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1. Кои са българите? 
 

„Какво означава думата „българин“? Тя е от древен 

произход. Коренът ѝ се крие в дълбоката древност. Под 

„българин“ разбирам човек, който търси Учителя си, на-

мира Го и учи. От гледището на Божествената филология, 

това е значението на думата „българин“ … Значи бълга-

рин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учи-

тел, за да приложи неговото Учение и да покаже на своя 

народ и на своя ближен как трябва да се живее. 

Българин ли съм? – Ако ме разбираш, българин си; 

ако не ме разбираш, не си българин.“ (1)1 

 

„Христос казва: „Където са двама или трима, събрани 

в Мое Име, там Съм и Аз.“ – Трябва ли да се страхуваме, 

щом Бог е с нас ? Ето пътя, по който българите могат да 

оправят работите си. За кои българи говоря ? Аз говоря за 

съзнателните българи. 

„Не трябва ли да бъдем патриоти?“ – Има нещо по-ви-

соко от патриотизма. Кажеш ли, че си българин, това 

значи, че си пратен на Земята да служиш на Бога.“ (2) 

 
1 Източниците на цитатите, отговарящи на числата в скоби, са вклю-

чени в края на книгата (раздел „Библиография“) 



 
2 

„Като попитат някого: „Tи българин ли си?“, отговаря: 

„Да, защото говоря един и същи език като всички българи 

и изповядвам една и съща вяра с тях.“ – Не се познава по 

това българинът. Според мен той трябва да бъде честен и 

справедлив, умен и добър. Има ли тези четири качества – 

той е българин. Няма ли ги – не е българин.“ (3) 
 

„Българите са избран народ, както и евреите. Децата 

брулят хубавата круша. И затова ще видите, че което дете 

мине покрай нея, все по клоните се катери. Ето защо изб-

раният народ от всички се брули. Има какво да се брули. 

Зелени, узрели плодове – всичко се брули.“ (4) 
 

„Сега какво мислят в България? Ще дадат ли каквото 

трябва или ще изгонят слугите Божи? Можете да опитате 

и едното, и другото.  

Ако дадат своята дан на Бога, ще бъдат велик народ, 

пък, ако играят на боб като евреите – и това ще опитат. И 

вие сте българи, нали? Българин значи човек на Духа!“ (5) 
 

„Старите българи, които живели на Балканския полу-

остров, служили на благия Бог, затова се нарекли „бъл-

гари“.  

Това е духовното тълкуване на думата „българин“.“ (6) 
 

„Вие само минавате като християни, както минавате 

като българи. Казвате: „Аз съм българин“ – че какво си 

направил за България? Вие само носите името „бълга-

рин“. Аз считам за българин онзи, който може да помогне 

на българите. Аз наричам българи онези, които могат вза-

имно да си помагат.“ (7) 
  

„Какъв трябва да бъде българинът? Какви качества 

притежава той?  

Българин е онзи, който е проводник на Божествената 

енергия. Българин е онзи, който помага за повдигането 

на цялото човечество, както и на своето отечество – във 

физическо, духовно и умствено отношение.“ (8) 
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„Българин е онзи, на когото душата е пълна с Любов. 

Българин е онзи, на когото умът е пълен с знание и мъд-

рост. Българин е онзи, на когото тялото е пълно с истина, 

със свобода. Той е българин. И англичанинът е същият, и 

германецът е същият, който и да е – всеки човек, който 

има тези качества – той е човек, той е българин. Който ги 

няма – не е българин. Казвам: Тази трябва да бъде вашата 

представа. Всеки човек, който няма в себе си Любовта, той 

не е никакъв, няма никакво бъдеще.  

Само онези хора имат бъдеще, които имат Любовта. 

Бъдещият свят е за хората на Любовта.“ (9) 
 

„В турско време един турчин взел от един българин 8 

крини жито назаем. Но българинът му поставил висока 

лихва. Турчинът плащал редовно 8 години дълга си и 

след тия 8 години останал да дава на българина още 80 

крини жито. Това не е българин. Истинският правоверен 

българин не може да постъпи така…  

Казвате: „Кой е от нашите?“ – Всеки, който те скубе, не 

е от нашите. Всеки, който те облича, който те храни, който 

ти помага, който ти прави добро – той е от нашите. Който 

те е обидил – той не е от нашите. Трябва да се разбере 

добре кой е от нашите и кой не е. 

Затова, като давам за пример този българин, такива 

хора се срещат не само между българите, но и между 

всички народи. Това са хора от една изостанала раса.  

Като погледна на някои, които се наричат българи, 

виждам, че ни най-малко не са българи. Те са чужденци, 

останали от някоя раса, които случайно са попаднали в 

България. Те носят името българи, без да са такива.“ (10) 
 

„Не се лъжете да мислите, че има още време. Всички 

трябва да бъдете честни и справедливи! Аз искам да на-

меря онези честни, справедливи, благородни българи, ко-

ито не крадат, не лъжат, не злословят. Те са здравите и 

добри българи. На тези българи аз ще измия краката, ще 

им дам угощение и ще ги нарека мои братя.“ (11) 
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„Сега и в България казват, че човек трябва да обича 

народа си. Как ще обича народа си? Той Бога не обича, 

България и българите ще обича.  

Според мен всички, които обичат Бога, са добри пат-

риоти. Който може да се жертва за Бога, той е патриот. 

Който обича Бога, той обича и отечеството си, и общест-

вото, и народа. Мнозина мислят, че онези хора, които 

обичат Бога, са загубени, а онези, които не Го обичат, са 

умни. Точно обратно: онези, които не обичат Бога, са за-

губени, а тези, които Го обичат, са умни…  

Казвам: Българин е онзи, който носи светъл ум, топло 

сърце. Или българин е онзи, който носи в ума си Знание 

и Светлина, в сърцето си – Любов, а в тялото си – Исти-

ната. Откъдето минава той, всички хора възкръсват.“ (12) 

 
„Израил е онзи, който излиза от Рая, из-рая, а пък 

„българин“ – който влиза в Рая. Първоначално сте били 

Израил, излезли сте от Рая; после ще станете „българи“ – 

ще влезете в Рая… 

Значи всички сте извън Рая и отсега нататък трябва да 

влезете в Рая, да станете „българи“. Засега първи вкарват 

в рая българите. – Как ги вкарват? – С камшик… 

Аз взимам думата „българин“ в смисъл на човек, роден 

от Любовта… 

Следователно, като знаете какво може да бъде бълга-

ринът, трябва ли да се обезсърчавате? Трябва ли да роп-

таете, че сте се родили българи? Когато духовният свят 

иска да кали човека, да му предаде повече твърдост, изп-

раща го на Земята между българите. Когато иска да пре-

даде на някой велик дух твърдост, той пак го изпраща на 

Земята да се роди българин. Който иска да се справя с 

трудностите, да придобие твърдост, става българин.  

Българинът е професор по твърдостта. В това отноше-

ние, когато се касае за установяване на някаква Божест-

вена идея, човек трябва да бъде българин… 

Казано е в Писанието: „Ако баща ви и майка ви 
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забравят за вас, Аз ще Си спомня.“  

На друго място е казано: „Написах ви на дланта Си.“ – 

Като погледне към дланта Си, Бог вижда къде е мястото 

на българина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат 

българите, но като погледне към дланта Си, Бог казва: 

„Тук са те!“ – Заслужава си човек да бъде тъпкан от хората, 

но името му да бъде написано на Божията ръка. Това 

значи да бъдеш под зоркото око на Любовта… 

Пожелавам ви сега, като българи, да бъдете образец на 

всички народи.“ (13) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Имаше голям брой хора, които живееха в южните и 

средни области на Европа, които … много, много размиш-

ляваха върху дълбочината на силите, които предизвикват 

Доброто и Злото в човешката душа. Пребиваването на чо-

вешката душа в един свят, в който се борят добрите и 

злите Същества, добрите и злите Сили, се чувстваше като 

нещо тежко за човека. Тези чувства не съществуваха още 

в южните и в средните области на Европа през първите 

векове, но през 5-6 век ставаха все по-чести…  

И понеже това душевно настроение се разви особено 

силно в онези области, в които после изкристализира 

името „България“, това име остана, запази се по един 

странен начин и по-късно, когато съвсем други народи се 

заселиха в тези области. В по-късните столетия, в продъл-

жение на много дълго време онези хора в Европа, които 

бяха развили особено силно това душевно настроение, 

бяха наричани „българи“. За западния и среден европеец 

през по-късните векове от първата половина на среднове-

ковието „българи“ бяха онези хора, които бяха особено 

силно докоснати от противоположността на добрите и 

злите космически духовни сили… Приличайки си по тези 

особености на душевния живот, те живееха в общности…  

Tе бяха считани за еретици.“ (14) 
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2. Миналото на българския народ 
 

„България по невнимание се остави на хипнотичното 

влияние на лошите духове, отиде много далеч, заблуди се. 

И Бог, за да я направи да се опомни и избави, допуска тази 

криза. Няма защо да недоумяваме и да се смущаваме за 

тази криза. Когато Господ иска да спаси човечеството от 

някоя предстояща и опасна язва, винаги взима известни 

привидни блага и ги изпраща в пространството – изп-

раща свинете в морето, както Христос направи, за да из-

бави обладания от бесове.  

И затова господарите на свинете плачат, разбира се, 

защото в тлъстината на тези свине те изгубват известна 

плътска облага. Но за вас Господ казва: Какво се ползва 

човек, ако спечели всичкия свят, а душата си ощети?“ (15) 
 

„Много народи са се изгубили заради неизпълнение 

на своите обещания. Така е и с всеки човек. Той се е за-

дължил пред Небето и вписано е в книгата на Небето – 

трябва да изпълним Божественото право. И аз бих желал 

всички българи да имат тази разумна Вяра, разумна Лю-

бов и разумна Справедливост, та да послужат за основа на 

бъдещия живот, на обединение.  

Българският народ не е живял както трябва. Българс-

ките царства едва са достигали 50-60 години, защото са 

живели разединени. Сега се изисква разумно съединение 

между българския народ, нека се забравят враждите… 

Българският народ ще роди умни хора.“ (16) 
 

„На българите не им трябваше да воюват. Как ще про-

копса един народ, който воюва?  

След една война се изискват най-малко 30 години, за 

да се поправят загубите. Същият закон е по отношение на 

вътрешния живот: ако всеки ден се сърдиш по 4 пъти, то 

е цяла война и после колко време ще употребиш, за да 

поправиш разрушеното в себе си?“ (17) 
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„Проследете историята на българите от хиляда години 

насам и ще видите през какви сътресения са минали. 

Какво е останало от България от времето на Симеон Ве-

лики? Днес всички българи, всички европейски народи се 

хвалят все с това – какво са били едно време. Гърците се 

хвалят със Сократ, с Платон, със своята стара култура, но 

къде са днес Сократ и Платон? И Адам едно време беше в 

Райската градина, но къде е днес? И Ева едно време беше 

в Райската градина, но къде е тя днес? Днес Ева е в своята 

кухня, с престилка и лъжица в ръка, готви, недоволна от 

положението си, стара като баба.  

Всички казват: какво бяхме едно време! Не е важно 

какво сте били едно време, важно е какво сте сега. Ако 

отидете в Италия, в стария Рим, ще кажат: „Едно време 

какво бяхме!“ – Питам: къде е славата и величието на ста-

рия Рим? И българите казват: „Какво бяхме едно време!“  

– Не е важно, какво сте били едно време, сегашният мо-

мент е важен. 

И в Писанието е казано: „И ще създам нова Земя и 

ново Небе.“ – Там не е казано да вярвате в това, което Бог 

едно време е създал. За нас не е важен миналият момент, 

важен е сегашният момент – какво можем да направим от 

това, което сега имаме. И Бог казва: „Аз създавам за вас 

нова религия, нова мъдрост. Който вярва в това, което 

сега създавам, той ще бъде благословен.“  

И днес, който дойде при мене, все ще ми разправя как 

са живели едно време светиите. Не е важно как са живели 

светиите едно време; важно е как вие живеете днес. Аз 

зная, че светиите са живели чист свят живот в пустините; 

важно е какво сте вие сега, как вие трябва да живеете. Или 

ще ми разправят как са живели едно време българите. Не 

е важно това – важно е как вие живеете днес. Друг пък ще 

ми разправя: „Баща ми беше честен човек.“ – Остави ка-

къв беше баща ти. Кажи ми ти честен човек ли си? „Баща 

ми беше добър човек.“ – За мене не важно, какъв човек 

беше баща ти; аз искам да зная, ти добър човек ли си.“ (18) 
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„Един съвет: никога не мислете зле за добрите хора, 

защото лошата мисъл, когато дойде при един човек, тя е 

много опасна за вас вече. Ако мислите лошо за един добър 

човек, по-голяма опасност има за вас – защо и за какво 

няма какво да обяснявам. И всички нещастия в живота и 

в религиозните общества седят в това – в лошите мисли.  

България за лошите си мисли към богомилите 500 го-

дини беше в робство. И евреите – за лошите си мисли за 

Христа – 2000 години, и още не могат да се освободят. 

 Това е за техните лоши мисли. Та виждате последст-

вията в историята. Никога не мислете лошо за добрите 

хора, ако искате да имате Божието благословение. Вие ще 

кажете: „Аз не знаех." – Щом мислиш лошо за един добър 

човек и почнеш да страдаш, измени мисълта си.“ (19) 
 

 „Преди години предсказах, че през 1914 г. ще има 

война, и в тази война именно Германия ще изгуби. Пре-

дупредих тогава българите да побързат и сключат мир, но 

не ме послушаха. Погнаха ме, интернираха ме. Казвах: 

„Може да ме интернирате, да правите каквото искате, но 

ще изгубите войната.“ – И за сегашната (Втора световна) 

война предсказах, че ще стане.  

Казах, че много градове, големи столици, ще постра-

дат – Берлин, Лондон, даже София. Когато казвах тези ра-

боти, не им се слушаше. Не измислях тези неща, но каз-

вам, че хората са докарали работите до една криза, която 

не може да се избегне. Виждам един колар кара каруцата 

си много бързо – ще я счупи. Виждам един влак, който 

пътува с по-голяма бързина, отколкото трябва – скоро ще 

отхвръкне някъде. Това е много естествено.“ (20) 
 

„Цялата история е пълна с факти, които показват, че 

когато Провидението ни доведе до изпити, в които не спа-

зим законите, идват нещастията. Казват: „Не ни върви.“  

Сега и българският народ иска да му върви.  

Но кой е начинът да се помогне на българския народ? 

За 1000 години българският народ е направил 150 войни 
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и толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете къде е Ве-

лика България тогава? Преди 500 години, като дойдоха 

богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво 

стана с България? Духовенството имаше много хубаво же-

лание, да спаси народа. Спаси ли го? – Не го спаси.“ (21) 

 

„В България от толкова години обвиняват богомилите, 

че са съсипали България. Богомилите не съсипаха Бълга-

рия. Може да имат някаква грешка, но за съсипването на 

България причината е българският народ.“ (22) 

 

„Някога богомилите влязоха в ненужна борба с бъл-

гарските боляри и се оцапаха. Като влезем в пряка борба 

с лошите хора и им кажем „разбойник“ и пр., те хвърлят 

кал и ти хвърляш – и така човек се цапа.  

Казвам и на другите да не влизат в бой с Бялото Брат-

ство, понеже Белите братя не са от тези, които умират и 

които могат да се победят. Щом им се противопоставяте, 

ще понесете последствията. Защото какво ли могат да 

направят четири лодки, ако излязат насреща на един пре-

зокеански параход и му кажат: „Стой!“ 

Обаче Мойсей вдигна тоягата и бурята дойде – Бялото 

Братство разполага със сила. Природата не е мека, досега 

е употребявала най-нежните, най-слабите сили, но ние не 

знаем какво е скрила. Има нещо, което е скрила.“ (17) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„В древните времена сред населението на Средна и Из-

точна Европа съществуваше една способност, която беше 

широко разпространена в интензивност, за която днес 

вече не можем да си изградим никаква представа – това 

беше дълбоката вяра. Тези, които можеха да говорят за 

духовния свят, имаха насреща си уши, които ги слушат – 

те намираха вяра, защото в тези части на Европа любовта 

и доверието притежаваха огромна сила.“ (23) 
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3. Отличителни черти на българина 
 

„В българина има три хубави черти. Най-първо са жи-

вели тук българите – траки, които са се наричали „бла-

гати хора“ или „благари“. Те са били добри. От тях бълга-

рите са взели склонността към мистичното, духовното.  

После са дошли славяните, заели са Балканския полу-

остров. От тях българите са взели духа на жертвата – са-

моотричането.  

Най-после са дошли Аспаруховите българи. От тях са 

приели храбростта… 

Вие сте пратени в България. Тук е една необработена, 

сурова почва с троскот. Трябва да копае човек половин 

метър, за да я обработи и пречисти.  

Да бъде човек твърд и устойчив – само при българите 

може да научи това. Трябва да живееш при тях, за да нау-

чиш твърдост на волята. 

Кое е същественото за българина? Той е най-твърдият 

елемент, който съществува. Българинът се отличава с го-

ляма твърдост, упоритост. Всеки човек, който слиза на Зе-

мята, трябва да мине през българите, за да добие твърдост 

– да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, 

което расте, е българинът. Богомилите са дошли тук, за да 

придобият това качество – твърдостта; за да проповядват 

после добре Божественото Учение. 

Добре е българинът да бъде твърд, но да бъде разумно 

твърд, т.е. твърд не за обикновените идеи. За тях може да 

бъде отстъпчив. Но за Божественото трябва да бъде готов 

всичко да жертва, да не го е страх от смъртта. Човек, който 

се страхува от смъртта, нищо не може да постигне.  

Освен това, българинът е много естествен и справед-

лив. Изобщо, славянинът е съвестен. 

Българинът има много добри качества, наследени от 

миналото, например – като се връща от лозето, той носи 

една кошница грозде. От нея дава на децата и на всички, 

които срещне. Тази кошница е специално за минувачи; не 
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бута голямата кошница, която е за вкъщи. Като обира ло-

зето или плодната градина, не обира всичко – оставя 

малко плодове или грозде за минувачите, за да си откъс-

нат и те. Това, което остава, се казва баберки. 

Българинът има една черта – не обича да му заповяд-

ват. Остави го свободен, ще направи много повече за теб.  

Българинът е гостоприемен. Когато отида в българска 

къща, питат ме какво желая да ми сготвят. Аз казвам: 

„Малко боб и малко лук.“ – Казват: „Не искаш ли ко-

кошка?“ – Не.  

Когато те гощават, много добре гощават и постоянно 

те канят: „Защо не ядеш от това, от онова?“ На трапезата 

слагат най-хубавото, което имат, най-хубавата диня, най-

хубавото грозде – когато те обичат… 

Много любопитен е българинът… 

У българина има едно чувство – всякога преувеличава 

нещата. Никога не може да каже нещо, както си е. Ще го 

преувеличи. Това чувство е развито у него. Ако са събрани 

няколко души, той ще каже: „Там има много народ, не мо-

гат да се преброят.“ 

Добрата страна на българина е, че той е признателен…  

Българинът се отличава с голяма разрушителна сила. 

Много обича да разрушава. Като върви през гората, тук 

клъцва с брадва някое дърво или клонче, там клъцва.  

Ако българите съумеят да превърнат разрушителната 

сила в творческа, ще станат велик народ. Българинът 

трябва да разбира онези динамични сили, които минават 

през него като българин.  

Българите са хора на волята. У тях челото, носът и бра-

дата са еднакво развити. Ето защо те не могат да бъдат 

хора само на чувството. Българинът иска Любовта да се 

изрази на дело. Той е добър, умен. Ако управниците слу-

шаха народа, много малко грешки щяха да направят. 

Българинът лесно се приспособява навсякъде… 

Сега българите имат най-благоприятни условия. Не-

видимият свят им помага. По природа те са песимисти. У 
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тях надеждата е слабо развита. 

В религиозно отношение у българина има много заб-

луждения. Не са се освободили още от идолопоклонни-

чеството. Българите имат в живота си много неща, които 

не са Божествени, а човешки. Те вярват в амулети, не оти-

ват на работа във вторник и петък. Като мине котка, мис-

лят, че няма да им върви. 

Българският народ е музикален. В България има му-

зикални хора… 

Има два вида българи: по плът и по дух. По плът са по-

вече, а по дух – по-малко. Българите по плът нямат право 

на държава, но благодарение на българите по дух, бълга-

рите имат право на държава. Истински българин е този, 

който има доброта, справедливост, красота и разумност. 

Доброта – в сърцето, справедливост – в ума, красота – 

в душата, и разумност. Българите трябва да уповават 

единствено само на Бога. 

Кои са причините за робството на българите под тур-

ците? Причината е в отношението на българите към Бога 

– нарушение на отношението им към Бога. Както евреите: 

като нарушиха своите отношения към Бога, дойдоха стра-

данията. Всички страдания на народите идат от нечисти 

мисли, желания и постъпки. Българите бяха 500 години 

под турско робство – наказание за гонението против бо-

гомилите… 

 България никога няма да бъде голяма държава – това 

е писано. Българите по друго трябва да се отличават, а не 

по успехите в своите войни… В България не трябва да има 

никакво насилие, никакви убийства, никакви изтезания…  

Българите трябва да разберат, че може и без насилие. 

Така, както живее сега българският народ, има ли бъ-

деще? Убийствата могат ли да донесат щастие на Бълга-

рия? Всички трябва да знаят, че има един вечен Закон, 

който съди еднакво всички хора… 
 

Един брат попита: „Учителю, защо България е била 

избрана по-рано като център на богомилското 
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движение и сега пак, движението на Великото Бяло 

Братство започва от България?“ 
 

Защото България има много планини. От Рилския 

масив слиза една мощна, възвишена Божествена статуя. 

Тези, които са близо до този масив, естествено е, че имат 

условия да се повдигнат, понеже са под благоприятни 

влияния… 

Разумните Сили в Природата – Бялото Братство – са 

подготвяли българите отпреди 5400 години за днешните 

времена. Сега те помагат на България. 

Понеже България е в Златния си век, никой не може 

да ѝ напакости и навреди. Никой не може да отнеме доб-

рите, благоприятните условия, при които тя се намира. 

Това спасява българите при сегашните събития.  

Ако тези събития се бяха случили в друга епоха, бъл-

гарите щяха да се справят трудно. Благодарете, че ми-

лостта Божия не ви е изоставила.  

Сега условията за България са много благоприятни…  

Невидимият Свят помага на българите да се справят с по-

ложението, да излязат от днешното положение. Отгоре 

помагат на българите. 

Досега българите слугуваха на Силите на Тъмнината, 

а сега ще слугуват на Силите на Светлината. България 

сега е като Обетована земя. Донесоха ми дюли 1000 грама 

и круши 700 грама тежки… 

Душата на българина е като силно наторена нива, на 

която растат всички семена, каквито биват хвърляни. За-

виси от градинаря какви семена ще посее. 

Ако българите искат да имат простор, трябва да при-

ложат Божественото Учение.  

Българите ме интересуват дотолкова, доколкото могат 

да изпълнят Волята Божия, да служат на Бога.  

На българите, ако не се помага, не могат да се избавят. 

Те са така загазили, че само Божественото може да ги из-

бави. Трябва да се привлече всичко онова, което е ра-

зумно у българина… 
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Обръщам специално вниманието си към българите – 

да ги предупредя, че ще бъдат бити на общо основание. 

Готви се вече за тях камшик – не човешки, но Божествен. 

Този камшик ще се слага на гърбовете на българите дото-

гава, докато узреят главите им, докато се подчинят на Во-

лята Божия и кажат: „Ще направим ума и сърцето си в 

съгласие с Великата Божия Воля.“ 

Ако България приеме Новото Учение, ще получи 

всичко, каквото ѝ е нужно. Ако не го приеме, нищо няма 

да ѝ се даде. Христос проповядва на евреите преди 2000 

години, но те не приеха това Учение… Мислят ли бълга-

рите, че ако не приемат Новото Учение, по-добра съдба ги 

очаква? Ако българският народ не приеме това Учение, 

нещо страшно иде за него. Няма да кажа какво, но да го 

знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, 

ще бъдете един от първите народи… 

Аз бих желал българите първи да дадат пример. 

Важно е българският народ да се просвети духовно и да 

заеме достойно своето място между другите народи. Ако 

всички приемат Новото Учение, пътищата им ще се опра-

вят, семействата и училищата ще се повдигнат и тогава 

ще бъде приятно да преминаваш от единия край на Бъл-

гария до другия. Ще бъдеш като в Рая. Ще вървиш и ще 

се радваш, че служиш на Бога. Където минеш, дърветата 

и цветята ще ти се усмихват, плодовете сами ще ти се 

предлагат. Моми и момци ще те посрещат с радост и весе-

лие. Всички ще бъдат добре облечени и украсени. 

Сега и аз търся в България хора на истинската Кул-

тура, в които да вложа нещо ново. Между българите аз на-

мерих достатъчно умни хора. България е пълна с моми и 

момци, които ще се свържат за велика работа. За бълга-

рите ще настанат най-благоприятни условия. Обърнете се 

към Бога, към Неговата велика държава. 

От вас, като българи, се иска геройство.  

Англичаните се отличават с честността си. Германците 

– с трудолюбието си. Славяните – със саможертвата си. И 
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вие, като българи, желая да имате за девиз саможертвата. 

Само тогава ще разберете смисъла на Живота. 

Аз нося добро на българите. Ако не бях се застъпил 

пред Великия, Разумния Свят, те щяха съвсем да загазят. 

Сега Невидимият Свят иска да ги избави. Сегашната 

епоха е от голяма важност за България.  

Ако сега България не приеме идеите, които проповяд-

вам, ако изтърве благоприятните условия, които ѝ са да-

дени, тогава ще я оставят и тя ще има същите условия за 

повдигане, в най-добрия случай, след 2000 години най-

малко, или при най-лошите условия – след 15 хиляди го-

дини най-късно. 

В скоро време в Свещения огън на Любовта ще влязат 

4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича Бъл-

гария, когато те влязат? След това ще се отвори една врата 

и другите ще влязат, след тях и още други. Българите, ко-

ито влизат през тази врата, ще добият нещо особено. 

Който ги види, ще каже: „Това са българите!” 

На българите ще кажа: „Ако слушате Господа, нивите 

ви ще раждат 10 пъти повече, отколкото досега. Лозята ви 

ще дават толкова много плод, че не ще може да се обере.” 

