със светлина… Болният идва в об-

ластта на това Космично влияние. Поставим ли го в про-

никнатия със слънце въздух, действаме по превъзходен 

начин върху ритмичния му организъм. И то действаме 

така, че поради това, че ритъмът се регулира от само себе 

си чрез излагането на светлината, смущенията във вещес-

твообмяната се регулират директно от ритъма. 

Това е връзката, която ни показва на какво почиват 

слънчевите и въздушните бани. И ако видим, че някой е 

особено податлив на паразити, тогава ще му препоръчаме 

такова лечение. Не е необходимо да сме почитатели на те-

орията за бацилите, а да сме наясно, че в наличието на па-

разитите се вижда, че във въпросния болен има дълбоки 

причини, за да се натрупат бацили и да се задържат в 

него. Те никога не са истинските причинители на бо-

лестта, а винаги са само показателите, че в пациента се 

намират причините за болестта.  

Затова изследването на бацилите е наистина важно, 

но само като основа на познанието. Същинските орга-

нични причини лежат в самия човек. Срещу тези орга-

нични причини, които лежат в самия човек, се действа 

чрез това, което протича от Космоса към Земята и я 

обгръща, но не се поглъща изцяло от Земята…  
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Нещо друго особено благоприятно действащо в тази 

посока е следното: Открием ли при някой пациент, че 

страда от паразити поради нередовен циркулационен ор-

ганизъм, добре е да го поставим в жизнени условия на по-

голяма надморска височина от обичайната в живота му – 

да го изпратим на лечение високо в планината. Благопри-

ятно е влиянието на високата планина.“ (235) 

 

„В лекарското изкуство трябва да липсва всякакъв фа-

натизъм. А при онзи фанатизъм, който например се про-

явява във фанатичното придържане към суровоядството 

– да се яде само сурова храна като диета – трябва да имате 

предвид следното: Суровата храна, т.е. несварени расте-

ния, особено това, което в растението отива повече надолу 

към корените, има съвсем определено следствие за целия 

човешки организъм и то е, че в организацията бавно се 

действа срещу здравето на дихателната система.  

Чрез такъв фанатизъм като суровоядството може 

дълго време незабелязано да се разрушава в човека, по-

неже човешкият организъм не се разрушава така лесно, 

но с времето фанатичното суровоядство ще се прояви в 

ясно изразен задух или нещо подобно. 

Някой може да каже: „Да, ама аз постигнах отлични 

резултати с плодова диета.“ – Тук отново трябва да се 

каже следното: Плодовете не са корени, плодовете са 

силно преработени от външното Слънце.  

Там е извършен силен Космичен процес и когато из-

ползваме динамичното в плодовете, тогава се приближа-

ваме до варенето, така че ако на някой болен се дадат нап-

ример пресни плодове вместо корени, с това се вреди 

много по-малко, далеч по-малко, отколкото ако той яде 

сурови корени. Така че човек не бива да е фанатик, а да 

подхожда индивидуално.“ (235) 
 

За лекари с интерес към Антропософската Медицина пре-

поръчвам лекционните цикли на Р. Щайнер по темата. 

Можете да свалите някои от тук: istina.bg/bolesti-zdrave 
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