Желая в българите да се роди Новият Човек. Това е 

възможно, защото българинът има добро сърце.“ (24) 

  
„Кръвта, която тече в един народ, създава известни 

елементи, общи за всички хора от този народ. При това, 

кръвта на различните народи е различна. Например 

кръвта на българина се различава от кръвта на всички ос-

танали народи. 

Като ученици на Новото Учение, вие ще задържите 

доброто, което имате като българи, и върху него ще гра-

дите. От слабостите на българина ще се освободите. Зада-

чата ви, като ученици, е да създадете убеждение в себе си. 

Имате ли убеждение, вие ще се освободите от заблужде-

нията, които съществуват в този и в онзи свят.  

Какво убеждение се иска от човека? Човек трябва да 
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има такова убеждение, което да устоява на бурите и вет-

ровете на този и на онзи свят.  

Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, ще при-

добият голяма светлина. Каква светлина ще придобият – 

това зависи от степента на тяхното развитие. Фанатикът 

на Земята остава фанатик и на онзи свят.  

Затова е казано: „Каквото развържеш на Земята, раз-

вързано ще бъде и на Небето; каквото завържеш на Зе-

мята, завързано ще бъде и на Небето.“ – Ако отидете на 

онзи свят като православни, протестанти или католици, 

такива ще си останете. Вие ще влезете във връзка със съ-

щества, които имат вашите разбирания, и нищо няма да 

разберете от Божествения свят. Ще минете и заминете 

през онзи свят, без да придобиете нещо от него.“ (25) 
 

„По-упорит и по-своенравен човек от българина 

няма.“ (26) 
 

„Твърдостта е силно развита в българина, за когото се 

казва, че за своите интереси пред нищо не отстъпва. 

Всичко наоколо му може да пострада, но пред своите ин-

тереси той не е готов за нищо да отстъпи.“ (27) 
 

„Казват, че българинът е твърд. До известна степен чо-

век трябва да бъде твърд. Твърдостта определя неговия 

морал. Силната воля подразбира твърдост.  

Ако човек не е твърд, волята му ще бъде слаба. Щом 

волята му е слаба, и моралът му ще бъде неустойчив.“ (28) 
 

„България е една богата страна. И аз се чудя, че при 

това голямо богатство тя страда. България е една кул-

турна страна и аз се чудя, че при тази голяма култура бъл-

гарите живеят в невежество. Всички онези сили, които са 

вложени в тази страна – сили за култура и за прогрес – са 

били спъвани… 

Българинът е роб на труда, роб на своите чувства. Ко-

гато в него се фиксира една идея, той не може да се 
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освободи от нея. Той е по-твърд, отколкото трябва. Твър-

достта е чувство, то не е способност. Българинът е толкова 

твърд, че той по-скоро ще счупи черепа си от напрежение, 

отколкото да се склони да възприеме нещо, в което той не 

вярва. Твърдостта не е добра черта, тя трябва да се култи-

вира. Тя е чувство, което трябва да се смени с някое мо-

рално чувство. Тя е основа на моралните чувства.  

Та казвам сега на сестрите и на братята, които искат да 

служат на Бога, които искат да служат на човечеството – 

те се нуждаят от ум, от знания. С това знание, което сега 

имате, вие ще отидете дотам, додето са отишли баба ви и 

дядо ви, вие ще имате същите постижения, каквито са 

имали те, и не можете да отидете по-далеч от тях…  

Мнозина от вас може да са националисти и да кажат: 

„Как може той да говори така за българите?!“ – Това е 

ваше лично чувство.  

Аз не съм против българите. Ако има някой човек, 

който желае доброто на българите, това съм аз.“ (29) 
  
„Българинът има много добри черти, но българинът е 

толкова упорит, че като се залости някъде, с девет чифта 

биволи трябва да го мръднеш. Казвам: Хубава черта е.  

Ако българинът така би се заинатил за Истината, по-

добър човек от него не би имало. Ако така би се заинатил 

за Божията Мъдрост, тогава по-хубаво нещо от това не би 

имало. Ако така би се заинатил за Любовта, на място е 

този инатлък. Но той се инати там, дето не трябва. За 1000 

години той е направил 150 войни. Как ще прокопса един 

народ, който прави на 8 години по една война?“ (30) 
 

„Всеки народ има благородни, добри черти. Англича-

нинът например е честен. Французинът е учтив. Германе-

цът е техник, работлив. Българинът е твърд като скала… 

Всеки народ изработва известни качества, които в бъ-

деще ще бъдат ценни придобивки за цялото човечество. 

Всеки народ развива една специфична черта. Българинът 

развива твърдост. Твърдостта е неговата специфична 
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черта. Да бъде човек твърд – това е една Божествена 

черта. Бог е единственият, който е твърд и неизменяем. В 

това отношение българинът е турен в тил. Центърът на 

твърдостта е горе на главата, на най-високото място. Тя е 

задна стража, поставена на главата да не дойде някой 

неприятел отзад. Българите са поставени в тила на 

цялото човечество да го пазят от лошите духове. 

Колкото и да се атакува тази крепост, тя е непревземаема. 

Тя с нищо не може да се превземе.  

Българинът е поставен да пази тази крепост… Ако из-

държат и запазят крепостта, те ще се прославят. Славя-

ните пък са поставени да пазят крепостта на Божията Лю-

бов. Ако търсиш Любов, търси я в славянина.“ (31) 
  
„Българинът е много динамичен, упорит и твърд. От 

сегашните народи по-твърд от българския няма.  

Българинът е образец на твърдостта. Да, той има твър-

дост, но му трябва и милосърдие.“ (17) 
 

„Бог постави българина при най-лошите условия, той 

има да върши най-трудната работа в света. Българите са 

жлъчката, черният дроб на човечеството. Ако те се отка-

жат да работят, цялото активност ще спре… 

Българите, понеже са най-богатите хора на света, и 

при най-лошите условия, пак са благи. Упорити са малко. 

Без упоритост не може, твърдост трябва. Българите 

трябва да извършат много хубава работа.  

Казвам: Много хубаво да свършат работата докрай… 

Като дойде Новата епоха, Господ ще ги постави на друго 

място, ще ги назначи на друга служба… 

Казвам: Българинът трябва да бъде доволен от рабо-

тата, която Бог му е дал.“ (32) 
 

„Всички народи, англичани, германци, французи, рус-

наци, румънци, са проявление на Божествената енергия в 

света. Всеки народ си има своя функция, която никой друг 

не може да изпълни. И след всичко това искат да потиснат 
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един народ. Не, никой народ не може да бъде потиснат. 

Той си има своя функция.  

Затова аз казвам на българите да не се страхуват, за-

щото те представят черния дроб на човечеството.  

Всички народи се страхуват да не изчезнат българите, 

защото с тях заедно ще изчезне и черният дроб. Изчезне 

ли черният дроб и жлъчката, храносмилането не може да 

се извършва. Следователно, ако сгрешат нещо против тях, 

храносмилането им веднага ще се наруши.“ (33) 
 

„Всеки народ има поне по една отличителна черта, 

силно развита, по която се характеризира. Тази отличи-

телна черта може да бъде добра или лоша. И българинът 

има такава черта, по която се отличава от другите народ-

ности. Той е твърд. Реши ли да направи нещо, трудно 

може да се разубеди. Що се отнася до постоянството – 

тази черта е слабо развита в българина… 

Изобщо, на човек, в когото постоянството е слабо раз-

вито, не може много да се разчита. Той не може да из-

държа на убежденията си, както и на обещанията си. Той 

обещава много, а малко изпълнява.  

Който има убеждения, той е човек със строго опреде-

лена цел. Неговото съзнание е винаги будно, защото има 

предвид постигането на своята цел. За непостоянния ни-

каква цел не съществува. Постави ли си някаква цел, той 

всеки ден отлага реализирането ѝ.“ (34) 
 

„На българина му липсва постоянство. То му е нужно. 

Той не чака до края. Той е чакал два-три часа, но не чака 

още една минута и си заминава. Какво му струва, толкова 

време е чакал, да чака още малко! За една минута изгубва 

всичката работа. Изгубил си целия ден – че 5 минути ще 

изгубиш, какво от това? Та в духовния свят има голяма 

опасност. Често даже много силни хора, като дойдат до 

духовните работи, не дотърпяват. Молиш се, молиш се и 

после преставаш. Цяла година се е молил, остават още 5 

минути и казва: „Тази работа няма да стане“, и я оставя.  
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Отишъл един българин да копае имане. Копал до два 

метра и казал: „Това е празна работа.“ – Напуснал и си за-

минал. Минава след това друг и казва: „Този защо е копал 

тука?“ – Копал още една педя и взел имането.“ (35) 
 

„Много непостоянен е българинът. По-непостоянен 

народ от българския няма. И всичките му работи от 

памтивека досега са недосвършени. Българинът, като 

шие или прави обувки или къща, всичките му работи са 

недосвършени.“ (36) 
 

„На българина му липсва постоянство… С малко ра-

боти иска да придобие много. И изобщо всички българи 

страдат от това. Малко като направят, те мислят, че много 

са свършили. А пък много трябва да работят.“ (37) 
 

„Вас, българите, слава Богу, може да ви пратим за кри-

тици в другия свят. Особено българите са най-големите 

критици. Аз не съм срещал други хора такива критици 

като българите: бръснат без вода навсякъде. У всичките 

българи това е една забележителна черта. И тя се дължи 

на това, че у българина религиозното чувство е много 

слабо развито още от грехопадението. Това, че страдат 

българите – то е защото религиозното чувство е тъй слабо 

развито. Измежду всички културни хора на света най-

слабо е развито религиозното чувство у българите… 

Българинът скоро се разочарова, няма свято нещо за 

него. Идете в кафенетата, в селата, българинът никога 

няма да говори с почитание за жена си, нито жената ще 

говори с почитание за мъжа си.  

Като дойде жената, тя ще изкара на мъжа си всички 

отрицателни качества. Като дойде мъжът, и той ще из-

кара отрицателните качества на жена си. Не само между 

тях е така, но и между вас е същото. Така обаче не можете 

да бъдете окултни ученици, това да ви го кажа… 

Ученик, който влезе в Школата, и ученичка, която 

влезе в Школата, ако са мъж и жена, ще имат взаимна 
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почит помежду си. Ако са мъж и жена и започнат: „Моята 

жена или моят мъж е такъв-онакъв“, не сте ученици. Ако 

сте брат и сестра и започнат: „Моят брат, моята сестра е 

такава-онакава“, ще бъдете вън от Школата.  

Казвам: Който влезе в Школата, трябва да бъде един 

образец.“ (38) 
 

„Аз съжалявам, че учениците в България по окултизма 

са големи педанти, нямат почитание и уважение помежду 

си. Имат любов само като се намерят.  

И вършите такива безобразия, каквито даже учени-

ците от света не вършат. Онези имат смелостта да ги вър-

шат доблестно, направо, а учениците на окултизма ги 

вършат скрито. И не ме слушате, но вие се намирате пред 

зоркото око на Бога, Който не изпуска нищо.“ (39) 
 

„Бих желал да развиете едно качество в себе си, което 

липсва в българите... Един от големите недъзи на бълга-

рите е, че те нямат почитание един към друг… Понеже в 

българина има този недостатък на непочитание на дру-

гите, той може атавистично2 да се прояви и във вас.“ (40) 
 

„Ако се яви един изобретател, ще се явят други десет 

души, които да му препятстват. У българина няма соли-

дарност. Те са големи индивидуалисти, всеки иска да бъде 

пръв. Стремежът на хората към първенство е представен 

в картината на един велик художник. Той изразил симво-

лично тази идея, този стремеж, в един висок планински 

връх. Милиони хора искат да се изкачат на него.  

Първият, който тръгнал към върха, веднага бива 

сграбчен от другите и смъкнат надолу. В това време друг 

успява да поеме към върха, но и него смъкват. Така става 

с всички. Едни-други се спъват, падат – стават, като че иг-

раят хоро, но никой не може да се изкачи на върха.“ (41) 

 
2 Атавизъм – поява на белези или качества, които са съществували и 

са били свойствени на миналите поколения. 
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„Надпреварвайте се в отдаване на почит! Това нещо е 

необходимо за българина. Между всички славяни те са 

най-груби. Това ще си го признаете. Няма никаква обида 

в това. Не е лошо да бъдете груби, но оглаждане ви трябва. 

За да се огладите, ще се надпреварвате в Божествената 

Любов. Тази Любов ще ви изглади… 

Най-първо ще започнете с доброто отношение… Аз 

бих желал да изчезнат грубостта, хокането между вас. С 

това се нарушава Божията Любов. Всички хора се оплак-

ват, казват: „Любов ни трябва.“ – Ами че Любовта е между 

вас! Любовта е вътре във вас, проявете я само!  

Ами че кой е крив, ако вие имате един затворен кран и 

водата не може да тече през него? Водата ли е крива или 

вие? – Отворете крана и вашето разумно сърце веднага ще 

проектира тия извори навън. 

Първата черта и за младите, и за старите е да се надп-

реварват в отдаване на почит. Ученици, които не могат да 

се почитат един друг, не могат да почитат и учителя си. 

Ученици, които не живеят помежду си добре, не почитат 

и своя учител.“ (42) 
 

„Това, което спъва днес българите, е тяхното вплитане 

в материята. Обаче в тях има силно вътрешно желание да 

се освободят от материализма.  

Отличителна черта на българина е неговата подозри-

телност, мнителност, която го спъва в развитието му. Ако 

те улови веднъж в лъжа, не ти вярва вече, даже и светия 

да станеш. Затова у българите съществува пословицата: 

„Заради нашия Иван, намразих и свети Иван.“ 

Тази пословица посочва една психологическа черта, 

дълбоко проникнала в българския бит.“ (43) 
 

„Коя е причината за неуспехите на българите? Сектите 

ли съсипват България? – Не, никога религиозните секти 

не са провалили един народ. Ако българите не успяват, 

причината за това е тяхната щедрост. В какво отношение 

са проявили те своята щедрост? – В принасяне в жертва 
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своите велики хора. Великите хора на един народ предс-

тавляват неговите скъпоценности. Те представляват него-

вото богатство. Кога богатият човек принася в жертва сво-

ите скъпоценности? – Когато закъса в работите си.  

Следователно, когато един народ закъса материално и 

морално, той принася в жертва своите велики хора. Няма 

народ в света, който, като е пожертвал своите велики 

хора, да е придобил някакво благо.“ (44) 
 

„Българинът е материалист. Като придобие знание, 

той накриви шапката си и за нищо не иска да знае. Зна-

нието е свещено нещо и от него зависи повдигането на чо-

века. Знанието иде от Бога. Следователно знайте, че всеки 

човек, от когото иде знанието, е посредник между Бога и 

вас. Затова вие трябва да имате към него цялото уважение 

и почитание. Ако за знанието, което ви преподава, иска да 

му се плаща – той е на крив път. Ако пък не уважавате 

този, който ви дава знание, и вие сте на крив път. Истин-

ското знание, истинската светлина иде от Бога. Чрез ко-

гото и да дойде, той е носител на Божественото. 

И тъй, за да даде път на Божественото в себе си, човек 

трябва да бъде смел, да воюва със злото в себе си. Ще ка-

жете, че това или онова е непостижимо, че хората са 

лоши, че условията са тежки и т.н. – Не, героят не разсъж-

дава така… В Писанието е казано: „Страхливите няма да 

влязат в Царството Божие.“ 

Значи само смелите, решителните – във всяко отно-

шение – могат да влязат в Царството Божие. В този сми-

съл всеки човек, който е приложил Христовото учение, е 

съградил къщата си върху камък. Този човек може да из-

държи на всички изпитания и изкушения.“ (45) 
 

„Човек трябва да има голяма вътрешна прозорливост, 

досетливост, да разбира кое е приятно и кое неприятно на 

хората. Спрямо душите на хората той трябва да бъде 

много внимателен. Тъкмо тази черта липсва у българите.  

Българинът е крайно нахален. Надали има друг народ, за 
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когото може да се каже същото. Като общо правило, бъл-

гаринът не знае какво нещо е любов и уважение към лич-

ността на човека, а още повече към душата.  

Когато българинът проявява към някого уважение 

или почитание, непременно той има някаква користолю-

бива цел. Българинът рядко може да направи нещо без-

користно… 

Казвам: българите, трябва да се борят с този вътрешен 

недъг – нахалството – за да се повдигнат. Този недъг 

може да се изправи само по един начин – когато човек 

обикне Бога.“ (46) 
 

„Самообладанието е слабо развито в българина. Лип-

сата на самообладание в българина може да се вземе като 

дефект на целия народ. Самообладанието е необходимо 

за всеки човек, а особено много за окултния ученик. Без 

самообладание ученикът не може да се развива правилно.  

Като работи върху себе си, ученикът трябва да се пази 

от слабостта да преувеличава или да намалява нещата. 

Разказва ли нещо, трябва да го предаде така, както е ста-

нало, без никакво преувеличаване или намаляване на 

фактите. Българинът обича да преувеличава нещата… 

Като ученици, вие трябва да развивате в себе си чувс-

тво на благоговение, което се изразява във взаимна почит 

и уважение помежду ви. Който е развил в себе си Любов 

към Бога, той има силно развито чувство на благоговение. 

В това отношение българинът не може да се вземе за об-

разец. Той не е развил в себе си Любов към Бога…  

Трудно се възприемат семената на Божественото уче-

ние от българската почва. Неблагоприятни са условията 

за новите, Божествени идеи в България.  

Като знае това, българинът трябва да работи съзна-

телно върху себе си, да развие тъкмо това качество – Лю-

бов към Бога, за да даде път на Божественото начало в 

своя живот. Той трябва да развие в себе си Любов към ис-

тината. Този е единственият път за неговото спасение и 

самоусъвършенстване.“ (47) 
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„Българинът трябва да работи върху сърцето си, да 

стане по-щедър.“ (48) 
 

„Толкова години вече съм в България, но никой още 

не е дошъл да се похвали с живота. Кой как дойде, все се 

оплаква: жена от мъжа си, мъж от жена си, брат от брата 

си, сестра от сестра си, приятелка от приятелката си, учи-

тел от ученици и обратно.  

Досега не съм срещал нито един учител да каже: Дово-

лен съм от учениците си и от работата си.“ (49) 
 

„България е място, университет по критика. Няма бъл-

гарин, който да срещнеш, да не критикува.“ (50) 
 

„Американецът и българинът си приличат: като се 

разпалят, и единият, и другият забравят, че има Господ. 

Ще ви кажат много работи и после ще се разкаят.  

Като с нож надялате, надялате и после кажете: „Не 

трябваше да кажа това.“ – Значи Господ ви казва: „Ти 

днес направи много глупости.“ (51) 
 

„Религиозните хора, като те хванат, ще те критикуват. 

Никакво критикуване! Любовта не търси никакви 

грешки. Мене ми побеля главата да слушам българите да 

ми разправят за грешки… Това е българско неразбиране 

на Любовта. Под „Любов“ ще разбирате онова, което Бог 

е създал. Вечер се спрете и благодарете за всичко онова, 

което е минало в живота ви. В най-лошите работи, които 

са ви се случили, вижте Божествения промисъл.  

Намерете нещо добро в онова, което ви се случва. 

Обиди ви някой – зарадвайте се, че вие не сте на неговото 

място, че вие не сте този, който казва това.“ (52) 
 

„Сега вие трябва да се научите да не се оплаквате.  

Има един народ, който най-малко благодари на Бога – 

това са българите. В моите изследвания народ, който бла-

годари най-малко на Бога, това са българите.“ (53) 
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„Българинът, поради слабо развито религиозно чувс-

тво, критикува и не уважава, а по същите причини той е и 

твърде суеверен. Също така постоянството е едно качес-

тво на религиозното чувство и който е религиозен, проя-

вява постоянство. И понеже у българина религиозното 

чувство е слабо развито, той не е тъй постоянен, но като 

не е отмъстителен, скоро му минава.  

Българинът е интернационалист и обича равенството. 

На трапезата той мисли, че трябва да сподели всичко, но 

яде твърде бързо. Важното е, че е щедър: събира, за да има 

да дава. И все пак време е да се събуди у него моралният 

свят, защото две неща му липсват – религиозно чувство и 

милосърдие. 

Българинът е смесица от няколко народа, но у него 

преобладава славянската кръв. Чист тип българин ще се 

намери в Родопите… 

В българина има разрушителна енергия, но ако се 

впрегне на работа, той може да направи много нещо…  

В България преди заселването на славяните и на Аспа-

руховата чета е имало благати хора. Съвременният бълга-

рин е формиран от тези благати хора, които са имали 

стремеж към духовното и мистичното. От славяните бъл-

гаринът е взел самопожертвованието и обичта да обра-

ботва земята, а от Аспаруховата чета е дошла храбростта. 

Доста будни хора има в Македония – някога там е имало 

духовно движение… 

Това, дето е казано, че „Дето е текла вода, пак ще тече“, 

се отнася и за България, понеже тук са работили богоми-

лите, сега отново се проявява аналогично движение. По-

добре е в малка държава да се привлича внимание към 

Новото, отколкото в голяма. Така е било винаги. И Еги-

пет, когато е бил цветущ, не е бил голяма държава, а и с 

Палестина е същото. Българският народ се освободи от 

турско робство именно заради делото на Бялото Братство.  

Сега се съдят народите. Кротките ще наследят Земята. 

Няма отмяна и отлагане...  



 
27 

Сега България е в Златния век на своята история, още 

е в началото и не е достигнала кулминационната си точка. 

Днес тя кредитира всички други европейски народи и в 

бъдеще те ще ѝ се отплащат. А Русия, която днес е в Же-

лезния си век, в следващото столетие ще влезе в Златния. 

Понеже България е в Златния си век, ще бъде пазена и 

закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на 

тази страна, която кредитира цяла Европа, тя само малко 

може да бъде засегната, но и това може да бъде избегнато. 

Някои питат какво ще стане с България. Щом тя при-

еме Божественото учение, добре ще ѝ бъде, но ако не го 

приеме, зле ще ѝ бъде. Колкото евреите прокопсаха, тол-

кова и българите ще преуспеят, ако попречат на Бялото 

Братство. Знаят българите, че съдба има, дадоха на света 

една малка светлина – богомилството, угасиха я и попад-

наха под робство.  

Който се тревожи какво ще стане с България, той не е 

за Новото учение – да върви при хората със старите идеи. 

Това учение за майка България, за шовинизма, е на пад-

налите ангели. Вижда се, че доколкото можем да служим 

за проводници на Божествените идеи, дотолкова ще 

имаме и място в света.  

Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са 

трудолюбиви пчели, които събират мед от цветята. Про-

водник на Божественото трябва да бъде един цял народ. 

Трябва да има повече бунтовници за Новия ред!  

Христовото спасение нали дойде от евреите? Но пъл-

ното спасение на човечеството все още не е дошло, то 

няма да дойде и от българите. Трябва пътят да се извърви. 

От българите ще дойде Любовта и ще изтече през тях към 

целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да 

напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма 

ли да напои света? Любовта като минава през теб, ти ще 

бъдеш носител на Божественото. Спасението иде от Бога! 

Бог е, Който спасява хората… 
Все ме питат какво да правим при тази война.  
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За България е най-хубаво да пази неутралитет. Кол-

кото войни е водила, все е губила. На българите не им 

върви на бой. Без бой! Ще чакате, няма да воювате. Затова 

казах на един брат, когато бяхме на хижа „Еделвайс“, да 

издълбае с ножче на една дъска думата неутралитет.“ (17) 
 

„Защо българите не успяват? — Любов нямат. Любов 

им трябва. Бог помага на онзи народ, който има Любов.  

„Неправда има в света.“ – Не, няма неправда, но днес 

действат законите на кармата – на строгата, неумолима 

карма. Ще видите, че само онези народи успяват и имат 

бъдеще, които постъпват справедливо и благородно.  

Само онзи народ успява, който има за основа Любовта, 

справедливостта и свободата. Дето е лъжата, никакъв ус-

пех няма. И от българите се иска в основата им да лежи 

справедливостта. Това се иска и от всеки човек.“ (54) 
 

„В българина е силно развито качеството да руши. Той 

трябва да превърне тази разрушителна сила в творческа. 

Той трябва да смекчи тази разрушителна сила и да я пре-

върне в съграждаща – и ако българинът успее да я 

смекчи, от него ще стане велик човек.“ (55) 
 

„В Африка имало един добър гадател, който гледал на 

ръце. При него идвали и американци, и французи, и хора 

от всякакви народности, на които той по ръцете описвал 

техните добродетели и умствената им култура. Като оти-

шъл някой си българин при него, той го погледнал и му 

казал: „Ти си от едно малко племе, но най-своенравно, 

най-упорито.“ – И описал страната му.  

Той искал да каже, че в това малко пространство, в 

тази малка държава, в която живее българинът, има 

скрити сили, но той още не е научил закона как да отп-

равя своя ум и своето сърце в правилна посока.  

И следователно всички негови сили засега се развиват 

разрушително. Българинът е преизпълнен с енергия, но 

му трябва мекота.“ (56) 
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„Ако българинът е толкова силен в творчеството, кол-

кото в разрушителността, от него гений би излязъл.  

Защо българите досега не са дали нито един гениален 

човек? – Защото в характера си имат известни черти, ко-

ито трябва да се възпитават. Тези черти пречат на гениал-

ния човек да се прояви. За да се развие доброто, краси-

вото в славяните, те трябва да минат през страдания. Ето 

защо днес никой от славянските народи не минава през 

такива големи страдания, както Русия. Лошото, което съ-

ществува в славянските народи, днес излиза. Злото, което 

днес виждаме в света, е било скрито в човека и сега излиза 

навън. Нечистотиите, които се крият в кръвта на човека, 

трябва да излязат навън във вид на цирей. Само по този 

начин злото ще се изчисти, ще излезе вън от човека.“ (57) 
 

„Една от чертите на българина е, че той започва много 

добре, но най-после събирането свършва с бой. Това съм 

го наблюдавал… Във всички духовни движения в Бълга-

рия все има ританици за първото място.“ (26) 
 

„Обикновено българинът обещава и не изпълнява. 

Каже, че ще дойде в 5 ч., а той отива в 7 ч. Щом не можеш 

да изпълниш обещанието си, по-добре не обещавай… 

Всяко обещание трябва да се изпълни.  

Иначе минаваш за лъжец. След това трябва да мине 

дълго време, докато поправиш грешката си. Природата е 

много точна. Слънцето например изгрява и залязва точно 

навреме. Да бъдем точни като Слънцето!“ (58) 
 

„Аз от 20 години изпитвам учениците тук, в България, 

и не съм намерил ученик с воля, позлатена с Любов. 

Колко българи съм намерил, но в това отношение нито 

един не ми е излязъл верен, не е издържал.  

Затова казвам, че българите, като ученици в окултната 

школа, са много слаби, не са издържали. И затова именно 

в миналото, тук на Балкана, нито една Школа не се е за-

държала, а са минали на запад… 
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Винаги трябва да знаете, че едно окултно течение, ко-

ето иде от пространството, е условие за един народ да се 

развива правилно. Понеже и в астралния свят има голяма 

борба, то ако вие не съедините вашата воля с това тече-

ние, вие може да го отбиете. Следователно онези, към ко-

ито го отбиете, те ще се ползват, а онези, от които течени-

ето ще се отбие, ще пострадат… 

Учениците, които са българи, се нуждаят от голяма 

точност, иска се воля. У българите, ако има нещо слабо, то 

е волята. И аз бих желал всички вие да станете като гер-

манците и като англичаните точни; тъй, на минутата, 

нито с една минута да не закъснявате.  

Да придобиете тази точност. И тъй, най-малкото сега, 

първото нещо: искам от всички ви да бъдете точни!“ (59) 
 

„Вземете един човек, у когото моралът е слаб. Той 

казва например, че в еди-колко си часа ще дойде, но не 

удържа на думата си.  

Англичаните са точни. Англичанинът, като даде дума, 

че в толкова и толкова часа ще даде представление или 

някакъв обяд, или никаква вечеря, той ще бъде точен на 

времето, ще удържи думата си. Българинът обаче няма 

понятие за време. Той ще дойде най-малко половин или 

един час по-късно и после ще се извинява, ще казва: „Ще 

ме извините, гости ми дойдоха.“  – Англичанинът, когато 

иска да удържи на своята чест, и гости да му дойдат, ще 

им каже: „Ще ме извините, в толкова и толкова часа имам 

работа, ще изляза да си я свърша!“ 

Невидимият свят иска от нас да бъдем честни.“ (60) 
 

„Българинът има една лоша черта: той започва рабо-

тите си с жар, с увлечение, но никога не ги довършва. Като 

знаете това, пазете се да не правите и вие същата грешка.  

Дойде ли въпрос за работа, бъдете като англичаните. 

Англичанинът започва добре и свършва добре. Даде ли 

някакво обещание, той непременно ще го изпълни. Той е 

точен, изпълнителен и в най-малките си задължения… 
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Затова, като ученици, започвайте работата си като ан-

гличани и свършвайте я като англичани.“ (61) 
 

„Като разполага с много време, българинът изпада в 

друга крайност – отлага нещата. Опасно нещо е човек да 

отлага нещата. Чрез отлагане той губи онези условия, ко-

ито втори път не се връщат.“ (62) 
 

„Поправянето на човека не става внезапно, но с малки 

усилия. Един млад брат ми разправяше: „Искам да нап-

равя нещо и все отлагам, отлагам. Не зная къде е греш-

ката.“ – Това е един недостатък у българина. Българинът 

постоянно отлага. Искаш да направиш нещо, кажеш: „Не 

му е времето“, чакаш. Ако искаш да се развиваш правилно 

дойде ти на ум да вдигнеш някое камъче, вдигни го. То е 

малко усилие, което се отразява върху този център. Някой 

път ти дойде на ума да идеш някъде, не отлагай, иди.“ (63) 
 

„Казвам: Първо трябва да се оценява свободата на чо-

века. Забелязва някой: някой дойде при мене и кажа: 

„Почакайте малко, имам работа.“ 

Казва: „Аз много бързам, една минута.“ – Влезе за една 

минута, стои 15 минути… Иде да ми каже, че той бързал. 

Не взема под внимание, че и аз бързам.“ (64) 
 

„Българинът е практичен човек. Като се объркат рабо-

тите му, той казва: „Господи Боже, веднъж да се оправят 

работите ми, аз ще посветя всичко на Тебе, ще Ти служа 

завинаги!“ – Щом обаче се оправят работите му, той 

казва: „Е, то не беше нищо особено. Аз произнесох тези 

думи, обърнах се към Бога в един момент на слабост.“ – и 

се отказва. Но не се мине много, Господ втори път го 

стисне за гушата, но вече така, че не може да произнесе 

тази дума – въздъхне и падне – умира. Така завършват 

всички онези, които са рекли „Господи Боже“ и след това 

са се отрекли. Те кажат най-накрая „ох“ и умират. Така ще 

свърши и сегашната култура.“ (65) 
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„Мислите ли, че ако един неспособен човек отиде при 

един мъдър, при един учен човек, той ще се занимава с 

него? Ще му каже: „Моля, освободете ме, зает съм, имам 

важна работа.“ – Учените хора са като англичаните, не се 

извиняват много на гостите си. Щом отидете на гости в 

дома на някой англичанин, ако е зает, той поглежда ча-

совника си, взима шапката си и казва: „Извинете!“ – и си 

излиза. Никакви обяснения не дава той, че е зает, че е обе-

щал някому среща, и не се интересува ще останете ли в 

дома му или ще си отидете.  

Българинът постъпва точно обратното: и да е зает с 

нещо, и да е обещал някаква среща, щом му дойдат гости, 

готов е всичко да отложи. Ако не може да отложи, ще 

обяснява, ще се извинява.  

Така постъпва и младата мома. Тя има някакво верую, 

вярва в Бога, но щом срещне някой млад момък, влюбва 

се в него и се отказва от вярата си и от Бога – за нея е 

важно да живее добре с този момък. И момъкът се отказва 

от своето верую си заради момата. Но и двамата не успя-

ват в живота. Нищо не очаквайте от човек, който е готов 

да се откаже от своето верую, от своето убеждение.  

Според мен ето как трябва да постъпи момъкът, когато 

види, че заради него момата е готова да се откаже от убеж-

денията си. Той трябва да ѝ каже: „Понеже ти се отказваш 

от убежденията си, аз не мога да се оженя за тебе, защото 

утре ти ще се откажеш и от мене.“ 

Ако е въпрос човек да се откаже от несъщественото, от 

преходното в своя живот – разбирам, но да се откаже от 

идеала на своята душа – не разбирам.“ (66) 

 
„Намислили сте днес да се занимавате с един научен 

въпрос. В това време идва един ваш познат да ви поговори 

по своите работи. Човекът иска да чуе вашия съвет. За-

почва да ви разправя, че жена му била малко болна, че 

дъщеря му следвала гимназия, че работите му били обър-

кани, не знае какво да прави.  
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Вие се смущавате, виждате, че времето минава, а той 

изнася работите си една след друга. Ако го изслушате спо-

койно, без тревога, той по-скоро ще свърши разговора си. 

Колкото повече се смущавате, толкова по-голямо е него-

вото желание да ви задържа. При това вие искате да вър-

шите волята Божия, а не знаете как да постъпите: да го 

изслушате или да го напуснете. Ако сте англичанин, 

лесно ще се справите. Когато англичанинът има никаква 

работа или е определил среща с някое лице, а го задържат 

гости в дома му, като дойде определеният час, той взима 

шапката си, казва, че има работа и излиза.  

Ако гостите искат да останат в дома му, той ги оставя 

и заминава. Българинът ще постъпи точно обратно: ще 

остане при гостите, докато си отидат, и след това, с голямо 

закъснение, отива на определената среща. 

Изводът, който може да се направи от тези примери, е 

следният: Изпълнете навреме всички обещания, които 

сте дали в душата си към Бога. Каквато друга работа да ви 

се яви, отложете я. Първо изпълнете задължението и обе-

щанието си към Бога.  

Имаш среща с Бога – иди навреме. По никой начин не 

отлагай срещата си. Жена ти, дъщеря ти, синът ти щели 

да се сърдят, искали да бъдеш при тях – да не те смущава 

това. Извини се внимателно, вземи шапката си и излез. 

Като свършиш работата си с Бога, ще бъдеш свободен да 

изпълниш всички останали задължения. Така трябва да 

постъпва всеки човек, бил той баща, майка, син, дъщеря, 

слуга.  

Един като постъпва така, другият трябва да го раз-

бира. Бог не иска от човека да носи Земята на гърба си, но 

да изпълни най-малкото обещание, което е дал в душата 

си. Тези обещания са свещени.  

Бъдете точни към своите свещени обещания и никога 

не ги отлагайте. Какво ще кажат хората – това да не ви 

интересува. Каквото те кажат – това е тяхно право. Как-

вото вие направите – това е ваше право. Ваше право е да 
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изпълните обещанията си към Великото начало на жи-

вота. Изпълни обещанието си към Него и не мисли какво 

ще кажат хората или какво ще кажат домашните ти.“ (67) 
 

„Ако отидете в Англия, ще видите, че англичаните са 

големи скъперници по отношение на времето. Като им 

дойде някой гост, ако са заети с никаква работа, или са 

дали на някого среща, те изваждат часовника си, извиня-

ват се на госта и го напущат.  

Те ценят времето си, затова казват, че времето е пари. 

Българинът обаче пилее времето си.“ (68) 
 

„Едно мога да препоръчам на българите: да се освобо-

дят от своето любопитство. Къде кого срещне, българинът 

ще му зададе ред въпроси: „Къде отиваш? Какво правиш? 

Женен ли си? Какво работиш? Колко ти плащат?“ 

Не се интересувайте от чуждите работи!“ (69) 
 

„Българинът обича да преувеличава нещата сто пъти. 

Приятно му е да увеличава. Казва: „Човек-планина“. 

Колко пъти го е преувеличил? Може би хиляда пъти го е 

преувеличил. Или казва: „Висок като топола“. Тополата 

има 20 метра, този човек няма 2 метра. Колко пъти го е 

увеличил? Десет пъти.  

Това чувство във всички ви го има – увеличавате не-

щата… Или някой път българинът много обича да нама-

лява. Когато намалява, по същия закон е. Като те обича – 

ще те направи като планина. Като не те обича – ще те нап-

рави като някоя прашинка. Казва: „Нищо не струва“.“ (70) 
  
„Често българите си служат с особени изрази в говора. 

Те казват например: „Този човек бяга като куршум.“ Или: 

„Там имаше толкова много хора, че яйце да хвърлиш, 

няма къде да падне.“ – Не, така не се говори. Много хора 

имаше наистина, но имаше място за много още яйца да се 

хвърлят, и то свободно могат да паднат.  

Може свободно да кажете: „Имаше там около 1000, 
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2000 и повече човека, около 10000 човека, но между тях 

имаше свободно място за още хора.“ – Или пък казват: 

„Пъплят като мравки.“ – Така не се говори.“ (71) 
 

„Българинът много преувеличава. За лошите работи 

продължава времето, хубавите работи българинът ги скъ-

сява. Казва: „Тази работа лоша, няма край това нещо“. За 

Доброто казва: „То скоро ще се свърши“.  

Доброто скоро свършва според българина, а злото 

няма край. Преувеличава. Българинът страда един месец 

от една болест, той разправя, че страдал пет години.“ (72) 
 

„Евреите и до днес дават десятък за Бога от своите пе-

чалби, докато християните не дават нищо. Ако запитат 

българина как вървят работите му, има ли берекет, той 

казва: „Не го бива тази година.“ – Рядко ще срещнете бъл-

гарин да отговори: „Слава Богу, добре върви.“  

Българинът се страхува да каже, че има добър берекет, 

защото съзнава, че трябва да даде десятък.“ (73) 
 

„Българите са изпратени на Балканския полуостров 

между славяните с единствената цел, да развият религи-

озното си чувство и Любов към Бога. Религиозното чувс-

тво се нуждае от специални условия и специална храна за 

развиването си.  

Когато някой момък реши да се жени, добре е да из-

бере мома, в която религиозното чувство е силно развито, 

за да се предаде то на бъдещето поколение.“ (74) 
 

„Хората са развалили пътищата, които Бог някога им 

е посочил. Те не се разбират, а въпреки това всеки иска да 

бъде почитан и уважаван от другите. И българинът желае 

това, но е много горделив и тщеславен. Тези качества му 

пречат да постигне това, което желае. Той е толкова 

тщеславен и горделив, че където отиде, веднага дава ухо 

да чуе какво се говори за него. Дали е вярващ или не, той 

носи със себе си тщеславието и гордостта.  
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Като религиозен той става два пъти по-тщеславен. 

Тщеславието показва, че той търси слава. Чия слава 

трябва да търси? – Славата на Бога!“ (75) 
 

„У българина например аз съм наблюдавал – той 

обича много да тропа. А който много тропа е човек много 

тщеславен.  

Българинът е много тщеславен. Той, като започва в 

началото нещо, много тропа, че всички да го чуят.“ (76) 
 

„Ако аз съм такъв, какъвто вие ме мислите, тежко ми. 

Ако уповавам на мнението ви за мене, тежко ми. Ще ка-

жете, че много неща съм направил за вас. Вие не знаете 

какво съм направил; не знаете какви са задълженията на 

Учителя. Вие искате да ви кажа какво съм направил до-

сега. И да ви кажа, няма да разберете. Аз ви говоря за Бо-

жественото начало, на което трябва да се основавате и с 

което да направите вътрешна връзка.  

Много неща съм ви казал, но не съм срещнал нито 

един българин, който да изпълни нещата, както съм ги 

казал. Той всякога ще внесе нещо от себе си. В това отно-

шение българинът е новатор. Той се отличава още и по 

това, че обича да говори за своите слабости. Като говори 

за слабостите си, смее се, приятно му е.“ (77) 
 

„В България, като се отвориха гимназиите, всички уче-

ници имаха желание да четат биографиите на великите 

хора: Шилер, Пушкин, Толстой, Шекспир, Гьоте и все 

търсиха отрицателните страни. Търсиха какви отрица-

телни страни е имал еди-кой си поет и писател. И казваха: 

„И аз ги имам.“ – Чете друг писател и види някоя отрица-

телна черта, казва: „И аз я имам.“ – И той имал всички 

отрицателни качества на великите хора.  

Обратната страна: Толстой има самоотрицанието да 

напусне своите възгледи, да хване новите. Имам ли аз 

това качество?... Онова, което сега върши той, това мен ме 

интересува. Тази постъпка мен ме интересува. Този човек 
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е свързан с Божественото и в него Бог ще превърне всички 

негови грехове и недъзи, които има. И Бог ще създаде от 

него един Божествен характер.“ (78) 
 

„Българинът има една черта. Мъжът ако обича жена 

си, казват: „Тръгнал подир жена си. Тръгнал по женски 

ум.“ – Че защо, ако жената е умна, да не я слуша?“ (79) 
 

„Слушал съм някой българин да казва: „Да ме напра-

вят министър, ще обеся всички.“ – Това е стара идея. Кога 

не са бесели, кога не са убивали? Кога не са клали? Кой 

как дойде, все коли и беси. Едни ще изчистят, други ще 

дойдат. В един от островите на Индийския океан се явили 

едни плъхове, които били много опасни. Затова поискали 

от Египет, от техните плъхове, които унищожавали дру-

гите. Обаче египетските плъхове били по-опасни от дру-

гите, които се размножили на острова.  

Та самият наш метод, който ние употребяваме за изт-

ребването на нещо, става по-опасен от другия.“ (80) 
 

„Не е безразлично в какво човек вярва. Не е безраз-

лично какво мисли. Не е безразлично какво си внушава. 

Защо? Защото във внушението си човек или съгражда 

своето бъдеще или го разрушава.  

Аз съм забелязал, че българите имат обичай да се оп-

лакват и често да казват: „Не ми вървят работите.“ Или 

„На зле ми отиват работите.“ 

Щом мислят така, наистина работите им отиват на зле.  

Друг някой казва: „Дано Бог помогне, ще се оправят 

работите ми.“ – Щом каже така, работите му започват да 

се оправят. И Христос казва: „Дето двама или трима се съ-

берат на едно място, и каквото помислят в Мое име, 

става.“ Значи ако всички народи се съюзят в една посока, 

каквото помислят, ще стане.“ (81) 
 

„В българина личните чувства са толкова силно раз-

вити… Българинът има крайно честолюбие. Българинът е 
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толкова честолюбив, горд, че всеки българин мисли, че е 

роден за министър, за цар, за какво ли не.“ (82) 
 

„Грешките на българина – като цяло – се дължат на 

това, че той обича повече материалното от духовното и 

Божественото.“ (83) 
 

„На вас ви трябва щедрост. У българина щедростта е 

слабо развита.“ (84) 
 

„Българинът обича много да се хвали.“ (85) 
 

„Казвате: „Каква добродетел има българинът?“ – И 

той има една добродетел, но вие трябва да я намерите 

сами. Има един анекдот, който разправя какво е дадено 

на българина от Бога. Първоначално, когато Бог създавал 

света, Той извикал всички народи да им даде нещо от Сво-

ите блага. Той раздавал благата. Всички народи дошли 

един след друг и взели по нещо. Най-после дошъл и бъл-

гаринът. Каквото поискал, всичко било вече дадено. Най-

после той си казал: „Ама, че работа!“ – Господ му казал: 

Ето, работата ще бъде за тебе…  

Работата е едно благословение. Българинът е научил 

работата, той работи доста добре. Има още да учи как да 

работи, но все пак знае работата си. Той винаги започва 

добре, а като дойде до края, винаги ще изкриви нещо. Той 

обича малко да кръшка от работата си… 

В българите се забелязва същата черта и в писането 

им. Българинът започва писмото си красиво, четливо, но 

към края ще го сбута, ще го изкриви…  

Същата черта българинът проявява и в религиозно от-

ношение. На първо време той е много работлив, моли се 

по 4-5 пъти на ден, но накрая казва: „Може и без молитва“ 

и престава да се моли или се моли само от време на време. 

В първо време се моли по 4-5 часа на ден, после по един 

час, по десетина минути, по една минута, докато най-

после се моли по един път в седмицата.“ (86) 
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„Сега българите минават своя Златен век, останалите 

европейски народи минават Железния век. Вие искате да 

знаете какво ще стане с българите. Понеже минават Злат-

ния си век, те имат най-добрите условия.  

Макар и малък народ, в духовно отношение те предс-

тавляват банка, която ще кредитира другите народи.“ (87) 
 

„Българинът в материалните работи не е задоволен. 

Колкото и да има, казва: „Не ми стига това.“ – В матери-

ално отношение не може да бъде задоволен.“ (88) 
 

„Българинът има малко земя, той търси начин как да 

се разшири. Ще кажете: „Защо Бог не е дал на българите 

по-голяма земя, като на англичаните?“ – Бог е дал голяма 

земя, голяма империя на българите, повече от това не им 

трябва. Те влизат в расата на славяните, а славяните за-

едно имат голяма земя, грамадна империя.  

Бог е дал най-голямата империя на славяните и седи 

зад тях като страж и им казва: „Ако Ме слушате, ще имате 

Моето благословение. Ако не Ме слушате, ще дойде студ 

от север. Народите от запад и юг ще ви нападнат, ще се 

намерите натясно.“ (89) 
 

„Българите имат една хубава черта, гостоприемни са. 

Странник седи в кръчмата. Един излиза, друг излиза и 

някой му казва: „Виждам, че си странник, заповядай в 

моя дом.“ – Като влязат, беднотията ще се разтича.  

Ще приготви за ядене, ще приготви вода да си измие 

краката, после ще приготви леглото. Това е Любов.“ (90) 
 

„В българина харесвам – една хубава черта има: като 

дойде гост, от скоро смляно брашно ще опекат прясна по-

гача, после ще извадят прясно сирене.“ (91) 
 

„Като наблюдаваме живота на съвременните хора, 

виждаме, че никакво християнство не е останало в тях. 

Чудно е когато те говорят за християнство. Съвременното 
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християнство е примесено с езичество. То още не се е про-

явило в своята пълнота. Съвременните християни носят 

своите идеи отвън, а отвътре остават със старите си вярва-

ния и идеи, каквито са имали преди християнството.  

Например българите не казват „Рождество Христово“, 

но „Коледа“. Значи те честват своите стари богове.  

Те казват още: „Замъчи се Божа майка от Игнажден до 

Коледа.“ – Това подразбира, че се е замъчила майката на 

техните стари богове. Когато празнуват Великден, това 

подразбира възкресението на някой техен бог, който от-

говаря на Христос.  

По същия начин и у вас възкръсват някои ваши стари 

вярвания. Като знаете това, вие трябва да пресявате ва-

шите стари вярвания, събрани от вековете, и да останете 

само с онези положителни възгледи и знания, които но-

сите в себе си от създаването ви още. Това значи ликвиди-

ране с кармата.“ (92) 
 

„Марсови типове са англичаните и германците – те 

спадат под влиянието на Марс, а българите като цяло са 

сатурнови типове. Тук на Балканския полуостров владее 

този бог Сатурн, затова и ние не можем да се освободим 

от него. Където види култура, той казва: „Какво, култура 

ли?!“ – и бърза да разваля.“ (93) 
 

„Питам: какво научиха българите от многото войни в 

своето минало? Изхарчиха милиони и милиарди. Какво 

научиха? Станаха упорити, твърди като кремък и развиха 

крайно критичен ум. Всички войни, които българите нап-

равиха, от началото на своето съществуване до сега, се 

диктуваха от Сатурн, когото изпратиха да управлява Бъл-

гария. Днес един цар съществува в България – Сатурн, 

който с камшик я управлява. Най-размирният център в 

цяла Европа днес е Балканският полуостров. Понеже 

българите са твърди и упорити, Невидимият свят ги пос-

тави на огън, да се смекчат малко… 

Някой казва, че вярва в Бога. Който вярва в Бога, той 
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ще бъде подложен на изпит. Как? Ще му кажат да продаде 

имането си, да го раздаде на сиромаси и да тръгне да про-

повядва. Този е един от начините за изпитване на вярата 

на човека. Питам: колко души в България са готови да из-

пълнят тази заповед? – „Ами какво ще правим с жените и 

с децата си?“ – И те да дойдат с вас. – „Кой ще ни храни 

тогава?“ – За това не мислете. Ще дойде ден, когато анге-

лът ще похлопа на сърцето на всеки човек и ще му каже:  

– Ти знаеш да свириш на цигулка. Вземи цигулката си 

и тръгни по света да свириш на хората, да им проповяд-

ваш.  

– Ами жена ми и децата ми?  

– Нека всеки от тях вземе своя инструмент, бил той 

перо за писане, мотика, търнокоп, лопати, и всички за-

едно тръгнете да проповядвате Словото Божие.  

Идете, където Бог ви праща. Това значи послушание. 

Казвате: „Как така ние, културните хора на 20 век, да 

тръгнем от град в град или от село в село да се опозоря-

ваме?“ – Че вие сега сте опозорени. Но ако тръгнете да 

проповядвате за Бога, от положението, в което се нами-

рате сега, ще се повдигнете и светии ще станете.  

Ще работите за Великото в света, без да очаквате па-

метници да ви правят. Няма по-хубаво нещо от честния, 

от благородния, от милостивия човек.“ (94) 
 

„Българинът е голям песимист. Той е един сатурнов 

тип, много мисли. Като погледне, казва: „Кой знае.“ Не 

вярва. Като види нивата добре подкарала, казва: „Кой 

знае, може град да удари.“ – Докато не го прибере в хам-

бара, не вярва.“ (95) 
 

„Българинът трябва да се освободи от влиянието на 

Сатурн. Целият Балкански полуостров се влияе от Сатурн 

и Марс. Трябва да се засили вярата.“ (17) 
 

„Там, където философската мисъл спира, войната за-

почва. Наистина, когато воюва, човек не мисли много. 
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Англичанинът, който е практичен, като го обиди някой, 

веднага се разправя с него – удари го един-два пъти в ли-

цето и въпросът се свършва; и другият му отговаря със съ-

щото. Те не мислят много, нито съдилища търсят – разп-

равят се набързо. Така постъпват и американците – това е 

влиянието на Марс.  

Славяните обаче не постъпват по този начин. Когато 

някой ги обиди, те носят мисълта за обидата дълго време 

в себе си и търсят случай да ѝ отговорят, да се удовлетво-

рят. Така постъпва и българинът. Изобщо, когато Сатурн 

влияе със своите нисши енергии върху човека, послед-

ният става отмъстителен, подозрителен и жлъчен.  

Сатурновият тип от една страна отрича чувствата, а от 

друга ги търси. Единствената планета, към която Сатурн 

се отнася благосклонно, е Венера3.“ (96) 
 

„Едно нещо, което може да повдигне българите, е да 

дойдат под влиянието на Венера. Сатурн има особена сла-

бост към Венера. Щом я види, сърцето му веднага започва 

да тупти и той се съживява… 

В Невидимия свят съществуват цели йерархии от Нап-

реднали, Разумни Същества, ангели, които влияят, пома-

гат на цялото човечество. Тези Същества са отражение на 

Любовта. Аз разглеждам Венера като напреднало Същес-

тво, като отражение на Любовта, от чието влияние бълга-

рите са лишени. Сега те трябва да направят връзка с този 

принцип. Не само българите, но всички хора, след грехо-

падението още, са изгубили връзката си с Любовта, с този 

велик принцип, и днес трябва да я възстановят.“ (97) 
 

„От години тук в България имаме едно ясно небе като 

в Италия. То се дължи на това, че българите са станали 

по-добри. Затова небето е по-ясно, по-кристално.“ (99) 
 

„Какво ще придобиете от тъжните български песни? 

 
3 „Венера е емблема на човешкото сърце, т.е. на Любовта.“ 
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Българинът е тъжен, защото е изгубил Любовта си към 

Бога. Той търси начин как да намери изгубеното.“ (98) 
 

„Понеже е сатурнов тип, българинът се спасява от пе-

симизма чрез игра и песен.“ (100) 
 

„С нашите песни ние внасяме обнова в българската на-

родна музика. Българските песни са крайно материалис-

тични. Няма да намерите българска песен, която да изра-

зява молитвата на българина. Чрез своите песни българи-

ньт е изразил скръбта, веселието, но никъде не е предста-

вил молитвата на своята душа. Като запее, той удря кал-

пака си и казва: Дай тук половин кило вино!“ (101) 
 

„Основните български народни песни са излезли от 

Светилището. Там, където се хващат на хоро в кръг и пеят, 

това са били първоначално религиозни песни и след това 

са ги превърнали в други… 

Тактът на българите е 7/16. Това е Сатурнов такт. Так-

тът 7/16 в българската музика показва безкористие, жела-

ние да се служи на всички. 

Защо българските песни са по-тъжни? Тъжният коло-

рит в тях отпосле е вложен, отначало не е бил такъв. Тези, 

които живеят на полето, пеят повече протяжно, а игри-

вата песен е родена в планината. Българинът е бил доста 

музикален, но го е сполетяла една еволюционна криза. 

Оттам насетне се е разочаровал и си е казал: „Не си струва 

много да се пее.“ – Българите са изгубили от музикал-

ността си, понеже са се вглъбили в материалния живот и 

едва сега започват да пеят отново… България е благосло-

вена страна, понеже има много музиканти. Чрез музиката 

България подобрява положението си.“ (17) 
 

„Сега човек не трябва да пее песни, които означават 

миналото. Българите правят грешка, че постоянно пеят 

своите стари песни. Старите времена създадоха своите 

песни, новите времена създадоха нови песни.“ (103) 
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„Българите са много резки. Много рязко говорят… 

Българският език сега се нуждае само от мекота.“ (104) 
 

„В българския език най-чистата дума е „благост“. Като 

кажеш „благ“, няма какво да мислиш друго, а като кажеш 

„любов“, какво ли не мислят хората. Ако кажеш, че мла-

дият има любов – мислят едно.  

Ако детето има любов към майка си – тогава не се 

опетнява думата. Но ако един от 16 до 21 години люби или 

кажем, че има любов, тогава хората мислят друго, разби-

рат, че момъкът някъде кръшка.“ (105) 
 

„На български коя е най-хубавата дума? По-хубава 

дума на български от думата „благост“ няма. Според мен 

тя е най-съдържателната дума. В много езици тази дума я 

няма. Думата „благост“ има съчетание на елементите, тя е 

много мощна дума. Като кажеш „благост“, Господ ще те 

послуша… Най-добрите хора са българите. „Българин“ 

произлиза от „благ“ – от благите хора.“ (106) 
 

„По някой път вие влагате в една дума едно съдържа-

ние, което тя няма. Мислите, че геният всичко може да 

създаде. Не, специфична е неговата работа. И талантли-

вият, и светията, и те не могат всичко да направят…  

Българинът иска да види светията с хлътнали очи, с 

хлътнали бузи, жълт да бъде и да бъде много тъничък. 

Тъй като вейка да върви… Той не приема светия, който 

много яде. Един светия, според българина, не трябва 

много да яде. Щом започне да яде, няма добро мнение за 

него. Казва: Не прилича на светия.“ (107) 
 

„В България има една хубава черта – любознателност. 

Българинът иска да се учи.“ (102) 
 

„Българинът има добри черти; справедлив, съвестен, 

твърд е той – славянин по душа. Едно важно чувство му 

липсва – Любов към Бога… Славянинът е съвестен, затова 

не допуска лъжата. Ако запали плевнята на съседа си, 
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едва се отдалечи няколко крачки от плевнята, обърне се, 

погледне към него и казва: „Аз, Стоян, запалих плевнята 

на съседа си.“ – Той признава грешката си… Поправяйте 

грешките си, докато сте още на Земята. Тук грешките се 

поправят по-лесно, отколкото в духовния свят.“ (108) 
  

„Голямо благо за човека е да се намери сам сред вели-

чествената и грандиозна природа, заобиколен с високи 

върхове и долини. Благодарете, че имате на разположе-

ние високи места, от които можете да черпите. Планините 

са складове на енергии, които помагат на хората да тран-

сформират състоянията си. България е богата с планини. 

Значи ученикът има условия да расте и да се развива, да 

прилага методите, които Школата му дава. В Египет, нап-

ример, са създавали изкуствени условия за прилагане на 

методите на окултната школа. Ползвайте се от естестве-

ните условия да прилагате Божествените закони.“ (109) 
 

„Палестина бе избрана за Христовите мистерии, по-

неже местността е много хълмиста и е подходяща за ду-

ховна работа. България е избрана, понеже има много пла-

нини, а без тях не може.“ (17) 
 

4. Мъдростта в българските 
народни поговорки 

 

 „Покорна главица остра сабя не сече.” – Коя е 

покорната глава, която сабя не сече? Разумната глава сабя 

не я сече. Така бих го превел аз: разумната глава, добрата 

глава, главата на един светия, главата на Христа, не може 

да падне от рамената му.  

Това разбирам аз под „покорна глава сабя не 

сече“. – Разумната глава сабя не я сече никога.“ (111) 
 

„Една българска поговорка казва: „Преклонената 

главица остра сабя не сече.“ – Някои разбират криво 
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тази поговорка и мислят, че като се кланя човек на сил-

ния на деня, главата му не пада от тялото. Вярно е това, 

но кой е силният, който има право да сече глава или да не 

я сече? Това право принадлежи само на Бога.  

Следователно който се покланя на Господа – главата 

му не пада от раменете; който се покланя на Господа – ръ-

ката му никой не може да отсече.“ (112) 
 

„Българите казват: „Преклонена главица остра 

сабя не я сече.“ – Понякога тази поговорка се разбира 

в лош смисъл, но тя има и добър смисъл. Например, ко-

гато приижда порой, ти не трябва да казваш: „Аз няма да 

бягам, не е достойно за мен.“ – Трябва да бягаш, защото 

иначе ще те завлече.  

Когато близо до теб пада скала, трябва да бягаш и това 

не е недостойно. Има времена, когато човек трябва да 

бяга, а има времена, когато трябва да стои.“ (113) 
 

„Хората са недоволни едни от други и постоянно роп-

таят. За да не изпаднат в това положение, нека си спомнят 

българската поговорка: „Не съм Слънце да огрея 

всички.“ – Наистина само Бог е Слънце, което огрява ця-

лата Вселена.“ (114) 
 

„Сутрин, като станете от сън, помолете се на Бога и за-

почнете да мислите за Него като вечна Любов, вечна Мъд-

рост и вечна Истина. Мислете за Него, че е благ, не се 

гневи, не отмъщава, не прави грешки. Каквито грешки 

виждате в света, те са човешки. Всичко, което Бог е съз-

дал, е добро. Като държите тази мисъл в главата си, вие 

регулирате силите на своя мозък. Това значи правилна 

връзка на човека с Бога.  

Свържеш ли се с Бога, ти можеш вече да владееш си-

лите на ума и на сърцето си. Това подразбира поговор-

ката: „С какъвто дружиш, такъв ставаш.“ 

Да се свържеш с Бога – това не значи, че изведнъж ще 

потекат енергиите от Него към тебе.  
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Ти само ще предизвикаш да започнат да текат енерги-

ите от Бога, но те ще минат през Същества от по-високо 

развитие и постепенно ще слизат надолу, докато стигнат 

до твоя ум. Като възприемеш теченията, които слизат от 

Възвишения свят, ти се свързваш с тях и започваш да жи-

вееш според Божите закони.  

Това значи регулиране и владеене на силите на човеш-

кия мозък. Приложете този метод като един от най-доб-

рите, най-безопасните и най-леките. Той е наречен „ме-

тод за свързване с Бога“ или „метод за възстановяване на 

хармонията между човешките души“.  

Който иска да бъде ученик на Божествената Школа, 

трябва, от една страна, да хармонизира силите на своя ор-

ганизъм, а от друга – да се хармонизира с окръжаващите.  

Да възстановите хармония помежду си – това значи да 

имате взаимно почитание едни към други, да знаете, че 

сте разумни души, в които Бог е вложил ум и сърце, с ко-

ито да работите. Някой от вас може да се е окалял – това 

нищо не значи. Който разбира законите, не обръща вни-

мание на калта. Ученикът няма право да съди. Като види, 

че някой се окалял, ще го очисти, без да каже дума, с ко-

ято да го осъди.“ (115) 

 
„За да бъде здрав, човек трябва мислено да се свързва 

със здрави хора, които нямат никакви слабости и недъзи. 

Свързвайте се мислено с добри, силни, здрави хора, за да 

приемете част от тяхната енергия – тези хора са свързани 

с Божествения свят и са проводници на Божествени енер-

гии.  

Добри и разумни хора съществуват навсякъде, без тях 

животът не може да протече правилно. В който град вле-

зете, непременно ще намерите такива хора. Ако в един 

град няма поне десетина добри, здрави и разумни хора, 

той не би съществувал. Свързвайте се с такива хора, за да 

бъдете и вие добри, здрави и разумни – затова е поговор-

ката: „С каквито дружиш, такъв ще станеш“.“ (116) 
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„Дружете с праведни и добри хора, за да изгрее и у вас 

зората на Новия живот. Една българска поговорка казва: 

„С какъвто дружиш, такъв ставаш.“  

Ако дружиш с болни, болен ще станеш; ако дружиш 

със здрави – здрав ще станеш; ако дружиш с умен – умен 

ще станеш; ако дружиш със силен – силен ще станеш. 

Следователно, за да се оправи светът за един ден, хората 

трябва да дружат с Любовта, т. е. с Бога.“ (117) 
 

„Трябва ли момата да пита какъв ще бъде нейният из-

браник? Много просто. Избраникът ѝ ще бъде подобен на 

нея. Затова казва българската поговорка: „Търкулило 

се гърнето и намерило похлупака си.““ (118) 
 

„Човек не може да знае нищо за греха и престъплени-

ята, както и за доброто, ако не ги е вършил някога. Каз-

вате за някого, че е добър човек. – Защо е добър? – За-

щото и ти си като него. Добрият доброто познава.  

За този случай българите си служат с поговорката: 

„Краставите магарета през девет баира се поми-

рисват.“ – Аз пък казвам: Здравите магарета и през сто 

баира се помирисват.“ (119) 
  

„Българите имат една поговорка, аз не искам да ви я 

приведа, но сега съм заставен да ви я кажа. Може да я взе-

мете в лоша форма, но аз ще ви я кажа в един широк сми-

съл: „Краставите магарета през девет баира се на-

мират.“ – Болният търси болни. Той, като срещне някой 

болен, започне: „Ама знаеш ли как е стомахът ми от 5–6 

месеца?“ Еди-кой си лекар какво казал... И другият казва: 

„А ти знаеш ли моят стомах как е?“ И ще се разприказват 

– единият за стомаха, другият за стомаха. Намерят трети, 

пак започнат – търсят се. Не е този начинът за лекуване. 

Това е един начин, чрез който болестите се увеличават 

и се умножават. Не разправяй за своята болест!“ (120) 
 

„Човек има ум, има и сърце, след това иде неговата 
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воля, и ако имаме един приятел, той трябва да има светъл 

ум и сърце възвишено и благородно – това е то. И бълга-

рите имат една поговорка, те казват: „По-добре един 

умен неприятел, отколкото един глупав приятел.“ 

Умният неприятел ще ти даде един добър съвет, а глу-

павият приятел ще ти създаде нещастие.“ (121) 
 

„Не си правете илюзии, не се залъгвайте да мислите, 

че можете да избегнете Закона на Кармата; в каквото и 

положение да сте, докъдето и да сте стигнали, ще ви вър-

нат, за да изплатите дълговете си, и пак ще продължите. 

Каквито мисли и чувства сте създали и изпратили в прос-

транството, един ден ще ги изпитате, те ще се върнат пак 

към вас и ще проверите техните добри и лоши резултати 

– това подразбира българската пословица: „Каквото по-

сееш, това ще пожънеш.“ – Всеки ще пожъне това, ко-

ето някога е посял. Затова не мислете, че няма връщане 

назад, т.е. деградиране; ако Ангелите, които бяха толкова 

по-високо от хората, при съгрешаването си паднаха и из-

губиха светлината си, какво остава за хората? Този закон 

се отнася до всички живи същества – от най-малките до 

най-големите – в него няма никакви изключения.“ (122) 
 

„Някой човек измислил капан за мечки. След време 

същият човек попада в подобен капан, да научи урока си.  

„Кой каквото прави, това намира“ – казва бъл-

гарската пословица. Кой каквото измисли, това слагат на 

главата му. Човек сам кове съдбата си. Не се оплаквай от 

живота си, нито от света, в който живееш. Светът, от който 

се оплакваш, е твой свят, от тебе създаден.“ (123) 
 

„Много неща има да станат, но на човека не е дадено 

да знае какво го чака. Земетресенията, бурите, наводне-

нията са предвидени в Божия план за пробуждане на съз-

нанието на хората. Тази е причината, поради която 

всичко предстоящо е в тайна. „Разумните и добрите ще 

бъдат предупредени за онова, която ще стане. 
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Неразумните ще понесат последствията на своя живот...  

„Бог забавя, но не забравя.“ – казва българската 

поговорка. Идват времена на изпитания, когато човек 

трябва да бъде буден. Не е ли буден, той ще се поддаде на 

чужди влияния, които ще го оплетат, ще го поставят на 

страдания.  

Кажат ли на някого да стои настрана или да не се качва 

на кораб, или да излезе от къщата си, той трябва да слуша. 

Не слуша ли, нищо не може да го извини. Каквито вре-

мена и да дойдат, не се страхувайте. Ще станете по-ра-

зумни, ще се сближите повече. Общите страдания и изпи-

тания сближават хората.  

Казано е в Писанието: „Косъм няма да падне от гла-

вата на онези, които обичат Господа.“ – Казано е още, че 

заради избраните ще се съкратят дните на изпитанията и 

скърбите. За да бъдете в числото на избраните, вие трябва 

да проявите вашата доброта и разумност.“ (124) 

 
„Който копае яма на другите, той сам пада в 

нея.“ – Този закон може да се обясни и чрез един анекдот 

за Настрадин Ходжа. 

Настрадин Ходжа често посещавал богатите, да му по-

могнат с нещо, да облекчи материалното си положение, 

обаче всички го гонели. Като не му помагали доброволно, 

той решил насила да си вземе това, което му се пада. Така 

си мислел той. За тази цел взел една пила и през една 

тъмна нощ се спрял пред къщата на един богаташ и за-

почнал да пили бравата на вратата. Един познат минал 

покрай него и го запитал:  

– Какво правиш тук, Настрадин Ходжа?  

– Свиря на кимане.  

– Ами защо гласът му не се чува?  

– Утре ще му се чуе гласът. 

Всички хора се намират в положението на Настрадин 

Ходжа: каквото са свирели в миналото, днес се чува гла-

сът му. Добре ли са свирили или зле – всичко ще се чуе. 
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Ако навремето не се е чул гласът му, днес ще се чуе. Днес 

се жънат плодовете на миналия човешки живот, поради 

което едни казват, че животът е тежък, а други – че е до-

бър. Които са живели в Закона на Любовта, се радват на 

добър живот; които са живели в закона на безлюбието, се 

оплакват и казват, че животът е тежък. Животът не е нито 

тежък, нито лек, но последствията от живота на хората 

биват добри и лоши.  

Това не значи, че трябва да се проповядва на човека за 

ада, за страшния съд, за мъчението. Проповядвайте на хо-

рата Любов, говорете им за изпълняване на волята Божия 

и ще видите, че никакъв ад, никакво мъчение не същест-

вува. Доброто е вложено в човека. Нищо не му остава, ос-

вен да го прояви.“ (125) 
 

„Ако имате добри приятели, които използвате, за да 

плащат дълговете ви, вие не сте на прав път; ще дойде 

ден, когато Провидението ще ви постави в същото поло-

жение - тогава вас ще използват и вие ще плащате 

двойно, с лихвите. Който мисли, че може да надхитри за-

кона на кармата, той се лъже. За такива хора може да се 

употреби българската поговорка: „Хитрата лисица с 

двата крака влиза в капана.“ 

С кармата игра не бива - защо? Кармата е кредитор, тя 

не допуска никакво закъснение, нито с половин ден; тя не 

прощава нищо - точно ще платите, даже с лихвите; значи 

тя и от лихвите не отстъпва. Строг е кармичният закон, 

той отстъпва само след като всичко се изплати.“ (126) 
 

„Българите имат една поговорка, казват: „Чуждият 

кон и на Великден се взима.“ – Чуждата дреха, ядене, 

каквото и да е – то се взима, а твоето винаги при теб ос-

тава.“ (127) 
 

„Вие сега се подготвяте. Влизате в Школата за ученици 

– да нямате желание да бъдете видни между хората. Не да 

убиете желанието, но да имате други желания: да бъдете 
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съвършени, да имате знания. От желанието да бъдете 

видни между хората като от огън да се пазите. Смирение 

трябва. Съвременното общество куца в това: един иска да 

изпъкне, да стане виден. Ти можеш да станеш виден. 

Христос стана виден като Го повдигнаха на кръста.  

Народната поговорка казва: „Който не се е намок-

рил, не заслужава да яде риба.“ – Купуваш си от ри-

барницата риба, но ти не си се намокрил – нямаш право 

да я ядеш. Един се наквасил, а друг я яде.  

Мястото на Христос никой не може да вземе. Всеки 

може да вземе мястото на Христа на същия кръст. Силата 

на Христа, славата на Христа без кръст искат да ги вземат, 

без Неговите страдания. Не може така!“ (128) 
 

„Казано е в Писанието: „Който много говори, много 

греши.“ – Наистина, като се вслушвате в говора на хората, 

виждате, че много думи не са поставени на място, вследс-

твие на което внасят нещо дисхармонично в живота. Ос-

вен това някои думи са груби, отрицателни, пораждат не-

доразумения между хората. Ето защо е добре човек малко 

да говори.  

Като говори малко, и грубият човек минава за благо-

роден. Една българска поговорка казва: „Говоренето е 

сребро, мълчанието – злато.“ – Като знаете това, вие 

трябва да работите над себе си, за да се пробуди Божест-

веното съзнание във вас. Щом Божественото съзнание се 

пробуди, човек се хармонизира напълно.“ (129) 
 

„Който има възпитана воля, той знае кои от желанията 

си трябва да ограничи и на кои от тях да даде път да се 

реализират. Същото се отнася и до мислите на човека. 

Който има възпитана воля, той знае на кои мисли да даде 

път и кои да ограничи. Че някоя лоша мисъл минала през 

ума ви – това ни най-малко не ви дава право да я допус-

нете в себе си, да ѝ дадете възможност да се реализира. 

Човек трябва да пресява мислите си, да дава ход само на 

онези от тях, които носят благо както за него самия, така 
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и за неговите ближни. Българите имат една поговорка, 

която може да се приложи за дадения случай. Те казват: 

„Не всичко, което хвърчи, може да се яде.““ (130) 
 

„Болните хора са много лековерни. Те постоянно ви-

кат лекари, приемат лекарства, като се надяват, че състо-

янието им ще се подобри. После чуват някъде, че еди-коя 

си баба лекува болни като тях и те веднага я извикват, ис-

кат и от нея лекарства. След това извикват още двама ле-

кари, които също им дават лекарства. По този начин от 

смесването на разни лекарства в организма настава про-

тиводействие, реакция, чиито резултати не могат да бъдат 

добри. Различните лекарства на лекарите създават цяла 

каша в организма. В това отношение, ако болният се ле-

кува само от един лекар, той ще оздравее по-скоро.  

Българинът, който е практичен, по този случай е съз-

дал поговорката: „Много баби, хилаво дете.“ …  

Помнете следния закон: когато слушате много умове 

или когато пиете вода от много извори, вие нищо няма да 

постигнете. Под думата „извори“ ние не разбираме 

чешми, водата на които е от един и същ извор, но подраз-

бираме качества вода. Има води, от които човек, като пие, 

оздравява; има води, от които човек се разболява. Водата 

на първите извори е магнетична; тя се отразява благоп-

риятно върху здравето на човека.  

Към водите, вредни за организма на човека, спадат 

блатистите, застоялите, понеже в тях попадат гниещи ве-

щества, които ги развалят. По същия начин и в ума на чо-

века попадат мисли, които се задържат за дълго време и 

както органичните вещества, така и те започват да се раз-

лагат, вследствие на което покварят човешкия ум.“ (131) 
 

„Никога не се отказвай да направиш това, което мо-

жеш. От теб искат да направиш една малка услуга – не се 

отказвай, не мисли, че не можеш да я направиш. Отка-

жеш ли се под предлог, че не искаш, не можеш или нямаш 

време, ти се свързваш с един отрицателен закон в 
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природата. Против теб се опълчва верига от отрицателни 

сили, които след време ще развалят хубавите ти планове. 

Те представят подпочвена вода, която бавно, но сигурно 

разрушава основите на твоя живот. Един ден ти ще се на-

мериш пред голяма катастрофа.  

Това подразбира българската поговорка: „Малкото 

камъче преобръща колата.““ (132) 
 

„По естество човек е добър, но трябва да възстанови 

връзката си с Бога, която някога е прекъснал. Щом иск-

рено пожелае това, той моментално може да стане добър. 

Сегашният момент определя човека. Българската пого-

ворка казва: „Малкото камъче преобръща колата.“  

Същото може да се каже и за човека. Една грешка в се-

гашния живот на човека е в състояние да засенчи 20-го-

дишния му добър, благочестив живот… Ако грешникът се 

откаже от своя път и тръгне в пътя на праведния, грехо-

вете му ще се заличат. Но и ако праведният се отклони от 

пътя си, правдата му няма да се зачете.“ (133) 
 

„Българите често употребяват една поговорка: „Наша 

Стоянка три лакти изтъкала, пет разтъкала, а 

платното и до днес седи на стана.“ – Какво се под-

разбира от тази поговорка? Възможно ли е преди всичко 

три лакти да изтъче, пет да разтъче? Откъде ще вземе 

двата, които трябва да разтъче? Или ще кажете, че от съ-

седите ще вземе. Значи такъв човек разтъкава не само 

своето платно, но и това на съседа си. Какво ще кажете за 

него? Какво ще придобие той в живота си? – Нищо.  

Казвам: Такива са резултатите на всеки, който живее 

със съмнение и подозрение. Затова хвърлете съмнението 

вън от себе си и се въоръжете със силна вяра.“ (134) 
 

„Българската поговорка казва: „Който много знае, 

той много страда.“ – Това не значи, че човек не трябва 

да се стреми към знанието. Всеки трябва да се стреми към 

придобиване на знания, но трябва да е готов да страда. 
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Страданието произтича от отговорността, която човек 

поема. Колкото повече знае човек, толкова по-голяма от-

говорност носи. Човек лесно носи страданията си, но ко-

гато знае, че са изпратени от Бога.“ (135) 
 

„У младите има желание животът им да върви гладко, 

да нямат трудности. Трябва да знаете обаче, че всяка 

трудност съответства на умственото развитие на младия. 

Една българска поговорка казва: „Какъвто е умът му, 

такъв е домът му.“ – Това подразбира, че според сте-

пента на неговия ум, такава е и отговорността, която при-

родата му налага. В природата има един велик закон, 

който определя трудностите на хората според тяхното ум-

ствено развитие. Колкото трудностите на един човек са 

по-големи, толкова този човек седи на по-високо умст-

вено стъпало; и колкото трудностите му са по-малки, тол-

кова той седи на по-ниско умствено стъпало.  

В това отношение историята ни показва, че най-вели-

ките хора в света, които са помогнали за повдигането на 

човечеството, са имали най-големи трудности, но са ги 

преодолявали. Следователно всеки от вас може да прео-

долее каква и да е трудност по един разумен начин.“ (136) 
 

„Не трупайте много знания. Знанието се осмисля само 

когато се превръща в жива сила. Бъдете доволни от мал-

кото, което ви се дава – било в знание, в сила, в ядене, в 

ходене, в спане и т. н. Нека доволството бъде основа на 

живота ви. Доволството е Божествен закон. Една пого-

ворка казва: „Бъдете доволни от малкото, за да ви 

се даде голямото.“ – В Писанието е казано: „Довол-

ният, верният в малкото е верен и в многото.“ 

Да бъде човек доволен в малкото, това не значи да стои 

на едно място. – Не, той трябва да върви напред и да бъде 

доволен от всичко, което животът му предлага.“ (137) 
 

„За какво Бог може да ни обича? – За Истината, която 

е вложена в нас. Казано е в един стих: „Възлюбил Си 
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Истината в душата ни.“ – В това отношение нашата душа 

е съкровищница, в която е вложена Истината. Докато Ис-

тината е в душата ни, ние имаме цена. Щом изгубим Ис-

тината, с нея заедно изгубваме и своята цена.  

Обезценяването на човека в този случай е изразено в 

поговорката: „Този човек не струва лула тютюн.“ – 

Кой е този човек?– Който е изгубил Истината.“ (138) 
 

„Не влизай между двама души, които спорят, които се 

карат помежду си. В този случай те са два остри камъка. 

За такива хора българите имат поговорка: „Два остри 

камъка брашно не мелят.“ – И наистина, долният ка-

мък на водениците е гладък, а горният е остър.  

Когато човек започва да става остър, груб, в него се за-

белязват особени прояви: той губи своята мекота, своята 

влага и става сух. Сухата нива нищо не ражда.“ (139) 
 

„Имате онази поговорка, че корените на знанието 

са горчиви, а плодовете – сладки.  

Какво подразбирате? Корените – това е злото; клоните 

– това е доброто... Корените стават условие, за да може 

клоните отгоре да дадат плод. Ако на Земята не беше 

злото, никакво благо не би имало.“ (151) 
 

„Метод за самовъзпитание е приложение на музиката 

и на пеенето. Човек трябва да пее за себе си поне по поло-

вин час на ден. Не пее ли, работите му няма да вървят 

добре. Стари и млади – всички трябва да пеете. Според 

мен младият трябва повече да мисли, а старият – да пее. 

Външно или вътрешно, човек трябва да пее. 

По-добър метод за трансформиране на състоянието от 

музиката не съществува. Дали сте неразположени, 

скръбни, обременени, вие трябва да пеете. Без песен чо-

век трудно разрешава задачите си. Една българска пого-

ворка казва: „Който пее, зло не мисли.“ – Музиката 

може да стопи и най-коравата обвивка около човека. Тя 

може да се уподоби на Слънцето в живота.“ (140) 
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„Съвременните хора се запитват как ще се оправи све-

тът. Има един начин за изправяне на света – прилагане 

на музиката в живота. Една българска поговорка казва: 

„Който пее, зло не мисли.“ – Пейте и свирете, за да се 

справяте лесно с трудностите си.“ (141) 
 

„Една българска поговорка казва: „Каквото човек 

помисли, това става.“ – Вярна е тази поговорка, но не 

е пълна. За да стане нещо, не е достатъчно само да се по-

мисли. Като помисли нещо, човек трябва да пристъпи 

към действие. След това вече замисленото става. Мисъл 

без работа нищо не дава. 

При един светия живял един млад момък, негов уче-

ник. Светията често казвал на ученика си: „Каквото човек 

помисли – това става.“  

Един ден светията слязъл в града по работа, а учени-

кът останал в дома да чисти и готви. Той сварил боб, но 

забравил да сложи сол. Като се върнал светията, яденето 

било готово, затова седнали да ядат. Още при първата лъ-

жица светията усетил, че бобът е безсолен и казал на уче-

ника си:  

– Ти си забравил да сложиш сол, в боба.  

– Няма нищо – спокойно отговорил ученикът. – Дос-

татъчно е да помислиш, че има сол, и бобът ще стане со-

лен.  

Светията видял, че само с мисъл работите не стават. 

Като мисли човек и работи върху замисленото, тогава ще 

стане… Човек трябва да бъде последователен в мисълта, в 

чувствата и в действията си.“ (142) 
 

„Пазете съзнанието си будно, да не се раздвоявате, да 

не се запитвате защо някои от вас са жени, а други – мъже. 

За вас е важно да знаете, като сте жени и мъже, с какво 

трябва да се занимавате. Ако сте жени, ще се занимавате 

със сърцето си; ако сте мъже, ще се занимавате с главата 

си, със своя ум. Когато жените престанат да се занимават 

със сърцето си, а мъжете – с ума си, всичко е изгубено. 
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Българите често употребяват поговорката: „Къща без 

жена и мъж без пари – огън да ги гори!“ – Ние пра-

вим следния превод на тази поговорка: „Жена без сърце и 

мъж без ум – огън да ги гори.“  

Жената трябва да урежда сърцето си, а мъжът – ума си. 

Иде време, когато мъжът и жената трябва да гледат по 

друг начин на живота, на отношенията помежду си.“ (143) 
 

„Някой се отличава с голяма подозрителност. Когото 

срещне, все ще се усъмни, ще започне да го подозира в 

нещо. За да се справите със своята подозрителност, не 

трябва да бързате. Затова българската поговорка казва: 

„Два пъти мери, веднъж крой.“ – Човек трябва добре 

да обмисля нещата и тогава да пристъпва към действие. 

Само така той може да се справя с трудностите си.“ (144) 
 

„Глупавият отговаря бързо, без да мисли. Умният, 

преди да отговаря, мисли. Една българска пословица 

казва: „Два пъти мери, веднъж крой!“ 

Аз казвам: два пъти обмисли, веднъж кажи. Така пос-

тъпва разумният човек.“ (145) 
 

„Изпитанията и страданията имат за цел да ви пред-

пазят от по-големи злини, на които ще се натъкнете. Кол-

кото и да не ви е приятно това, което ви се случва, кажете 

си: „За добро е.“ – Какво лошо има в това, че някой човек 

е умрял? Той отишъл при баща си и майка си да получи 

наследството, което му се пада, и отново да се върне на Зе-

мята.  

Ще кажете, че сте направили много усилия, за да из-

вършите една добра работа, а излязло друго нещо, което 

не сте очаквали и желали. – Нищо. Пак си кажете, че е за 

добро. Днес още не виждате доброто, но после ще го ви-

дите. Знайте, че зад неприятните работи се крие нещо 

приятно. Иначе те не биха станали.  

Бог допуска да стават само разумни неща, т.е. такива, 

в които доброто е скрито. Има неща, които не трябва да 
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стават, но въпреки това стават. Те се подчиняват на други 

закони. Обаче във всички неща, които са допуснати от 

Бога, се крие нещо разумно и добро. Някой страда, че го 

уволнили от работата, която обичал. Нека си каже, че 

уволнението му е за добро. Няма да се мине много време 

и ще го назначат на по-висока служба. Как щяха да му да-

дат тази работа, ако не му отнемат първата?  

Вместо да казват: „Всичко е за добро“, българите си 

служат с поговорката: „Всяко зло за добро.““ (146) 
 

„Всяко изкушение е лошо само по себе си, но ако то не 

се случи, ще стане нещо по-голямо, нещо по-лошо. Това 

зло е дошло, за да не се случи нещо по-голямо.  

Затова една българска пословица казва: „Ела зло, че 

без тебе по-зло.“ – Следователно всички изкушения 

имат за цел да ни избавят от това голямо зло, което виси 

като нож над главите ни.“ (147) 
 

„Когато се запитвате защо идват страдания, ще знаете, 

че страданията на човека са изпратени, за да го спасят от 

някакво по-голямо зло. Приеми по-малкото страдание, за 

да не дойде по-голямото. Затова имаме и пословицата: 

„Ела зло, че без тебе по-зло.“ 

Когато Невидимият свят иска да спаси човека от ня-

каква глупост, която ще коства живота му, той му изп-

раща някакво страдание, за да се опомни.“ (148) 
 

„Гледам във вас, в умовете на всички ви, има голямо 

противоречие. Вие по някой път за едно малко чувство, за 

едно малко неразбиране на нещата сте готови да напра-

вите както в поговорката се казва: „За бълхата изгаря 

и целия юрган.“ – Че ако сте тръгнали да търсите Ис-

тината, какво ще ви спъват хората какво мислят. Не 

трябва да ви спъват!“ (149) 
 

„Сега от всички се изисква да изпълните волята Божия 

както трябва. Някой казва: „Досега не съм изпълнил 
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волята Божия, пък отсега нататък ще я изпълня!“ – Пом-

нете: Ако цял живот не сте изпълнявали волята Божия, и 

последния ден я изпълните, този ден ще ви спаси. 

„Краят увенчава делото“ – казва поговорката.  

Ако цял живот сте изпълнявали волята Божия, а пос-

ледния ден не я изпълните, работата ви е пропаднала. 

Последното добро дело служи за основа на бъдещия жи-

вот. Един господар има сто слуги. На 99 от тях редовно 

плаща. Щом дойде до стотния слуга, той му казва: „Махни 

се оттук! Дотегна ми да се разправям с вас!“ – Щом каже 

така, този господар е развалил цялата си работа.  

И друг господар има сто слуги. Като дойдат при него 

да им плаща, той ги прогони от себе си, не иска да им 

плаща. Като дойде стотният слуга при него, той се раз-

мисли върху постъпката си, вижда, че е постъпил лошо и 

веднага плаща на слугата си, като му казва: „Иди скоро да 

извикаш другарите си, да платя на всички.“ – Следова-

телно, ако последното дело на деня е добро, то е в сила да 

изправи 99-те лоши дела. Ако последното дело на деня е 

лошо, то е в сила да развали 99-те добри дела.“ (150) 
 

„Къде е Господ? – Във вас. Отворете сърцето си и Той 

ще се прояви. Като не съзнава богатствата и благата, ко-

ито носи в себе си, човек плаче, страда, обезсърчава се.  

Това подразбира българската пословица: „Вода гази, 

жаден ходи.“ – Ако възлюбите Господа, ще придобиете 

всичко, каквото желаете. Без Бога човек не може да за-

пази нито богатството, нито силата си.“ (152) 
 

„Една българска пословица казва: „Бог не гледа на 

лице, но на сърце.“ … Стремежът на душата определя 

положението на човека. От стремежа зависи как Бог ще 

погледне към човека. Ако Бог гледа благосклонно към хо-

рата, те са спасени. Онзи, който има правилен стремеж, 

Бог ще говори с него меко, любовно.“ (153) 
 

„Няма лъжа в света, на която не може да се открие 
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опашката. Една българска пословица казва: „На лъжата 

краката са къси.“ – Кой човек се е облагородил с лъ-

жата? Какво е допринесла лъжата на хората? Истината 

повдига хората, а лъжата ги понижава.“ (154) 
 

„Често слушам какво си говорят хората. Някои искат 

да отидат направо в Божествения свят, при Господа. – Те 

и сега са при Господа. Как живеят с Него? Той стои и от-

далеч наблюдава какво мислят и как постъпват. Ще ка-

жете, че имам предвид вашия живот. Аз не се занимавам 

с живота на хората и с техните грешки. Те сами знаят 

грешките си. За мене е по-важно човек да предотврати 

една грешка, а не да мисли защо я направил.  

Някой счупил стомната. Питат го защо я счупил. Спо-

ред мен това не е важно. Стомната е счупена вече. Важно 

е да се намери някой, който да те предпази от счупване на 

стомната… 

И тъй, по-добре е да предотвратявате грешките, откол-

кото да ги правите и после да ги поправяте. Една стара 

пословица казва: „Една предотвратена грешка 

струва повече от сто поправени.““ (155) 
 

„Има случаи – някой иска пари, за да дава на други, да 

минава за благодетел. Българската пословица казва: „С 

чужда пита помен не се прави.” – Божествен закон е: 

Като обичаш някого, ще работиш за него и каквото при-

добиеш – ще му го дадеш. Като обичаш, ще проявиш оная 

любов, която е вложена в тебе, а не чуждата любов.“ (156) 
 

„Всеки един от вас трябва да знае как да си даде първа 

помощ, правилна помощ… Вземете произхода на чумата: 

това са малки микроби, които се размножават много 

бързо, за 24 часа милиарди се размножават. И от техните 

нечистотии човек боледува. Пийте 5-10-15 чаши топла 

вода – чумата я е страх от топлата вода.  

Българите казват: „Чумата се плаши от топлата 

вода.“ – За да се разтвори серумът на микробите, пийте 
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топла вода. Така вие подобрявате качеството на вашата 

кръв. В една чиста кръв не могат да живеят сегашните 

микроби – това са елементарни работи.“ (157) 
 

„За да събуди дарбите и способностите на хората, Ра-

зумният свят ги поставя на големи страдания и труд-

ности. В това отношение страданията представят очисти-

телно средство за човечеството. Страданията идат като ус-

ловие за развиване на човешкия ум, за пробуждане на чо-

вешкото съзнание. Умът на човека се развива само при го-

леми трудности и страдания. По този случай българите 

употребяват поговорката: „Накарай дявола на ра-

бота, т.е. постави го натясно, и той ще те научи 

какво да правиш.“ 

Какво виждаме днес в света? – Точно обратното. Съв-

ременните хора искат синовете и дъщерите им да бъдат 

добри, умни, да бъдат истински християни, а при това 

търсят охолния живот, да живеят като рентиери. Това е 

несъвместимо с Божите закони.“ (158) 
 

„Който не разбира смисъла на Новораждането, разши-

рява се, без да знае защо. И – в края на краищата – сам се 

обременява и отегчава. Той си прави къщи, купува си 

имоти, дава под наем, но вместо да осмисли живота си, 

повече се обърква. Наемателите се карат помежду си, и 

той се кара с тях. Те не плащат редовно наемите си, при-

чиняват повреди на къщата и т.н. Тук може да се приложи 

поговорката: „Нямала си баба белица4, купила си 

прасенце.“ – Това значи неразбиране на великия про-

цес на Новораждането. Човек не е дошъл на Земята да си 

прави къщи, да ги дава под наем, да става рентиер. Той е 

дошъл да работи с ума, със сърцето и с волята си.“ (159) 
  

„Трябва да престанете да се осигурявате, а да работите. 

Човек може да си създаде някаква работа, която да го 

 
4 белица – бяла овчица (ост.) 
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задоволява. Но вие ще ми възразите: „Господ дава, но 

в кошара не вкарва.“ – Тази поговорка е създадена 

след съгрешаването на Ева. Частната собственост – това е 

кошарата… Господ всякога дава богатство, но в частна 

собственост не вярва. Днес хората се възхищават от тази 

поговорка. Аз намирам, че тя е човешко изобретение. 

Христос казва: „Извади тази греда – т.е. частната собстве-

ност – от окото си, никаква кошара не ти трябва.“ – Хрис-

тос те извежда от кошарата и ще те заведе на паша. Това 

показва, че Той не вярва в частната собственост.“ (160) 

 

5. Мисията на българския  
народ и славянството 

 
„Вие не сте били по-рано в този народ, а сте били в 

Египет, ходили сте с евреите през пустинята, ходили сте в 

Ханаан, преминали сте в Гърция, Рим, а след това се озо-

вавате между славяните. Разбира се, пак ще кажа: много 

от вашите длъжности сте изпълнили, а много не. Най-

после Братството ви изпраща между този народ, за да го 

подигнете… 

Ето, Христос иде. Той е в България. И Той е, Който ръ-

ководи тази работа. От поведението на българския народ, 

от поведението на славянския елемент въобще ще зависи 

разпореждането на Невидимия свят. Вие трябва да съ-

действате… Дори и ако една или няколко години по-рано 

напуснем и излезем от къщите си, няма какво да губим, 

защото не бива да сме прилепени толкова към материята, 

та да мислим, че тя е всичко. Ако ние сме тук още, то 

трябва да знаете, че има наши братя, на които трябва да 

помогнем. И понеже славянството представлява от себе 

си по-добър елемент, то е, което има благоволението на 

Небето, при все че и в него има два големи порока – блуд-

ство и пиянство. В душата му обаче изобилстват 
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добродетели, които интересуват приятелските му духове. 

После, грешка ще е да си внушавате, че България може да 

стане една велика държава, защото, като четем истори-

ята, питам аз къде са Персия, Рим и пр.? Не бяха ли и те 

велики държави? Та, ако България със своето бъдещо ве-

личие иска да прослави името Божие, тогава ще има бла-

говолението свише.  

Ако Небето не е с един народ, напразна е цялата негова 

сила и войска. На такъв народ трябва един ум, а този ум е 

Господ и ако ние отиваме с Неговия план, трябва да поло-

жим всичко, за да запазим този народ от опиянение. 

Ето защо всички тези, които познават Господа, трябва 

да кажат дълбоко в сърцето си: „Господи, нека бъде во-

лята Ти.“ – Да се държим за Господа, защото Той е глав-

нокомандващият, пред Когото не след много години ще 

се явите за отчет. И затова във вашата душа трябва да се 

роди съзнание да Му служите. Всички трябва да бъдете 

благодарни на Господа за онова, което ви дава…  

Умен човек е този, който използва всеки случай в жи-

вота и благодари за всичко на Небето. Всичките желания, 

които развалят мира ни, нашето духовно равновесие, 

трябва – особено сега – да ги подчиним на Господа.“ (161) 

 
„Вие трябва да разбирате не само интересите на бъл-

гарския народ, но дошло е време, когато всички духовни 

хора трябва да разбират интересите на цялото човечество. 

Ние трябва да разбираме не само интересите на цялото 

човечество, но трябва да включваме и интересите на ан-

гелите, защото имаме отношения с тях. По отношение на 

ангелите, по отношение на Висшите Същества, ние сме 

корени, а те, по отношение на нас, са клони…  

Има по-висши Същества от ангелите, които са цветове 

и плодове на този живот. Значи над нас има друг един по-

висш живот, който регулира нашия живот, нашите отно-

шения… Ние разрешаваме една велика задача в света. 

Кои ние? – Тези, у които съзнанието се е пробудило.“ (163) 
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„Господ се интересува за всичките работи на България 

– и в политическо, и в икономическо, и в материално от-

ношение. И ще видите, че в материално отношение Бъл-

гария е по-добре от другите съседни държавици. По-

добре е от другите и в други отношения. Например навод-

нението в Румъния, земетресението в Италия и това, ко-

ето стана в Турция – подобни катастрофи щяха да станат 

и в България, обаче тя остана незасегната по благослове-

ние Отгоре. И това е в общия план на Небето.  

Трябва да образуваме вече една почва, за да дойдат в 

България, да се преродят по-добри духове. Защото целта 

на Веригата5 е да подготви добра почва, та като дойдат по-

добрите духове, да спомогнем за тяхното въплъщение и 

да ги поставим на работа. Тогава ще има в България по-

добри министри, по-добри управници, съдии, офицери и 

прочее. А пък за тези, които крадат пари, не се тревожете 

– те ще оставят парите тук… 

През този свят сега иде магнетична вълна, която ще 

пречисти всичко негодно. И тази вълна ще се предшества 

от признаци като земетресения, омрази, ненависти. 

Злото ще се увеличи – това са войните, които се готвят. 

Но има всички условия да стане обединение на народа и 

положението на българския народ е много добро…  

Опасността е само там, че с въздигането на България 

управляващите могат да се заблудят, като го ударят на 

ядене и пиене, и да забравят, че са били 500 години под 

робство. Затова именно ние работим – да се не повтаря 

робството.“ (164) 
 

„В България всички добри хора трябва да си насочат 

мислите към един Център – към Бога.“ (165) 

 
5 „Веригата“ или „Веригата на Божествената Любов“ е създадена от 

Учителя през 1897 г. като Общество за повдигане религиозния дух на 

българския народ. Провеждат се ежегодни национални събори във 

Варна и Велико Търново до 1915 г., а по-късно Учителя основава 

Школата на Всемирното Бяло Братство в България. 
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„От вас, като българи, се изисква геройство. В една от 

миналите беседи казах, че англичаните се отличават с 

честността си, германците с трудолюбието си, славяните 

със саможертвата си. И вие, като българи, желая да имате 

за девиз саможертвата. Само така ще разберете смисъла 

на живота. Дето има саможертва, там е Духът.“ (166) 

 
„Аз желая да се създаде между всички ви една хармо-

ния, да може да използваме времето. И ще има да се из-

върши работа. Върху софиянци Бялото Братство не гледа 

с добро око, да ви кажа истината. Не че не ви обича, но 

съжалява за онези права, които вие сте си дали. Свободата 

иска права, но да знаете, че има права и задължения… 

Ще се учите, защото пак ще дойдете на Земята, докато 

завършите своето развитие. Ще ходите, ще се връщате на 

Училището като ученици, докато завършите. Не мислете, 

че ще ме убедите на своя страна. Само един начин има за 

това: ако живеете в Добродетелта, в Любовта, Мъдростта, 

Правдата и Истината. Аз не мога да бъда там, където не е 

Господ. В злото Бог го няма… 

Ако вие се влияете отвън, може да ви кажат: „Г-н Дъ-

нов е такъв и такъв“, но ако вие сами не можете да позна-

ете Истината, тя не може да се предаде отвън. Желая да 

имате взаимна почит и любов, да се почитате и обичате 

един другиго. Това е първият закон на Бялото Братство. 

Не можете да измените този закон… 

Време нямате… Кармата ви е назряла вече и ако не 

ликвидирате правилно сега, ще останете за две хиляди го-

дини назад. Вие като минете напред, други идват, които 

ще ви заместят. Не се спирайте, вярвайте във великия Бо-

жествен закон, имайте опитността на миналото, разби-

рате много добре работите, не сте слепи… 

На Черната Ложа трябва да се даде отпор. Черното и 

Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да взе-

мете участие на едната страна. Ако вземете участие на 

страната на Черното Братство, от месото ви суджуци ще 
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правят, от кожата ви ремъци, а ако вземете страната на 

Бялото Братство, ще ходите на двата крака, кожата ще ви 

бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. (Л. Котев: 

Неутралитет не се ли позволява?) – Никакъв неутрали-

тет! С Господа или против Господа… 

Гледайте да въдворите хармония. Имали сте опит-

ности, страдания и стремежи. Станалото станало, то не е 

за първи път, но всички недоразумения трябва да изчез-

нат. Доброволно, а не по насилствен начин.  

Тази година вие, софиянци, сте, които спирате малко 

работата. Затова дойдох да ви предупредя. Да създадем 

много работа, защото човешката мисъл, желание и дейс-

твие, съединени в Бога, са една велика сила.“ (167) 

 
„Българите трябва да се откажат от своя егоизъм. Те са 

готови за една педя земя да убият брата си или за един 

грош да развалят приятелството си с човека. Това е лоша 

черта, от която трябва да се освободите.  

Казвате: „Сърбите и гърците по-добри ли са от нас?“ – 

Това не е ваша работа. Какви са сърбите и гърците – това 

се отнася до тях. Вие, като народ, трябва да развивате бла-

городни черти в себе си, да усилвате волята си като необ-

ходимост за вашето бъдещо развитие.  

Безволието води към робство. Без воля, умът и сърцето 

не могат да се хармонизират. Безволието е причина, дето 

двама славяни, събрани на едно място, не могат да дойдат 

в съгласие. Разногласието на славяните е пословично. По-

неже ги обича, Бог ги прекарва през огън, да се обединят. 

Няма други народи в света, които са минали през толкова 

страдания, както славянските. Бог казва, че от нас трябва 

да излезе нещо добро! Кой добър баща не наказва сина си, 

когото обича? И славяните са възлюбените чада на Гос-

пода, затова Той ги наказва. Те имат велико бъдеще… 

Аз никого не съдя, не съм дошъл за съдба, но казвам 

на българите и на всички европейски народи, че ако не 

заживеят братски, ще познаят кой е Христос. Всички, 
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които ме слушате, започнете да живеете братски – не 

както ви говоря аз, но както вие разбирате, както вашето 

сърце ви диктува. Само така ще се обновите... 

Много обещания се дадоха на българите, докато ги на-

карат да воюват. Те влязоха във война и очакваха да полу-

чат Македония, но изгубиха и това, което имаха. – Съдба 

ли беше това? – Не. Те трябваше да разчитат на Бога. Той 

щеше да им даде повече неща.  

Съдбата на всички народи, както и на българите, се оп-

ределя от друго място. Нито Франция, нито Англия, нито 

Германия, нито Русия определят съдбата на народите. Бог 

определя съдбините на всички народи. Когато иска да 

повдигне един народ, Той му изпраща умни майки и 

бащи, свещеници, проповедници, учители и управници. 

Когато иска да накаже един народ – отнема идейните му 

и разумни хора и го оставя на произвола на съдбата. Този 

народ сам ще се унищожи. Ние се нуждаем от умни и 

добри хора… 

За българите е казано: Ако приемат Новото Учение, 

още тази година ще има плодородие; ако не го приемат, 

очакват ги 7 години такъв глад, какъвто България и це-

лият свят не са запомнили. Аз говоря истината. Това 

всички трябва да знаят. Всички ще разберат, че друг за-

кон управлява света. Този закон не е поставен от мене, 

нито по свой ум говоря. Бог сам ще покаже на хората съ-

ществува ли Той или не съществува… 

Добри думи са казани за България. Добро бъдеще я 

очаква, но от нея се иска разумност, благородство, да при-

еме онези, които сеят Божието Слово свободно. 

„Как ще познаем кой носи Божествената истина?“ 

Казано е: По плодовете ще ги познаете… 

Желая архангел Михаил да е на ваша страна, а не про-

тив вас. Ако той извади ножа си да воюва за вас, никаква 

санкция няма да ви се налага, никакво зло няма да ви спо-

лети. И Бог ще бъде на ваша страна. Казано е, че ако Бъл-

гария приеме Новото учение, границите ѝ ще се разширят 
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и ще получи всичко, каквото ѝ е нужно. Ако не приеме Бо-

жественото учение, нищо няма да ѝ се даде. Такова е по-

литическото положение на България. Всеки народ, който 

иска да бъде поставен добре между другите народи, 

трябва да има четири качества: да бъде честен, справед-

лив, добър и разумен.  

На всеки дом, на всяко училище, на всяка черква, на 

всяко съдилище трябва да стои надписът: Честност, Спра-

ведливост, Доброта и Разумност. Ако живеете така, 

всички народи ще отворят обятията си за вас. Кой не 

обича добрите и разумни хора? Казвам ви това, за да се 

поправите. Свещениците трябва да знаят, че Бог не бива 

поругаем, не се шегува. Не искам да ви плаша, но не искам 

да гледам страданията на хората. Казвам: Съществуват 

Божествени закони, от които нищо не може да избегне… 

Когато Бог проговори на човека, сиромашията, стра-

данията, болестите изчезват; навсякъде царува братство и 

сестринство, мир и съгласие. – „Ние сме религиозни, 

стремим се към усъвършенстване.“ – Имате ли недоразу-

мения помежду си? – „Имаме.“ – Значи Бог още не ви е 

проговорил. Желая Бог да проговори на българите, да 

дойдат Мирът, Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата 

и Добродетелта между тях.“ (168) 
 

„Сега вече българите няма да воюват с оръжие, а с Лю-

бовта, ще пазят строг неутралитет и ще кажат: „Досега 

служихме на Централните сили, на Съглашението, а сега 

искаме вече да опитаме тоя Нов Живот по Господа и да 

устроим живота си според Неговата Воля.“ 

Само така ще дойде съзнанието у българите и ще се 

повдигнат те като народ.“ (169) 
 

„Сега, като ученици, от вас се иска да бъдете смели и 

решителни. Не е въпрос да страдате и да пъшкате, но да 

се учите от страданията. На всеки от вас е дадена задача, 

която правилно трябва да реши. При това, като българи, 

трябва да решите задачата си именно в България.“ (170) 
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„Сега и на вас казвам: Докато сте мобилизирани от 

Господа, ще изпълнявате закона на Божествения свят. 

Само така ще видите, че Бог е верен във всичките си пъ-

тища. Аз искам тази година софиянци да дадат пример на 

почит и на Любов помежду си. Искам от София да излезе 

нещо добро. – Как мислите, може ли да се очаква от софи-

янци нещо добро? – Може, разбира се.  

Ще кажете: „Бог да ни помага!“ – Ето, Любовта хлопа 

на вратата ви. Приемете я, тя ще нареди всичките ви ра-

боти. – „Бог да ни просвещава!“ – Ето, и вярата хлопа на 

вратата ви. Отворете ѝ да влезе. 

Любовта хлопа на сърцето, Вярата хлопа на ума, а На-

деждата – на волята. Отворете и трите врати, да приемете 

тия гостенки. Само така ще се разрешат всички въпроси 

по магичен начин, както Моисей със своя жезъл. Той 

вдигна жезъла си и в името на Вярата, Надеждата и Лю-

бовта раздели Червеното море и отвори път, за да минат 

през него. В името на Любовта всичко е възможно… 

– Може ли да излезе нещо от София и от софиянци? 

– Може. 

– Тогава направете каквото можете, но с Любов. И аз 

ще направя каквото мога с Любов. Така въпросите се ре-

шават правилно. Ако аз правя нещо, а вие нищо не пра-

вите – работите остават назад.“ (171) 

 
„Тази вътрешна връзка с Бога трябва да се създаде. У 

българина тази връзка е много слаба. Една от задачите на 

учениците от Всемирното Бяло Братство е да повдигнат у 

българите религиозното чувство не само по форма, но ко-

ренно. Нас не ни интересува външната форма, но трябва 

да се произведе един вътрешен преврат, най-напред в нас, 

а после и вън от нас. И тогава това духовно течение ще по-

тече в целия български народ и ще стане едно общо пов-

дигане на народа.  

Първото нещо е да направим една вътрешна връзка 

между Божествения свят и човешката душа.“ (172) 
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„Сега и вестниците бръмчат, пишат, че цената на 

хляба се повишила. Едно кило струвал 6 лева. След това 

пишат, че хлябът спаднал на 4 лева. След един–два дни 

пак се повишава – 8 лева. Трябва ли хлябът да се продава? 

Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го прода-

ват. Голямо проклятие виси върху човечеството. – Защо? 

– Защото продават хляба – великото благо в живота. Аб-

солютно забранено е да се продават хлябът и брашното. 

Трябва ли след всичко това да питате защо светът е лош, 

защо хората са лоши?  

Първото условие, което трябва да се спазва, е да се 

дава хлябът без пари. Няма по-голямо безчестие от това 

да купуваш и продаваш хляб. В бъдеще хората ще се чудят 

на сегашните хора, че са били такива говеда – да продават 

и купуват хляба. Това са говедата на 20 век. Първите хора, 

които са злоупотребили с житото, като са го продавали и 

купували, не са видели добро до четвъртото поколение. 

Помнете: Кармичният закон не прощава. 

Не казвам, че новата идея да се дава хлябът без пари 

ще се приеме изведнъж. Важно е тази идея да проникне в 

човешкия ум и постепенно да си пробива път.  

Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че 

хлябът трябва да се продава. България трябва да бъде 

първата държава, която да приложи Божествения закон 

на Земята – хлябът да се дава даром. Само онзи може да 

приложи тоя закон, който е абсолютно чист и безгрешен. 

Грешният, освен че няма да приложи тоя закон, но ще 

създаде още по-лош. Значи само мъдрият, праведният и 

благородният може да приложи тоя закон. 

Знаете ли колко жени, колко момичета са продали 

своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са про-

дали възвишеното и благородното в себе си само за 

хляба? След това казвате: „Господи, да бъде Твоята воля!“ 

– Да бъде Твоята воля, но да се изпълни нашата воля. Об-

личате се добре, с хубави шапки и цилиндри, а вашите 

сестри гният в порока! За един хляб продават своята чест! 
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Как ще оправдаете това, вие, бащи, майки, учители, све-

щеници, професори, царе?  

Ще кажете, че Господ е наредил нещата така. Лъжа е 

това! Миналите поколения направиха това. Следователно 

това, което хората са направили, хората трябва да го изп-

равят! Ние трябва да оправим това… 

Във всички трябва да влезе великият импулс на Лю-

бовта, а не само да се числим към някоя школа и да каз-

ваме, че Бог е такъв или онакъв. 

Питам: Продава ли се хлябът във вашия град? – „Про-

дава се: черният по-евтино, белият – по-скъпо. Ние сме 

културни хора.“ – Щом е така, аз имам особено мнение за 

вас и за вашата култура. Ако това разбиране не се про-

мени, в бъдеще животът ще стане сто пъти по-лош от се-

гашния. В продължение на сто години само хората ще се 

изродят. Фалшификацията на хляба, премесването му с 

боб, пясък, вар ще изроди човечеството. 

Защо фалшифицират хляба? – За печалба. Всеки иска 

да печели с него. Религиозните казват: „Това не е наша 

работа. Има държавници, които ще наложат новия закон 

за хляба.“ – Питам: От една капка вода ли е образуван об-

лакът? Всяка капка има желание да измие нещо, да ороси 

земята и да напои цветята, т.е. да принесе някаква полза. 

Благодарение на хилядите капки всичко в природата 

расте и се развива. Всеки човек е водна капка.  

Следователно, ако ти не вложиш в работа своя ум, сво-

ето сърце, своята воля и желание, какво ще стане в света? 

Казано е в Писанието: „Когато Ме потърсите с цялото си 

сърце, Аз ще ви се изявя.“ 

Какво значи да намерите Господа? – Това значи да за-

почне великият закон на Любовта да работи във вашите 

души. – „Как ще стане това?“ – Започнете да се храните с 

най-простата храна, достъпна за всички, за да създадете 

една вълна, която да обхване всички хора. Само така ще 

се оправи светът. А какво става днес? Някои семейства из-

разходват за един обяд или вечеря по хиляда и повече 
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лева, други едва намират 50-60 лева за вечеря, а трети – 

гладни лягат. Някои слагат на трапезата си по 2-3 ястия, 

а други – нито едно. След това ще доведат пред съда някоя 

блудница, която се е продала за един хляб.  

После питат Христа какво да правят с тази блудница. 

Христос отговаря: „Който от вас е безгрешен, нека пръв 

хвърли камък върху нея.“ 

Питате: „Кой е виновен за падението на тая жена?“ – 

Всички вие колективно станахте причина за падението ѝ. 

Следователно вие трябва да я поправите. За това се иска 

чистота – да бъдете абсолютно чисти… 

Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, 

нищо не го обезсърчава. Чистотата носи здраве за човеш-

кия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. Ето 

защо първата хигиена, която се налага на човека, е чисто-

тата на ума, на сърцето и на душата… 

В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, 

грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджия. Само 

добрият, честният, здравият може да стане фурнаджия. 

Като меси хляба, той трябва да пее, да мисли добро за 

всички. Ако домакинята не е разположена, не трябва да 

меси хляб. Неразположението е като проказата. Не вна-

сяйте тази проказа в хляба. Щом си неразположена, по-

моли съседката ти да омеси хляба вместо тебе.  

Казваш: „Днес хлябът не е добре омесен и опечен.“ – 

Защо? – Защото си тръгнал да преследваш блудницата и 

да я наказваш. Че хлябът и брашното се купуват и прода-

ват – това не те интересува. Казваш: „Това е в реда на не-

щата, установен чрез закон.“ – Всеки трябва да реши тоя 

въпрос сам за себе си. Ако вие не го разрешите, има други 

сили, вън от вас, които ще го разрешат. 

Съществуват разумни, интелигентни сили в света, ко-

ито имат голяма мощ и активност. Ако доброволно не им 

се подчините, те ще ви заставят насила. – Как? – Както се 

чисти прахът от барабана. Като види, че барабанът се е 

напрашил, барабанчикът взима пръчица и силно удря 
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върху него. Докато не се махне грехът, той не престава да 

удря. Сега и вие сте на барабана. Ако не се подчините на 

законите му, барабанчикът ще започне да удря. Като 

удари няколко пъти, ще отскочите надалеч.  

Като дойде законът на Любовта, няма да те пита какъв 

си и към каква партия принадлежиш, но ще те пита:  

– Купуваш ли хляба с пари и продаваш ли го?  

– Продавам го и го купувам.  

– Хайде тогава, далеч от барабана!  

Някой заема високо обществено положение. Питат го: 

– Ти продаваш ли и купуваш ли хляба?  

– Да.  

– Тогава, вън от барабана!  

И царе, и министри, и владици, всички ще хвърчат във 

въздуха! Господ ще каже: „Нямате право да продавате и 

купувате благото, което ви дадох! Нямате право да разв-

ращавате вашите братя и сестри!“  

Казваш: „Аз имам особени вярвания.“ – Долу вашите 

вярвания! Само един закон съществува в света – законът 

на Любовта…  

Искреност е нужна на всички. Жената трябва да бъде 

еднакво разположена към мъжа си и когато той носи 

нещо вкъщи, и когато не носи. Ако тя го нарича „мили-

чък“ само когато носи месо, хляб, масло, казвам: Бум! – 

долу от барабана! 

Казвам: Вие, жени, проповядвайте на всички хора, че 

хлябът трябва да бъде без пари. Така е казал Господ пър-

воначално. Ще изчисля колко хляб е нужно на България 

и колко декара земя трябва да посее. Аз ще бъда първият, 

който ще работя без пари. Ще изорем нивите, ще ги по-

сеем, ще ги ожънем без пари, за да бъде и хлябът за 

всички хора без пари. Да работим всички, за да бъде хля-

бът даром. Има ли нещо лошо в това? Да се отдели тол-

кова земя, колкото е нужно за хляба. За всичко останало 

– добър е Господ. В Господнята молитва се говори само за 

хляба: „Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес.“  
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Сега вестниците пишат, че хлябът поскъпнал, станал 6 

и 8 лева. Всички се питат какво ще се прави по-нататък. 

Казвам: Вместо да се създава член 4, да се създаде член 

10, според който хлябът да бъде без пари.  

Нека всеки гражданин вземе определено количество 

земя да поработи малко, за да се дава хлябът даром.“ (173) 
 

„Павел казва: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ 

Поддържайте доброто – както в себе си, така и във 

всички хора. Знаете ли какво щеше да бъде, ако София 

представяше висок духовен и умствен център и всички со-

фиянци отправят ума си към Бога, към всички души в 

света, към всички добри и праведни хора по Земята. Ра-

ботите на България щяха да се оправят много скоро.“ (174) 
 

„Един ден българите ще познаят, че аз съм им бил 

един голям приятел. Но когато аз си замина, не искам ни-

какви паметници и ако ми направят такива, ще ги раз-

руша. Любов иска Бог – да се обичат всички като братя и 

сестри. Това са паметниците на бъдещето.  

В главата на всеки свещеник, на всеки проповедник, 

учител, майка това трябва да се втълпи: Братство и сест-

ринство трябва в света!“ (175) 
 

„Ако един цял народ се обърне към Бога, ще може ли 

да разреши своите трудни въпроси? – Ще може. Нека це-

лият български народ каже: „Господи, ние можем да жер-

тваме за Теб всичко! Каквото кажеш, ще направим!“  

А днес българите казват, че имало санкции, това-

онова. Защо има санкции? Защото Господ Го няма (при 

вас). Защо има глупости? Защото Господ Го няма. Защо 

има коравосърдечие между хората? Защото Господ Го 

няма. Всичко, което тежи на хората, е защото Господ не е 

между тях. Ние искаме да разрешим един от великите 

проблеми в света без Бога. По някой път Той ни гледа, 

наблюдава ни какво вършим, поусмихне се и си отминава. 

Ние вдигаме, слагаме, но работите не вървят.“ (176) 
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„Сега ще използваме магнетичните сили на Витоша. 

Електричеството и магнетизмът – това е най-хубавото за 

софиянци и ние трябва да използваме това хубаво.  

Витоша е един богат магнит. И трябва да използваме 

тези условия… Другите ученици трябва да отидат много 

далеч, пък тук има хубави условия, при които учениците 

могат да се калят.“ (177) 
 

„Външните условия на живота и на природата заста-

вят хората да стават земеделци, градинари, риболовци, 

животновъди и др. Където няма тези условия, там се раз-

вива индустрията. Например англичаните нямат условия 

за земеделие, затова пък има условия за развитие на ин-

дустрията… Българите имат условия за земеделие, лозар-

ство, градинарство, животновъдство, но се стремят и към 

индустрия. Колкото по-богата е земята на един народ, 

толкова и културата му е по-висока.  

За предпочитане е всеки народ първо да е земеделец, 

сам да изкарва храната си, после иде овощарството, ло-

зарството, на трето място индустрията.“ (178) 
 

„Българинът трябва да преобрази лицето си, да го нап-

рави красиво, изразително, то да служи за образец на но-

вия човек, на новия тип. Подвижният ум създава плас-

тично, подвижно лице, върху което идеите се отпечат-

ват... Красивото, което човек носи в себе си, трябва да бъде 

изразено в главата, в лицето, в ръцете, в краката, в цялото 

му тяло, а най-после и в словото му, което e израз на него-

вите мисли, чувства и постъпки.“ (179) 
  
„Всеки народ трябва да знае, че може да се повдигне 

не чрез войни, а по Божествен път. На българския народ 

е определено да се издигне… 

Казвате: „Да реализираме нашите национални стре-

межи.“ – Какви са вашите национални стремежи? – „Да 

станем велик народ.“ – Според мен велик народ, велик чо-

век е само онзи, който е свързан с Бога.“ (180) 
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„Издаден е указ от Невидимия свят, прокламация от 

Небесния Цар до всички хора, до всички общества и на-

роди със следното съдържание: „Да се затворят всички 

лоши хора по лицето на Земята!“ – Това всички трябва да 

знаят. Бъдещето носи добри условия за живот само за 

добрите и благородните. Само те ще останат на Земята. 

Това ще опитате всички. Времето на злото мина! Край 

на всички престъпления! В Божите решения няма об-

ратни процеси. Бог ще прекара света 10 пъти през огън, 

но ще го пречисти. Разумен е този огън. От него хората ще 

поумнеят – в тях ще се роди ново съзнание. И на свеще-

ниците трябва да се говори в този дух. Само така ще се 

повдигне съзнанието на българския народ. Само така ще 

познаят Истинския Бог. Само така ще проявят своя харак-

тер, своето благородство. Нека всички свещеници, всички 

българи излязат да проповядват… 

Българинът е практичен, доверчив, но излъжеш ли го 

веднъж, и светия да си, няма вече да ти вярва. Като те 

срещне, ще те пита: „С пари ли работиш или без пари? С 

пари ли проповядваш, или без пари?“ 

Ако разбере, че проповядваш без пари, той казва: 

„Виж, ще си помисля малко. Ако проповядваш с пари, 

това и аз мога да направя.“ 

Сега аз се обръщам към всички, които ме слушате, и 

казвам: От вас се иска абсолютна Чистота, Искреност, 

Доброта и Справедливост. Никакво двуличие, никакво 

користолюбие, никакво раздвояване! Бъдете образци на 

новия възвишен морал. Млади и стари, от нищо не се съб-

лазнявайте. Бъдете образци! Ето идеалът и на млади, и на 

стари. От всички се иска безкористна Любов, непоколе-

бима Вяра и диамантена Воля, пред която да отстъпват 

всички трудности и страдания, даже и смъртта. 

Днес Христос търси нови хора. Той кани и вас да се 

проникнете от Новото. Ако вие не се отзовете на тази по-

кана, други ще дойдат. – „Ами ако всички се отзоват?“ – 

Има работа за всички. Милиони хора страдат днес, и ние 
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трябва да им помогнем. – „Как?“ – Нека всички съединят 

умовете и сърцата си и кажат: „Господи, ела ни на по-

мощ!“ – Щом Бог отговори на молитвата ви, България ще 

се оправи за един ден. Във всички градове и села ще нас-

тане радост и веселие, мир и свобода.  

Христос търси души и сърца. Не е въпрос да се надхит-

рявате, но да си отдавате почит и уважение едни на други. 

Казвам: Ние не идем да разрушаваме, но да изпълним ве-

ликите закони на Любовта, Мъдростта и Истината.“ (181) 

 
„Често религиозните хора казват, че Бог ще оправи ра-

ботите им. – Така е, от Божествено гледище животът на 

Земята е уреден вече, но какво ще кажете за вашия жи-

вот? И вашият живот може да се нареди. – „Как?“ – Нека 

всички българи кажат: „Да заработим с общи усилия, да 

побратимим труда си.“ – Нека всеки има своя къща, свой 

магазин, своя нива, но да сподели печалбата си по брат-

ски с всички, които са работили заедно. При това положе-

ние щеше ли да има бедни? Идеята за братство и равенс-

тво ще се приложи, когато хората дойдат до вътрешно 

съзнание, че са братя. Това не се постига с външни закони, 

но чрез законите на една Висша култура… 

България се нуждае от жени на Новата култура. Бъл-

гария се нуждае от силни и решителни жени. Жената не 

воюва, но тя е смела. Ако воюва, тя е фурия: дето мине, 

нищо не оставя – всичко помита на пътя си.  

Когато жените наточат ножовете си и излязат напред, 

тогава светът ще се оправи. Казвам на жените: „Извадете 

ножовете си, наточете ги! Те са калени. Минали са през 35 

милиона градуса огън. Защо не ги употребите? Време е да 

ги приложите.“  

Христос казва: „Жените ще спасят света.“ … Новата 

култура изисква жени, не в обикновения смисъл на ду-

мата, но жени на Новото – решителни, светещи жени: 

жени със светли умове, с широки сърца, с диамантена 

воля… Бъдете смели! Освободете се от заблуждения. Ние 
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сме сити на заблужденията си. Приемете Учението, при-

ложете го и въпросът е разрешен.“ (182) 
 

„Каквото вършите, помнете, че сте под зоркото око на 

Бога. Изпълнявайте Божия закон. Подчинявайте се на 

всички закони, които са в съгласие с този закон. 

„Какво да правим със законите, които са в разрез с Бо-

жия закон?“ – Там сте свободни. Длъжни сте да изпълня-

вате само Божия закон. И аз се подчинявам само на Бо-

жия закон. Ако в България имаше десет души, които се 

подчиняват абсолютно на Божия закон, мислите ли, че 

щеше да бъде зле на българския народ?  

Аз съм ви казвал и друг път: Нашият живот зависи от 

Небето. Следователно няма от какво да се страхувате.  

„Да воюваме ли?“ – Може да воювате, но ако 3-4 го-

дини не падне капка дъжд и няма плодородие, как ще во-

ювате? ... Днес не оръжието ще заповядва, но умният, сил-

ният човек, зад когото стои Живият Господ.“ (183) 
 

„Българите трябва по друго нещо да се отличават, а не 

по успехите от своите войни… Това, че Крум отрязал гла-

вата на гръцкия император и пил наздравица с нея, още 

нищо не значи. И това днес се предава на поколенията! 

Не, не е това, което възпитава хората.  

Аз говоря за народи, които са християнски, а не ези-

чески. Сега трябва да се внесат между народите и между 

обществата онези принципи за Доброто, които могат да 

внесат култура, подем между тях.“ (184) 
 

„Българският народ трябва да стане мек. Този народ, с 

тази си грубост, не може да се повдигне. Под думата „мек“ 

не разбирам мекушав, но народ с едно благородно и от-

зивчиво сърце… 

Вие можете да вземете пари откъдето искате, но па-

рата не повдига народа. Размножението не повдига на-

рода. Един народ може да се размножава или намалява, 

но ако не дойде разширение в съзнанието на хората, ако 
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не дойде тази Висша култура в него, от този народ нищо 

няма да стане. Ако обаче дойде това разширение в съзна-

нието, тази Висша култура, както в един народ, така и в 

един индивид, това е една мощна сила, която твори, която 

внася елементи на съзнателен, разумен живот. 

Питам сега: откъде ще дойде спасението на България? 

Всички казват: „Ако се свали това правителство, България 

ще тръгне по-добре.“ – Казвам: 50 години откакто Бълга-

рия се е освободила и през тези години са се сменяли тол-

кова правителства, обаче България спаси ли се досега? 

Положението ѝ от ден на ден се влошава.  

И във Франция, и навсякъде стават смени на управля-

ващите. Сменянето означава снемане превръзката на 

един болен, но не означава още онова лекуване, което иде 

отвътре. Превръзката е само едно условие.  

Новите управляващи, които идват, трябва да имат 

пробудено съзнание и такава широта, че каквото предп-

риемат за народа си, да е продиктувано от следния девиз: 

днес ще извършвам тази работа за Бога! Ако всички слу-

жещи, ако всички управляващи биха казвали, че всичко, 

което вършат днес, ще бъде за Бога, знаете ли какво щеше 

да бъде положението на България? – Тя щеше да бъде 

най-малко 99 пъти по-добре, отколкото е сега.“ (185) 

 
„България има нужда от добри, умни и справедливи 

майки и бащи, учители и свещеници, чиновници, управ-

ници. Откъде ще дойдат тези българи? От чужбина ли? 

Пак от България, но те трябва да се приготвят.  

Българският народ трябва да започне съзнателна ра-

бота, за да приготви истински музиканти, писатели, 

учени, художници, поети. Българите трябва да бъдат но-

сители на Божията Любов… 

И тъй, помнете: без Любов животът е мъчение; с Лю-

бов животът е Рай и блаженство. Където е Любовта, там 

всичко е приятно. Ако Любовта е и у вас, българите, 

трябва ли да се безпокоите и смущавате?” (186) 
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„От преди години още аз имах силно желание да из-

бавя българите от страданията, които днес дойдоха. И зе-

метресението спря до София. Обаче, ако българите не из-

менят поведението си спрямо Небето, ако не се решат да 

служат на Бога, страданията и изпитанията ще дойдат. 

Трябва да знаете, че на първо място духовенството е отго-

ворно за тези катастрофи в България. След това отговор-

ността лежи върху управляващите, в широк смисъл на ду-

мата, и накрая върху всички останали хора: учители, 

майки, бащи, млади и стари… 

Питам: какво може да се очаква от един народ, пода-

ниците на който се изтребват помежду си? Какъв пример 

дават българите в това отношение? С какво могат да се 

похвалят те? Едно време турците ги клаха и изтезаваха и 

те се оплакаха за това пред цяла Европа. Но какъв отговор 

ще даде днес българският народ пред Бога, като се изт-

ребват и колят сами помежду си?  

Казвате: „Еди-кой си човек не поддържа държавата, 

обявява се против нея.“ – Питам: как може този човек да 

се обявява против държавата, от която е част? Как може 

краката ми да бъдат мои врагове? Как може очите ми да 

бъдат мои врагове? Това не може да бъде, немислимо е… 

Въпросът не е само за българите, но и за всеки човек, 

който се обявява против цялото човечество. Такъв човек 

е негов враг… 

И аз казвам днес на българския народ: нека цяла Со-

фия излезе вън да се помоли на Бога. Защо чакат само на 

свещениците? Нека софиянци не чакат никакви правос-

лавни или евангелски свещеници и проповедници, нека 

сами излязат под открито небе и да се помолят на Бога, да 

се обърнат към Него, да видят как Бог ще ги послуша! А 

те седят и философстват дали има Бог или не; дали ще ги 

послуша Той или не. Те отиват да питат учените хора ще 

има ли земетресение или не.  

Казвам: Ако грешите – ще има земетресение; ако не 

грешите – никакво земетресение няма да има. Когато 
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евреите разпнаха Христа, стана голямо земетресение и за-

весата на храма се разкъса. Едно трябва да знаят съвре-

менните хора: избиването на добрите хора винаги произ-

вежда земетресения. 

Ние можем да обосновем това нещо научно. Как 

именно се обясняват земетресенията? – Те са резултат на 

отрицателните човешки мисли, чувства и действия. Чо-

вешката мисъл е в състояние да измени лицето на Земята. 

В това отношение колективната мисъл на българите е 

много силна, много активна… 

Често запитват: Защо идват нещастия и страдания в 

света? Казвам: доказано е, че през всички епохи на чове-

чеството страданията и нещастията са идвали като резул-

тат от престъпване на Божествените закони… И всички 

трябва да признаем, че българите не живеят както трябва. 

На тяхната съвест лежат редица грехове и престъпления… 

Няма да остане народ в цяла Европа, комуто справедливо 

да не се въздаде за делата… 

В България трябва да има идеална Справедливост! В 

българските затвори не трябва да остане затворен нито 

един праведен човек. И най-после Справедливостта 

трябва да се приложи в света, да не остане нито един бе-

ден човек, който да въздъхва, да се чувства онеправдан и 

да се пита: „Няма ли Господ в света?“  

В България не трябва да има бедни хора. Ние можем 

по 10 пъти на ден да вдигаме ръцете и да се молим, но тази 

молитва няма резултат. Праведникът, като се моли на 

Бога, трябва да иска от Него да му покаже  къде има някоя 

страдална душа, за да ѝ помогне. Това значи молитва! 

Щом намерите такава душа, ще ѝ кажете: Не се обезсър-

чавай, има живот, има добри хора в света… 

Когато ви дойдат някои малки нещастия, благодарете 

за тях, защото вие не знаете какви по-големи нещастия 

биха могли да ви се случат. Земетресението, което стана в 

Пловдив на 18 април в 9 ч., беше определено да стане през 

нощта, но това, което можахме да направим ние, беше да 
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го ускорим, да стане 2-3 часа по-рано, за да се избегнат по-

големите нещастия. Добрите хора в България предотвра-

тиха големите нещастия. Ако имаше повече добри хора, 

те съвсем щяха да спрат земетресението.  

Казвате: „Голямо нещастие ни сполетя.“ – Не каз-

вайте, че нещастието е голямо. Благодарете и за него! Ако 

разбирате смисъла на страданията и нещастията, ще ви-

дите, че те са едно благо за българския народ. Философия 

е да разбирате смисъла на страданията.  

Благодарете, че Бог намали нещастието на България 

на 1/100 от това, което беше предвидено да дойде. Ако то 

беше дошло с такава сила, с каквато беше определено, 

щеше да помете всички хора: в Чирпан и в Пловдив ня-

маше да остане нито една жива душа. И всички села нао-

коло щяха да бъдат унищожени… 

Та казвам: тези страдания, които дойдоха в България 

чрез земетресенията, са голямо благо за българите, да се 

стреснат малко, да престанат споровете между тях, да се 

осмисли живота им, да изчезне различието между богати 

и бедни и т.н.. Днес си богат, но утре като дойде земетре-

сението и ти изгубиш къщата си, парите си, къде ще отиде 

твоето богатство? Какво ни показва земетресението? – Че 

българите трябва да бъдат демократични.  

Щом дойде земетресението, всички излязоха под отк-

рито небе, всички са под общ знаменател. Още преди ня-

колко години казах на българите да излизат сутрин да се 

молят на Бога под открито небе, но те казаха, че това било 

идолопоклонство, нямало защо да излизат преди изгрева 

на Слънцето и т.н.. Не, всички хора трябва да гледат на-

горе, да отправят ума и сърцето си към Бога. Не казвам, 

че не трябва да ходят на църква. Нека ходят на църква, но 

след това да излязат под открито небе и там още веднъж 

да се помолят на Бога. Направят ли това, никакво земет-

ресение няма да дойде. Но ако те се молят в своите цър-

кви, както сега, още много земетресения ще дойдат. Аз не 

казвам на българите да съборят църквите си. Не, нека ги 
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освещават, но поне 4-5 пъти през годината да излизат сут-

рин рано под открито небе да се помолят на Бога, да Му 

благодарят за живота, за здравето и за благоденствието, 

което им е дал. Такъв трябва да бъде техният идеал!... 

И тъй, ако вървите по Божия път, ще видите, че във 

всички неща има велик Божи Промисъл. Например вие 

може да живеете във висока, няколко етажна къща, но 

живеете ли правилно, вършите ли волята Божия, земет-

ресението ще мине и замине, а вашата къща няма да се 

събори. Много къщи наоколо ще се разрушат, но ако ан-

гелът е поставил ръката си на вашата къща, тя ще остане 

здрава, непокътната, ще стърчи като канара около разва-

лините. Какво ще кажат учените хора за това? Казвам: 

Праведен човек живее там! Ако той е един от десетте пра-

ведни хора, неговата къща няма да се засегне ни най-

малко. И в Писанието е казано същото.  

Какво се изисква от хората сега? – Вяра. Обаче вярата 

им не трябва да бъде като вярата на онази българка баба, 

която имала пред прозореца на къщичката си една малка 

каменна могилка, за която – като ѝ пречила сутрин да 

вижда изгряването на слънцето – молила се на Бога да я 

премести от нейното място. Като ставала сутрин и виж-

дала, че могилката все още седи на своето място, казвала 

си: „Точно така излезе, както си мислих!“ – Тя се молила 

на Бога могилката да се премахне, но в себе си казвала: „Я 

ще стане така, я не.“ – Толкова била нейната вяра. 

По същия начин и вие правите опити и казвате: „Гос-

под мене ли ще слуша?“ – Щом Господ не те слуша, трябва 

да знаеш, че не живееш добре и ще се заемеш да изпра-

виш живота си. Не те ли слуша Господ, това показва, че 

ти нямаш обработено сърце и светъл ум и ще се молиш на 

Бога, ще работиш върху себе си докато придобиеш тия 

неща. Няма да разправяш на другите, че не си добър чо-

век, но ще признаеш това само за себе си и тайно в душата 

си ще се молиш на Бога да ти помогне в работата. Рабо-

тиш ли за изправянето на своя живот, Господ ще те слуша 
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и ще отговаря на молитвите ти… 

Когато запитват някой учен какво ще стане с Бълга-

рия, той нека насърчава хората, а не да ги плаши. Някои 

казват, че толкова и толкова къщи ще пострадат в София, 

толкова и толкова хора ще измрат и т.н. Казвам: всичко 

това не зависи от никаква философия, от никакви фило-

софи. Само Бог разполага със съдбините на София – Той 

я държи в ръцете си. Ако я остави в ръцете на друга сила, 

София ще изчезне. Но Бог казва: „Чакайте, не бързайте 

още!“ – Господ държи София в ръцете си на везни. Всички 

софиянци са под Негова защита. След земетресението 

всички софиянци започнаха да говорят за Бога и Той ги 

пита: „Ще вярвате ли в Мене, ще изпълнявате ли Моя За-

кон? Ако обещаете, ще изпълните без да се отмятате.“  

Сега Бог държи София на везни в ръцете си и я пре-

тегля. Той пита всички учени, професори, всички свеще-

ници, всички управляващи, както и всички останали 

хора: „Ще вярвате ли вече в Мене?“ – „Господи, ще вяр-

ваме!“ – Достатъчно е Господ малко да наведе везните и 

всички софиянци отново ще се изплашат.  

Докато Господ държи София в ръцете си, никакво зе-

метресение няма да стане. Остави ли везните на земята, 

земетресението ще дойде и съдбата на София е решена.  

При това положение аз вече не отговарям, но засега 

още виждам, че Бог държи София в ръцете Си и казвам на 

софиянци: Обърнете очите си към Господа, Който сега ви 

говори! Не мислете, че само праведните хора и светиите 

трябва да се молят на Бога в тези времена. Не, всички ще 

се молите така, както и те се молят. Както те жертват своя 

живот, така и вие трябва да жертвате своя живот; както те 

се лишават от много неща, така и вие трябва да се лиша-

вате. Всички трябва да бъдете праведни хора, всички 

трябва да бъдете светии – и то не обикновени, а първок-

ласни. Аз бих желал всички да бъдете в Божията ръка, Той 

да ви държи. Държи ли ви Бог, глава няма да ви боли и 

косъм от главата ви няма да падне.“ (187) 
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„Ако българите приложат Христовото учение така, 

както Христос е проповядвал, в Когото те казват, че вяр-

ват, веднага положението им ще се измени. Понеже сега 

Христос проповядва в света, Той ще смекчи положението. 

Дали вярват или не – то е друг въпрос. Те могат да напра-

вят един опит. Те досега са правили толкова опити и не 

им вървяло. Ето 50 години откак са освободени и не им 

върви. И в миналото не им е вървяло.  

За хиляда години те са направили 150 войни и пак не 

им е вървяло. На всеки 8 години – по една война. И след 

това казват: „Велика България!" – Де е тази велика Бъл-

гария? … Аз бих желал да видя една България, която ни-

как не може да се превземе. Има една такава България. 

Има една земя, която никой не може да превземе. 

Казвам, това е семето – да се посее една положителна 

вяра, която да обхване целия живот на българите – тех-

ния бит. И като започнете от горе до долу, всякаква лъжа 

да престане. Българите да бъдат един извор на Любовта и 

всички да кажат: „Ето един народ, който може да покаже 

Божията Любов, Божията Мъдрост. Ето един народ, 

който не лъже.“ 

И аз бих желал тогава българите да бъдат образец на 

Любов, на Знание и на Мъдрост, на Безкористие и на жи-

вот без никаква лъжа. Ако посеят това Учение, ще имат 

една добра жътва и тогава всички ще се радват.“ (188) 

 
 „Време е вече да се простите с религиозния фанати-

зъм. Днес в България има много религиозни секти, и 

всяка от тях казва за себе си: „Спасението на човечеството 

ще дойде чрез нас.“ – Не, спасението не може да дойде 

чрез никоя секта, чрез никоя черква, чрез никое верую, 

нито пък чрез науката. Тези неща са само помагала. То-

гава кое може да спаси човека? Само Божественото в чо-

века е в сила да го спаси. Когато Божията Любов дойде в 

душата на всеки човек, тя ще обедини всички хора.  

Значи Божията Любов ще спаси човечеството.“ (189) 
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„Цели 40 години аз предупреждавах българите какво 

ги очаква. Ако ме слушаха, нямаше да дойде това, което 

вече дойде. Никой не ме слушаше – нито управниците, 

нито духовенството. Мнозина мислеха, че аз искам да 

стана министър, да заема висок пост. Нищо не ме интере-

сува. Аз не се боря за човешки пост. Аз дойдох в света и 

взех най-малката служба, която никой не искаше… 

И българският народ трябва да служи на Бога както аз 

служа. Едно зная: Докато служа на Бога, аз съм човек. 

Щом престана да Му служа, от мене нищо няма да остане. 

Искам да разбирате нещата както аз ги разбирам; да пра-

вите всичко, каквото Бог прави. 

Как ще служите на Бога? – Като внесете Любовта в 

сърцата и в душите си, а изнесете страха навън… 

Сега не искам да ви плаша. Аз плашех света преди 40 

години. Каквото предстоеше да стане, аз го казах с цел да 

се избегне това, което днес става в цялото човечество и 

специално в България.  

Казвате: „Кажи нещо ново.“ – Няма какво да кажа 

вече. Едно време казвах: „Идат сто мечки от гората. Опи-

тайте се да ги хванете и вържете. Ако не успеете, те ще 

причинят големи пакости.“ – Мнозина ми възразяваха: 

„Възможно ли е мечки да дойдат между хората?“  

Казвам: И мечки идат, и вълци идат. Когато хората са 

най-щастливи, тогава идат и мечки, и вълци. Където има 

кошари с хубави и добре изхранени овце, там идат въл-

ците. Ако кошарите са празни, нито един вълк няма да се 

приближи. Чудите се защо иде злото. Много естествено, 

то има нужда от вас, от вашите овце.  

Радвайте се, че сте богати, но бъдете будни. Вземете 

всички грижи, за да не идват вълците около вашите ко-

шари. Пазете грижливо малкото семенце, което, посадено 

в земята, след години ще израсте, ще стане голямо дърво 

и ще даде изобилно плод… 

Кое е най-безопасното място? – Любовта. Да носиш 

Любов към Бога в сърцето си – това е най-безопасното 
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място, където можеш да се скриеш. С Любовта и в палат 

да влезеш, и в изба да се скриеш, ти си в Рая – на най-

безопасното място. Ти искаш да бъдеш в Рая. Щом оби-

чаш, ще бъдеш в Рая. Раят е място на Любовта. Ако оби-

чаш Бога – ти си в Рая; ако не Го обичаш – ти си в Ада…  

Любовта прави нещата ценни. Тя не се влияе от външ-

ните условия, от външната обстановка. Единствената 

сила, която не се влияе от нищо, е Любовта. 

И тъй, единственото безопасно място е Любовта към 

Бога. Щом влезете там, всичко се превръща на добро: 

противоречията изчезват, смъртта отстъпва на живота, 

лошите хора стават добри, а Слънцето изгрява без да за-

лязва. Щом Любовта напусне това място, противоречията 

идат едно след друго…  

Съществената идея за всеки човек е Любовта към Бога. 

Тя е единствената съществена идея, която може да ти по-

могне и в смъртта. Като дойде часа на смъртта, на кого ще 

разчиташ? Кой ще ти помогне? Ще викаш към Онзи, 

Който помага на всички. Ще викаш Бога на помощ. В този 

момент никой не може да ти помогне: нито баща, нито 

майка, нито брат или сестра, нито приятел. Те остават на 

границата. Ти сам тръгваш към реката на смъртта и Бог 

ще те посрещне… 

Вчера, като отивахме на Витоша, към село Симеоново 

ни настигнаха три деца, които тръгнаха с нас. Ние вървим 

– аз и още един брат, бързо се изкачваме, но и децата вър-

вят с нас. Братът ги запита откъде са, в кой клас са, и те 

отговаряха… Когато стигнахме на определеното място, 

помогнаха на брата да накладе огън. Братът отиде за вода 

и те го придружиха. Седнахме да обядваме… Едното 

момче си отиде, останаха само двете. От града дойдоха че-

тири сестри – станахме всичко девет души. Започнахме да 

се храним. С нас заедно седнаха и децата, взеха участие в 

молитвата. Дадохме им по три ябълки и по една филия 

хляб. Така прекараха и те целия ден с нас. 

Казвам: Добре е и вие да имате характера на тези деца. 
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Без да ги каним, те тръгнаха с нас. Те никога не са присъс-

твали на молитва. Ние се обърнахме на изток, и те се 

обърнаха, свалиха шапките си и застанаха прави с цялото 

си благоговение. Като свършихме молитвата, те се сбогу-

ваха и слязоха надолу радостни. 

Казвам и на вас: Без да ви канят, тръгнете сами нагоре, 

в Божествения път. Не чакайте да ви канят. Като видите, 

че някой тръгва в Божествения път, тръгнете и вие след 

него. Чакате да ви канят по няколко пъти. Вижте как пос-

тъпиха децата от Симеоново. Братът на няколко пъти им 

каза да се върнат, но те вървяха след нас… 

Пак ви казвам: Тръгнете в Божествения път, без да ча-

кате покана. Когато светлите духове тръгват напред, 

върви и ти след тях. Върви без страх. По пътя ще намериш 

съчки за огъня. Добрите постъпки са съчките, които ще 

поставиш на Божествения огън… 

Влезте в безопасния път, в пътя на Любовта.“ (190) 
 

„София минава за един чист планински град, а има 

толкова дим, мръсотия, кал! Питат ме някой път защо ние 

софиянци не живеем добре. Как може да се живее добре в 

такава една атмосфера? Ние се нуждаем от въздух без ни-

какъв прах. Абсолютно чист въздух без никакъв прах. 

Трябва ни една светлина, която да е преминала през този 

въздух, чиста храна, чиста светлина, неопетнена свет-

лина, която като влезе в очите ни, да ги нахрани.“ (191) 
 

„Единственото нещо, с което можете да занимавате 

умовете си, когато останете свободни, е да си кажете: „Не 

дойдох да разруша, но да изпълня Божия закон.“ 

Изпълнението на този закон е в състояние да ви пов-

дигне като хора. Не се спирайте върху това кой как изпъл-

нява, но всеки да каже в себе си: „Аз дойдох в България да 

изпълня Божия закон.“ 

И ако всеки за себе си каже така, великият опит ще 

даде такива добри резултати, каквито очакваме. В този 

опит седи Спасението на човечеството.“ (192) 
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„Сега е Златният век на българския народ и ако се из-

губят и днешните условия, тогава Учението ще се пренесе 

в друг народ и България ще бъде на опашката, и то зака-

чена на косъм. Всички в България ще преминат през из-

питания, които ще засегнат и вас, учениците, за да се види 

кой ще устои… 

Швейцарецът, който дойде тук, чухте ли какво каза? 

Че от България излизат апостолите на Новата култура. 

Един брат попита: „Той откъде знае това?“ 

Оттам, откъдето пчелите знаят кога ще се развали вре-

мето. Казано е в Писанието: „Няма да се върне Словото, 

без да принесе своя плод.“ – Когато ме викаха в Дирекци-

ята на полицията, казах, че ако се опълчат и почнат да 

противодействат на Бялото Братство, в България ще нас-

танат суши, наводнения, глад, трусове, санкции и най-

после всичко ще стане на пух и прах.  

Изтъкнах им още: „Не съм казал нещо, което да не е 

станало, и знаете ли какво щеше да стане с България, ако 

не бяхме работили досега? Но ние сме работили много и 

то все положително!“  

Днес имат малко по-добро отношение към нас, няма 

такова противодействие. Учението оттук ще се пренесе в 

Русия и там ще го приложат. В Русия ще се играе Панев-

ритмията. Германците също ще го приложат. Предупре-

дих Фердинанд за четири неща:  

Първо, през време на Балканската война казах, че не 

трябва да воюват със съюзниците. Ако не бяха воювали, 

щяха да получат Деде-Агач, Кавала.  

Второ, през 1914 г. казах България да пази неутрали-

тет, защото така ще спечели, ще ѝ дадат достатъчно земя 

за цената на неутралитета – не ме послушаха.  

Трето, след като се намеси България в Първата све-

товна война, казах през 1917 г., че тя ще изгуби и затова 

навреме да вземат мерки. Исках само доброто на Бълга-

рия, но ме интернираха във Варна. После след погрома ме 

питаха, но казах: „Късно е вече!“  
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Четвърто, повтарях пред Фердинанд и Борис, че 

трябва да имат добри отношения с всички държави. Дал 

съм методи за различните области на живота, методи за 

възпитание на детето и на младежта, дал съм музика, 

също така съм дал и Паневритмията; нека сега ги прило-

жат. Това е материал, който е изпитан, и няма какво да 

търсят друг метод, защото този метод, който посочвам, е 

в единение със епохата и трябва да се приложи.  

Силата ни не е в това, че в някои други държави добре 

са отзовават за нас, а в това дали имаме връзка с Божест-

веното, дали имаме подкрепата на Небето. Вече има ли-

тература, в която съм изложил всички методи и не казвам 

на вяра да приемат, но всичко това те могат да го опитат. 

Хората проповядват една свобода, която всеки може да 

им отнеме, а аз проповядвам една Свобода, която никой 

не може да им я вземе. 

Нека дойдат при мен най-интелигентните и най-без-

користните българи и ще им кажа начин, по който може 

да се излезе от днешното положение.“ (17) 

  
„С какво може да се похвали българинът на Земята? С 

какво ще се похвали и в Невидимия свят? Ако не вярва в 

Бога, с какво ще се похвали? Всеки народ трябва да се пох-

вали с нещо! С какво може да се похвали? Или с любовта, 

или със силата, или с ума си. Българинът с любовта си не 

може да се похвали; със силата си – също не може да се 

похвали, макар да има българи борци; и с поведението си, 

с доброто си отношение не може да се похвали. Остава му 

само едно: да се похвали със своя ум. И действително, къ-

дето и да се яви, българинът се отличава по своя ум. Сле-

дователно спасението на българина е в неговия ум. Той 

трябва да бъде умен! За да бъде умен, човек трябва да бъде 

вътрешно търпелив. За тази цел в ума на човека трябва да 

проникне идеята, че в света съществува Едно Висше Съз-

нание, което свързва съзнанията на всички хора и по този 

начин създава вътрешна връзка между тях.“ (193) 
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„Не че Христос не можеше да употреби други методи, 

но Той знаеше, че методите на ненасилие, които упот-

реби, са по-силни и по-ефикасни, отколкото онези на на-

силие. Българите си приличат с евреите по едно – по 

твърдоглавието. Само че в евреина има досетливост, той 

цени времето и при него всяко нещо е на място, докато 

българинът все отлага. И всичките му нещастия идат от 

там, че той все отлага и казва, че има време. 

Трябва да се даде на народните маси едно друго въз-

питание… Времето е назряло и ако европейските народи 

не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия, катаст-

рофи. Преди Първата световна война колко пъти казах на 

Фердинанд да не отваря война и да пази неутралитет. То-

гава щяха да спечелят много нещо – освен живота на вой-

ниците и едно ново направление на живота им… 

Национализмът трябва да отстъпи място и да дойде 

разумното и хуманното… 

Ако идеята да работят за Бога залегне у общественици, 

учители, стражари, земеделци и работници, то посте-

пенно ще дойде една промяна. Нашата Слънчева система 

вече влиза в едно друго поле и затова лошите хора няма 

да имат вече условия, понеже вълната, която иде, ще по-

мага. Ще настанат условия за добрите духове да се въплъ-

тят на Земята. Хората трябва да приложат Божествените 

принципи, защото ако не ги приложат, ще бъдат изхвър-

лени. Този, който иска да лъже отсега нататък, той късно 

се е родил… Бог си има план и ако не го приложим, ще се 

спънем. Божият план не може да бъде отменен. 

Като имате общия принцип „Да се работи за Бога“, 

употребете какъвто и да е метод. Тези, които са работили 

за нашето развитие, са Съвършени Същества. Те са истин-

ските работници, те са същността и ние трябва да постъп-

ваме по техния пример. 

 Но всички хора не могат еднакво да възприемат свет-

лината – мозъците им, умовете им не са нагласени както 

трябва. Ако се подготвят хората, то и Небето може да се 
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отзове. Нека Земята да се обвие с една благотворна вълна, 

да се пуснат хубави мисли, които да я обгърнат… 

Хората не знаят, че лошото с векове може да носи сво-

ите последствия: грешат и не знаят какви последствия 

може да им донесе лошото. 

Българският народ, като работи по Новите методи, ще 

има благоволението на Небето, а старите методи ще ос-

тави настрани. За едно дърво не е важно само, че има ко-

рен, но е важно колко може да възприеме чрез корена; и 

не е важно само, че има листа, но колко може да възпри-

еме чрез листата. Доколкото едно растение е свързано със 

земята, дотолкова вирее добре; същото важи и доколко 

човек е свързан с Бога… 

В живота ти е определено какво трябва да правиш. Ти 

ще бъдеш един носител на Божественото. Кой от вас е сво-

боден? Министри, учители, стражари – те не са свободни. 

Не ги оставят да правят това, което е Божествено. А Бог ги 

е оставил да бъдат свободни. Като се новороди, човек 

става гражданин на цялото човечество, всички хора са 

близки на душата му. 

В политиката трябва абсолютно безкористие. Един по-

литик трябва да се ръководи от една по-висша политика 

– политиката на Невидимия свят. Търпението на Невиди-

мия свят е голямо, но в края на краищата те вземат мерки. 

Какво стана с Римската империя?... 

Фердинанд имаше порочната тактика да държи ло-

шите хора по-близо до себе си, за да не му правят пакост. 

А свитата трябва да е от добри хора, защото като държиш 

близко до себе си лошите хора и после ги отдалечиш, те 

се ожесточават. 

В България ще се даде място на способните и добрите. 

Българските общественици и държавници ще бъдат 

умни, честни, справедливи и благородни. Сега тук има 

изостанали души отпреди хиляди години и техният стре-

меж да се въплътят ражда цялата тази анархия. В съвре-

менното възпитателно дело на младежта ще се положи за 
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основа Божественото. Аз не действам лично, аз не съм 

сам. Имам един Свещен идеал и като се стигне до него, 

няма да се оставя да ми попречат.  

Първото нещо е да се даде духовна свобода. Като се 

даде свобода на мисълта, после политическата ще бъде 

като резултат. Хората не трябва да живеят само за сегаш-

ния кратковременен живот, а да схващат Целокупния жи-

вот. Трябва да се даде път на духовното в България… Един 

селянин ми каза: „Ние знаем, че всички при Вас ще дой-

дем.“ – Между селяните трябва разумна работа, между 

тях трябва да се разпространява книжнина. Българинът е 

устроен така: каквото е чел, ще го каже на другите. 

На много широк фронт се води борбата между Старото 

и Новото. Друг изходен път освен този няма. Има доста 

готови хора в света.“ (17) 
 

„Програмата в днешните училища е много претова-

рена, вследствие на което учениците не могат да усвояват 

уроците си. Програмата на българските училища върви 

по програмата на германските, но в последно време и те 

получават обратни резултати.  

Значи не е в многото знание, но то трябва да се асими-

лира добре, да внесе светлина в ума.“ (194) 
  
„Ако софиянци са без Господа, зная какво ще стане със 

София. Каквото стана със Содом и Гомор, това ще стане 

със София. Господ не е между грешните хора. Той е на Ви-

тоша. Ако търсите Господа, ще Го намерите на Витоша, на 

планината…  

Понеже нямаше 10 души праведни, Содом и Гомор из-

горяха. Сега някои питат какво ще стане със София. Ако в 

София има 10 души праведни, кожата ѝ ще остане здрава. 

Ако няма 10 души праведни, ще ѝ одерат кожата.  

Лошото, което става в България, е за непослушанието 

на българите. От 30-40 години говоря на българите, но те 

не са готови да изпълнят Божията воля. Аз им говоря, а те 

хвърлят кал върху мене.” (195) 
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„Всички, които съставят ядрото на българския народ, 

трябва да се привлекат. Не са много, но това ядро е същи-

ната на народа и то може да образува всичко останало. 

Трябва да се създадат и групи: по двама, по трима да се 

събират в името на дадена идея, но да има точен метод в 

работата им. В тайно да се съберат, за да четат, не толкова 

да се молят. После молитвата сама ще дойде.  

Нека първо да се създаде правата мисъл в човешкото 

съзнание, да се събуди този ум, за да се почне интензивно 

и свободно да се мисли, и чак след това ще последва ис-

тинска молитва. Такива групи могат да се образуват нав-

сякъде и да има връзка помежду им… 

Когато Господ ви прати на лозето, Той преди вас ще 

иде и ще каже, че еди-кого си изпраща на работа, и ще 

даде разпореждане за приемането ви. Всеки, който ви на-

гости, ще се запалва, всеки, който се приближава при вас, 

ще светва. Когато един човек е свързан с Бога, той всичко 

може… 

Българите много трудно възприемат Божественото, та 

значи направеното тук е проба при най-трудни условия. 

Всички други условия са по-лесни. 

В планинските места, например като Белоградчик, 

трябва да се образуват огнища на добри и умни хора. 

Първо нека да се заинтересуват от Божествената Любов, а 

въпросът за Всемирното Бяло Братство ще дойде отпосле. 

Ще бъдат привлечени към Любовта пак с проява на лю-

бов; ще избирате подходящи методи. Толкова години съм 

говорил за Любовта, засягам я от всевъзможни гледища и 

не я разбирам едностранчиво. И като четете беседите, ще 

намерите упътвания върху Любовта. 

Казвайте на хората, че Законът на Любовта иде сега в 

света и народ, който не върви по пътя на Любовта, няма 

бъдеще. За да има справедливост, щедрост, подтик към 

знание, преди всичко трябва всяко нещо да произтича от 

подтика на Любовта. Какво ни е допринесло Старото? То 

е послужило на своето време. Вчерашният хляб ни е 
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помогнал, но днес трябва да ядем нов. И всички пророци 

на Стария Завет сега са в света, за да работят с Новото, а 

хората мислят, че те стоят настрана… 

Например срещнете някого, споделете, че четете инте-

ресна книга, и го ангажирайте и той да я прочете, за да си 

каже мнението. Ще му кажете да я прочете и да ви изясни 

какво иска да подчертае авторът, понеже мисълта му е 

много дълбока. И той, като я прочете, ще иска да говори с 

вас. Поставете се на едно ниво с него, а не по-горе… 

Образувайте подвижни библиотеки. Създайте ги нав-

сякъде, заедно и всеки поотделно. Едно семе ще падне в 

тръни, друго – на пътя, трето – на камък, а четвърто – на 

добра почва. Трябва една мълчалива работа за разпрост-

ранение на беседите. Може да се проповядва, може да се 

работи, но ако отгоре не дойдат Съществата да помагат, 

не би вървяла работата… 

Ако се заема, за един ден мога да разпространя много 

книги. Ще изтъквам, че ако се прочете тази книга, в жи-

вота им ще потръгне, болният в дома им ще оздравее… А 

пък вие си казвате: „Кой ще ходи сега?“ и се тюхкате, че 

не се разпространяват книгите. Отидете ли при някой чо-

век, ще му препоръчате това отлично мляко, от което все 

още не е пил. Той не може да живее добре с жена си или 

децата му не са послушни: ще го бутнете на болното му 

място и ще му кажете, че като прочете тази книга, ще бъде 

щастлив. Вие мислите, че така ще го подведете. Не, от 

тази книга той ще се научи как да живее.  

Тези книги съдържат мъдростта на живота и трябва 

всеки сам да направи опит. А вие заставате пред един чо-

век и му казвате: „Повярвай в Господа!“ – Така не се за-

почва. Първо, той трябва да има една лична придобивка, 

тъй като е страдал доста досега.  

Българинът, щом вземе да чете, започва да мисли. И 

по-добре е да го накараш да чете, отколкото да му гово-

риш. Наскоро един свещеник ми писа: „Бях се отчаял, жи-

вотът ми се бе обезсмислил напълно, но откакто почнах 
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да чета Вашите беседи, моят живот отново се осмисли. 

Днес душата ми е радостна и съм весел.“ (17) 
 

„У вас има една идея: искате да работите за Бога. Какво 

подразбирате под думите „работим за Бога“? 

Ти казваш: „Искам да обърна българския народ да 

вярва в Бога.“ – Че той и сега вярва в Бога. Не да ги обър-

нем, но да се обърнат сърцата на тези хора, че те да не жи-

веят за себе си, а за другите, и всеки един да има желание 

да живее за Божественото.  

И ако във всички хора има това желание, то светът ще 

има друг изглед. В света има една крива страна – това е, 

че не се върши волята Божия. И от невършенето на волята 

Божия не страда Господ – ние страдаме, докато се убедим, 

че пътищата на Бога са изпитани, и че те са единствените, 

по които може да дойде Спасението на света.“ (197) 
  
„В бъдещата култура няма да се раждат повече от две 

деца: едно момче и едно момиче. Така че бъдещото щас-

тие на човечеството зависи от малкото размножаване.  

Добре, че българите не се размножават много, но ако 

при тези граници, с които разполагат, станат няколко ми-

лиона още от това, което са, тяхното икономическо състо-

яние ще бъде невъзможно. Казвате: „Да се размножават 

хората!“ – Не, силата на един народ не е в неговото разм-

ножение, но в неговото безсмъртие. Който живее, да не 

умира. Всички разумни хора, всички хора с благородни 

чувства и със силна воля, аз ги наричам хора, които могат 

да оправят своя свят. Това е закон, според който бъдещото 

общество може да се преустрои. Затова трябва работа, 

трябва знание, а не хората да се размножават.“ (198) 
 

„За Новото учение се работи тук, сред българите, ко-

ито представляват сравнително по-твърда почва. Но с 

това ще се опита силата на Учението, защото се влиза в 

една по-неорганизирана материя и за да се организира и 

подготви тя за живот, се иска знание.“ (17) 
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„Вие пиете за здравето и благоденствието на българс-

кия народ, но всичко влиза във вашите стомаси. Така не 

се помага на народа. За предпочитане е Бог да ви намери 

по домовете на бедни и страдащи, на които помагате, от-

колкото да бъдете първи на църква. Бъдете първи при 

страдащите, а последни в църквата. 

По-добре е да бъдете праведни пред Бога, а безвер-

ници пред хората, отколкото праведни пред хората, а 

грешни пред Бога. Младото поколение се нуждае от нов 

морал, от нови възгледи за живота, от нови педагоги-

чески принципи.  

Едно трябва да се знае: не можете да предадете на хо-

рата това, което нямате в себе си. Колкото и да им гово-

рите за морал, за любов, за право, ако не носите тези неща 

в себе си, те нищо не могат да възприемат.  

Могат да ви слушат, да се възхищават от цветистата ви 

реч, но като приключите, ще кажат: „Нищо не ни даде 

този човек. Нищо не остана у нас.“ – Защо? – Защото този, 

който говори, сам не изпълнява волята Божия. Той не 

служи на великите Божи закони. Следователно истинско 

Знание, истинска Любов, истински Морал са онези, които 

дават нещо на човека. Не е въпрос само да трупате знания, 

но това знание трябва да ви преобрази.“ (199) 

 
„България направи грешка, че имаше враждебни от-

ношения с Русия. България трябва да си поправи греш-

ката, да не се бие с Русия. 

Евреите отхвърлиха Христа и дойдоха последствията. 

А в Русия ще стане духовна промяна, там ще приемат но-

вите идеи, Русия ще изпълни своята духовна мисия. Хрис-

тос ще възтържествува в Русия…  

Духовното винаги дава подем.  

Например сегашната американска култура се дължи 

на най-добрите и умни хора, които бяха преследвани в Ев-

ропа и отидоха в Америка: квакери и пуритани от Англия, 

хугеноти от Франция и пр… 
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Между Съвършените има един план за повдигане на 

човечеството. Какво е бъдещето на славянството там е оп-

ределено. За всеки народ има план за повдигане. За бъл-

гарите също има и ако спазваха досега духовните закони, 

не биха се изложили на тези трудности, в които се нами-

рат. За много от тях те сами са причина. 

През 20 век в славянството ще се въплътят осем хи-

ляди Просветлени. В славянството има условия да се въп-

лътят тези, които ще дойдат отгоре – адептите.“ (17) 
 

„Аз не искам да ви проповядвам български работи. Ис-

кам на вас като българи да ви проповядвам Божествени 

работи. Божественото във вас е което ще ви повдигне. 

Като българи сте много добри, но онова, от което вие 

имате нужда – то е Божественото, общочовешкото.  

Българите си имат своето място. Изпратени са като на-

род да служат. И дотолкова, доколкото служат за благото 

на човечеството, дотолкова може да имат благословение. 

Щом те ще живеят само за себе си, няма да имат благос-

ловение. Казвам: На първо място трябва да служат на 

Бога, а след това да служат на себе си… 

Аз съм дошъл да помогна на българите. Аз нямам ни-

какви интереси, аз нищо не печеля. Не искам и славата на 

българите. Искам да им помогна като народ. Понеже мен 

ми е приятно да служа на Бога както трябва. Значи, ако те 

служат на Бога, ще бъдат един добър народ. А ако не слу-

жат, нищо няма да станат. Това да го знаете.“ (200) 
 

„Както трябва да се спазват известни правила и закони 

при създаването на човешкия организъм, така трябва да 

се постъпва и при избора на министри и депутати за една 

държава. Те трябва да бъдат най-интелигентните, благо-

родните и безкористните хора.  

Само така може да се говори за благоденствието на 

една държава. Само тогава може да се говори и за Велика 

България. Обаче това, което сега става в държавите, го-

вори за неразбиране на живота.“ (201) 
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„Сега цялото човечество преживява една криза, една 

неизбежна фаза. Човечеството е като една жена, която 

трябва да роди. Остават няколко дни до раждането. Нека 

да роди, но да не умре детето. Ще има известни страда-

ния, докато се родят добрите хора. За съжаление сегаш-

ното богатство не служи за добро, не се харчи за повди-

гане и възпитание на човечеството. Тази литература 

трябва да се разпространи сред българския народ. 

Богомилите разпалиха Европейската Реформация, 

като занесоха в Европа идеи. Това, което трябваше да да-

дат на българите, се прие от европейците и се роди Рене-

санса. Богомили – самото име е хубаво – на Бога мили. Те 

имаха правилно разбиране за живота, но между тях нав-

лязоха хора, които не бяха подготвени.  

Днес нашият народ трябва да живее с човечеството, 

той е част от Цялото. Ако на човечеството му е добре, и за 

българите ще бъде добре.“ (17) 
 

„Сега трябва да дойдат новите българи! Новите бъл-

гари са като работливите пчели, които събират мед от 

цветята.  

Като има повече българи умни, справедливи и добри, 

България ще се оправи и ще бъде един творчески народ в 

света. Трябва да се сплотим, но сплотяването на българс-

кия народ зависи от Любовта.  

Ако всички българи се обичат, тогава сме сплотени. 

Ако всички българи приемат вълната на Мировата Лю-

бов, която иде, те са от новите хора. Пожелавам ви да бъ-

дете винаги чисти и светли! Човек без чистота в живота 

всичко изгубва и каквото пожелае, не може да го пос-

тигне. Чисти ли сте обаче в мисли, чувства и действия, ще 

бъдете силни и каквото пожелаете, ще го придобиете.  

Вие, младите, пазете идеала на вашата душа и към 

него се стремете. Да бъдете чисти и светли!“ (17) 
 

„Никой не може да оправи света, освен славяните и 

българите.“ (202) 
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„В България да се образува едно общество от хора, ко-

ито искат да живеят идейно… 

Всяка добра и праведна власт е от Бога, а всяка насил-

ническа и безумна власт не е от Бога. Принципите на 

християнството нямат почти нищо общо със сегашните 

форми на християнството, които хората изработиха. 

Христос, ако дойде, ще се чуди на гениалността, с която се 

изопачиха Неговите идеи. 

Светът ще мине през един огън, през едно вътрешно 

пречистване. Има едно вътрешно стълкновение и то ще 

дойде неизбежно. Ако хората са разумни, ще минат по-

леко, ако са неразумни, ще минат трудно.“ (17) 
  
„В селата трябва да се говорят такива неща, с които 

всички да са съгласни. Ще им се каже, че в двора си трябва 

да имат плодни дървета, но да не са много близо до къ-

щата, а и да пуснат нависоко по една-две лози на асма. 

Българите трябва да се поощряват към лесовъдство, за-

щото горите упражняват голямо влияние. Корените на 

растенията са помпи, които изтеглят водата над земната 

повърхност, а като се намали растителността, то по един 

закон водата спада в по-долен пласт.  

Разясняват ли се така нещата, то това вече е един нов 

начин на възпитание, обаче ако не се говори на съответ-

ния език, хората няма да ви посрещнат. Който вярва в 

Бога, ще му говорите за Бога. А на този, който не вярва в 

Бога, ще го предупредите, че гради слаб мост и че като 

мине колата му по него, ще се строши.“ (17) 
  
„Истината трябва да се говори на този народ. Дайте му 

такава литература, за да дойде до ново разбиране на жи-

вота. Идвали са вестникари при мен и аз съм се чудел, че 

са големи майстори да говорят истината наопаки. 

Нека дойде ядрото на народа, 10-20-100 души – инте-

лигентни и добри българи – и ще им се кажат методи за 

работа. Политиците може да имат добри желания, но са 

невежи и прилагат стари методи.“ (17) 
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„Трябва да се поеме инициатива всички хълмове 

около селата да се залесят с плодни дървета. Да не останат 

голи места. Насадете ги с плодни дръвчета – круши, 

ябълки, сливи, орехи и пр. Също и всички шосета от двете 

страни да се залесят не с декоративни, а с плодни дървета.  

Тогава в най-скоро време България ще стане плодна 

градина, ще има изобилие от плодове. Значи ще има изо-

билна храна, понеже плодовете са важна храна. Ето в тази 

насока трябва да се работи енергично. От този дух трябва 

да се проникне целият народ – навсякъде да се посаждат 

такива плодни дръвчета, които отговарят на климата, на 

почвата. Трябва да се има предвид кое плодно дръвче на 

коя височина над морското равнище вирее.“ (24) 

 
„Важно правило при възпитанието на децата в начал-

ното училище е да се започне с физическия свят. Чрез 

малки изисквания трябва да се създаде работа за децата. 

Един-два часа физически труд на ден би било за тях го-

лямо удоволствие, а на най-малките деца един час физи-

чески труд е достатъчен, и то разделен на няколко части, 

а не наведнъж. В училищната градина децата да пригот-

вят малки лехи, да пренасят пръст от едно място на друго, 

да посаждат плодни дръвчета.  

Учителите да ги извеждат и на Витоша, за да чистят 

пътеките от камъчета, сухи листа и клончета. Гората ще 

се разлисти, а сухите клончета ще бъдат употребени за 

огън, т.е. от непотребните неща те ще произведат дина-

мична сила. Това за тях е едно нагледно упражнение и от 

друга страна пътищата ще бъдат чисти. В дадена местност 

нека чистотата на изворите да бъде поддържана от децата 

и те да посадят в околностите ѝ плодни дръвчета.  

В дръвчетата има духовни сили. Когато детето по-

сажда, то не разваля. Когато се работи с Любов, става об-

мяна между жизнените им тела. Ако тази система се внесе 

в образованието, България за 10 години ще бъде покрита 

с плодни дръвчета, пътищата ще бъдат почистени и 
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децата ще бъдат възпитани по съвсем нов начин. Децата 

трябва да се учат на природосъобразен живот.“ (17) 
 

 „В българската народна душа се крият велики твор-

чески сили, които още не са събудени… Паневритмията, 

заедно с музиката, са един от начините за събуждането и 

разцъфтяването на творческите сили на народа.  

И тогава българският народ ще стане способен да влее 

в общочовешката съкровищница богатствата на своя дух, 

новите културни ценности, които ще създаде.“ (203) 
 

„Българите имат девиз: „Съединението прави силата”. 

Две думи липсват на този девиз. Той трябва да гласи така: 

„Съединението в Любовта прави Силата”. Любовта обеди-

нява. Обединение без Любов е механично. Хората искат 

единство, но единство без Любов е невъзможно. Законът 

гласи: Любовта образува една обща връзка между всички 

Същества. Има едно основно звено, което може да свърже 

цялото човечество - това е Любовта. Няколко търговци 

могат да се обединят за обща работа. Ако са ги събрали в 

едно търговските интереси, тая групировка е временна и 

ще се разпадне. Това не е никакво свързване. Ако сте свър-

зани един с друг чрез Божията Любов, никаква сила не е 

в състояние да разруши тази връзка.“ (24) 
 

„Въпрос: Мислите ли, че духовното движение в съв-

ременния свят, както това движение в България, така 

и движението на Кришнамурти, на Рудолф Щайнер и 

други, ще имат голямо влияние в света, или те са малки 

изключения, които ще изчезнат? 

Няма да изчезнат, а ще играят важна роля. Човечест-

вото отива към една духовна епоха и това е един естествен 

процес в развитието му…  

Окултните движения в света се делят на три раздела: 

едни вървят по пътя на Любовта, други – по пътя на Мъд-

ростта, и трети – по пътя на Истината. Школата на Бялото 

Братство съединява трите пътя в едно.“ (17) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Ние живеем като членове на германските народи, 

заградени от славянските народи на Изток и от англо-

американските народи на Запад.  

Както американските, така и славянските народи имат 

да изпълняват своята задача в бъдеще – те все още стоят 

в началото на своята национална мисия. Основната ха-

рактеристика на славянските народи е изразена в тяхната 

духовна предразположеност. Опитайте се да разберете 

славянската култура и вие ще откриете, че тя клони към 

духовна култура, че нещо духовно расте там… 

В Америка материализмът е доведен до крайност и е 

радикално навлязъл в мирогледа на народа.  

В съвременните времена това води дотам, че самият 

дух се тълкува по материалистичен начин. Докато сред 

славянските народи се появиха личности като Толстой, 

които искаха да стимулират развитието по един велик и 

красив начин от духовната същност на душата, американ-

ският народ прави усилие да схване духовността и душев-

ността по материален начин. Поради това при него ние 

откриваме силен материален спиритуализъм и спирити-

зъм. При тях духът се търси по точно същия начин, по 

който те търсят физическите истини.“ (204) 
 

„Шестата културна епоха … се подготвя от народите на 

Западна Азия, както и от изтеглените напред (във вре-

мето) славянски народи на Източна Европа. Тези славян-

ски народи, заедно с техните Архангели, са изтеглени 

напред по ред причини, но най-важната от тях е, че 

всичко, което предстои да стане в бъдещето, предвари-

телно трябва да мине през определена подготовка – да 

бъде изтеглено напред, за да подготви елементите, които 

ще са нужни на бъдещата еволюция.  

И във висша степен интересно е да бъдат проучени 

тези изтеглени напред задачи, които един подготвящ се 



 
105 

Дух на Народа е изпратил в източния край на Европа, 

очаквайки следващата епоха… 

Специфичното, характерно за източноевропейските 

народи, се проявява в цялото им отношение към Висшите 

светове…  

Източно-европейските народи ясно долавят духовния 

свят, лежащ в основата на всички природни сили и създа-

ния. Обаче ние сме склонни да си представяме този свят 

по съвсем друг начин и по-скоро да го свързваме с опре-

делени природни същества, природни факти и т.н.  

Нека да се замислим още и върху това, че тази източна 

душа е в състояние да долавя в природните процеси не 

само външно-сетивното, а и астрално-духовното. Ето от-

къде идва и представата за извънредно големия брой Съ-

щества, населяващи този своеобразен духовен свят, който 

бихме могли да сравним със света на елфите… 

Чудна, тайнствена подготовка за Шестата епоха вече 

се върши от народите на Източна Европа… Особено инте-

ресно е да видим как под влиянието на Изтока там можа 

да възникне едно понятие за Христос, което се оказа 

много по-издигнато, отколкото западното понятие, до-

колкото то не е плод на Антропософията.“ (205) 
 

„Ще се направят много открития, за да се водят по-

унищожителни войни, огромни сили на ума ще бъдат из-

разходвани за задоволяване на низшите инстинкти. Но 

въпреки всичко това сред тази наша съвременна култура 

се подготвя онова, за което има заложби в определени на-

роди на източна Европа, главно на североизточна Европа. 

Подготвят се народи да възкръснат от известна тъпота и 

да донесат могъщи, велики духовни импулси.“ (206) 
 

„В руския и другите славянски народи живее народ-

ностният елемент на бъдещето; защото в славянството 

живее онова, от което някой ден трябва да се вземе мате-

риалът за духовното течение на Шестия следатлантски 

период.“ (207) 
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6. Бъдещето на България 
 

„Христос е дошъл, само че не се явява както църквата 

Го очаква, а съвсем по друг начин. Христовото идване да-

тира от 1914 година… Настоящият порядък трябва да се 

разсипе и силите, които действат, да се разложат… 

Сега вече няма никакво отлагане. Никакъв закон няма 

да може да противодейства на идването на Христа. Хрис-

тос ще дойде да уреди работите и Справедливостта ще 

стане основен камък… Веднъж завинаги лицемерието и 

кражбите трябва да престанат, защото един човек лъгал 

ли те е много, и сега ще те излъже. А пък който праведник 

съжалява един грешник, Господ ще му каже да си раз-

мени мястото с него.  

Трябва да се накаже светът и на всеки предстои да се 

даде това, което заслужава. Понеже вие сте в единадесе-

тия час, то на вас се приказва... На Земята има всички ус-

ловия за един добър живот, но поради нашата вина не се 

дават на всеки условията. Досега добрите слугуваха на 

злите, а отсега нататък ще се обърне наопаки: злите ще 

слугуват на добрите. Времената, в които живеете, си вър-

вят нормално, по естествен ред. Господ е започнал да 

чисти света, но това го знаят само умните хора.  

Сегашните министри, владици, попове, ако крадат, не 

само те, но и родът им ще изчезне, помен няма да остане. 

Трябва да се разбере, че има ред и порядък в света.  

Сега архангел Михаил е Военачалник – той е, който се 

състезава на Земята с лошите духове, които ще разпръсне, 

ще разсипе и ще обърне мислите им против тях. Всичките 

светии ще дойдат на Земята, но чакат благоприятни усло-

вия и тези условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. 

Тези добри човеци ще дойдат за еволюция, а не че ще им 

бъде по-добре.  

Вие сте при вратата на една епоха, в която настава 

чистене. Който е прав, той ще слугува най-много. Няма 
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вече да има тази алчност, така че всеки да иска да те из-

мами. Толкова години сте чакали и сега сте на вратата, 

няма причини за пъшкане. Добрите хора няма защо да 

плачат, а като гледате как Господ пердаши, радвайте се, 

защото това е благословение. Щом се изгонят всички 

лоши духове от хората, светът ще се оправи.  

Вие, които сте в единадесетия час, които срещнете, 

трябва да ги насочите да вървят в пътя на Истината. А за 

останалите, като дойдат страданията, ще ги научат.  

За България можеха да дойдат много нещастия, но ги 

предотвратихме, и занапред, ако българите вървят добре, 

по-добре ще им се съдейства. Но ако грешат, кармата е 

назряла и може да последва най-лошо за тях.“ (209) 

  
„Никой друг не ви е довел тук, освен Господ. Ами че 

кой ви е свързал с мен? Министри в света не мога да ви 

направя. А защо тогава сте тук? Защото Господ ви е съб-

рал и затова Той, Господ, Който ви е събрал, ще ви благос-

лови. Вие дължите Нему тази светлина и тази благодат. 

Той в дългото минало ви е крепил и подкрепял, грижил 

се е за вашите родители, самите вас и вашите деца и ви-

наги е работил над вас, докато ви доведе в това състояние. 

И така, Христос е в България, между вас и с вас. Той е, 

Който повдига българския народ. Един ден ще Го видите; 

Той ще ви се открие така, както се е открил на своите уче-

ници след възкресението Си… 

Ние работим в България така, че Господ да направи 

този народ по-религиозен и по-щедър, за да може чрез 

тези добродетели да му се помогне, за да се повдигне. Да, 

аз искам да вселя във вас онази дълбока вяра в Бога, която 

да започнете да прилагате вътре в себе си.  

Имайте дълбокото желание да приложите един Бо-

жествен закон и Господ ще ви научи; и като е с вас Той, 

ще ви помогне. Обаче предупреждавам ви никога да не 

допускате съмнение в сърцето си и никога да Го не огор-

чавате със съмнителните си мисли.“ (210) 
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„Господ е дал много добри условия за работа в Бълга-

рия и във всяко едно положение ще се подобри положе-

нието ви. Иначе ще изгубим благоприятния момент и 

2000 години ще бъде ужасно скитане… 

Обединението на българите в България с онези в Ма-

кедония и Добруджа е в реда на нещата… Даже в реда на 

нещата е да се обединят Сърбия, България и Черна Гора. 

И ако доброволно не се обединят, то насила ще ги нака-

рат. И под думата „обединение“ разбирайте, че държав-

ните устройства ще си съществуват, но само няма да има 

онова ръмжене между братските народи, което сега поня-

кога изпъква. Нещо повече: даже в реда на нещата е всич-

ките южни славяни да се обединят в една империя, която 

ще застига, то се знае, и Солун… 

В България засега има много неприятности, но тези 

неприятности Бог ще изглади.“ (211) 

 
„Всички вие трябва да бъдете в добро състояние, за-

щото Христос е много близо в България… Той иде да ра-

боти. Каквото и да стане, да ви не смущава. Той иде сега 

да направи едно генерално пречистване на целия свят, та 

покрай него трябва да се пречисти и българският народ. 

Христос е толкова близо вече, че и гласът Му се чува. За-

това бъдете весели и смели в душата си.  

Светът ще го е страх и този страх ще почувствате и вие, 

защото не сте отделни от света. И светът, да ви кажа, го е 

толкова страх, че гащите им треперят. Да, близо е Хрис-

тос. България е останала много назад и Той иде, да Му се 

даде това, което иска. Сега трябва да сте внимателни и ако 

използвате условията, добре.  

Колкото за мене, аз съм решил: „Твоята Воля – моя 

воля, Твоят Дух – мой Дух.“ – Ако този народ не приеме, 

ще се вдигна и ще отида в друг народ. И ако сте готови да 

кажете и вие като мене, ще ви подам ръка и ще ви изведа 

на канара. Понеже Христос е близо, чува се и гласът Му, 

то и вие се дръжте близо и бъдете герои.“ (212) 
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„Както и да гледате и чувствате, само знайте, че ако 

това дело се спъне, спъва се българският народ, спъвате и 

себе си и тези няколко поколения… 

Христос е сега в България — присъства и в този час 

тук… От тази година нататък Мохамед вече ще се учи от 

Христа. Той ще му предава уроци. Въпросът с Турция е 

вече свършен. От невидимия свят правят усилия да осво-

бодят България от една война с Турция, та затова се 

впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли Бъл-

гария. Македония трябва вече да се освободи. Братството 

в Невидимия свят съдейства в България… Сега трябва да 

работите смело, решително и ако вие вървите разумно по 

стъпките на Христа, то България ще изполва условията, 

които се дават за повдигането на народа… 

В България има изпратени от Черната ложа, които 

противодействат. Те са сега тук и спънките ни са от тях.  

От тях ако те срещне някой, ще те обругае и ще ти при-

пише всички качества, които има у самия него. На Чер-

ната ложа само Бялата може да противодейства, защото 

тя има по-голямо знание и мъдрост, та е в състояние да я 

преодолее. Затова вие трябва да се държите за Бялата 

ложа, която ангажира Италия, та сега я виждаме да се 

разхожда с флотата си из Средиземно море. Главата на 

Бялото Братство е Христос, а на Черното ― Сатана.“ (213) 

 
„Какво ще стане с Българския народ? – Велико бъдеще 

го очаква. Той трябва да повярва в живия Господ и да 

каже: Щом Бог е с нас, никой не е против нас. Живият Гос-

под ще ни ръководи. Той ще внесе ред и хармония между 

всички народи. Той ще заличи всички грешки и престъп-

ления. Той ще изглади всички трудности. 

Всичко, което проповядвам, ще се сбъдне. Голямо 

благо иде за всички. Бог носи това благо от Небето.  

Едно се иска от всички: Да бъдем истински българи. 

Ако не мислите зло и прилагате Новото Учение, Бог ще 

бъде с вас. Той е всесилен, всемъдър и всеблаг.“ (214) 
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„В тези най-напрегнати времена Христос ни е събрал 

– ето, това е едно чудо. И Господ, за да ни събере, така е 

наредил работите, че България да кротува. Затова тя 

държи неутралитет, когато навсякъде другаде се бият. За-

това и кротуват засега Гърция, Турция и Румъния. Това е 

едно от най-големите чудеса, които Христос върши.  

В България свещениците щяха да имат събрание на 

20-ти август, но го отложили, защото времената са лоши. 

Но ние нашето събрание не го отлагаме, защото за нас 

лошо време няма. И действително, в по-добри времена от 

сегашните, право да си кажа, аз не съм живял. Сегашните 

времена са най-добрите, главно защото досега сте били 

роби, а отсега сте вече свободни; и тази свобода ще носим 

на всички други… 

Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, 

за добрите търговци, всички учители, свещеници, всички 

жени и майки, които искат да вършат Волята Божия; за 

България, Русия, Сърбия, цялото славянство, за всички 

лица и държави, които искат да вършат Волята Божия… 

Ние ще имаме търпение и в това дело, което е дело 

Господне, всички ще заквасим – и учители, и ученици, и 

свещеници, защото, пак ще кажа, това е едно Божествено 

дело и от него всички ще се ползват.  

Българският народ никога не е имал такова благосло-

вение, както сега. Христос ще изведе този кораб на Бълга-

рия. Христос е на този кораб и няма за какво да се пла-

шите. Смело можем да очакваме да настане времето, ко-

гато ще бъдем едно стадо и един пастир… 

В реда на нещата е да се обединят България, Сърбия, 

Черна Гора, защото южните славяни трябва да се обеди-

нят.“ (215) 

 
„Аз бих желал на направя опит с българите. Ако прие-

мат Словото Божие и се откажат от лъжата, от кражбата, 

от всички отрицателни прояви, ще им се даде такова изо-

билие, каквото никога не са имали.“ (216) 
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„Аз бих желал българите първи да дадат пример. Нека 

свещениците се решат да служат на Бога с Любов. Ако ис-

кат, нека дойдат при мене да им предам това Учение, те 

да го проповядват. Аз съм готов да отида на друго място, 

като им предам всичките си права и привилегии. Важно е 

Българският народ да се просвети духовно и да заеме дос-

тойно своето място между другите народи.  

Ако всички приемат Новото Учение, пътищата им ще 

се оправят; семействата и училищата ще се повдигнат. И 

тогава ще ти бъде приятно да минаваш от единия край на 

България до другия – ще бъдеш като в Рай. Ще вървиш и 

ще се радваш, че служиш на Бога. Където минеш, дърве-

тата и цветята ще ти се усмихват и по-добре ще цъфтят; 

плодовете сами ще ти се предлагат. Моми и момци ще те 

посрещат с радост и веселие.  

Навсякъде ще се чуват песни и игри. Аз не съм против 

играта. Всички ще бъдат добре облечени и украсени. Не 

съм и против украшенията. Носете гердани и диадеми, 

носете и корони на главите си, но всичко да става с Любов.  

Това значи да бъдете научени от Господа.“ (217) 

  
„Излезте от своята църква и влезте в Божествената 

църква на Любовта, на Правдата, на Истината, на Добро-

детелта. С други думи казано: престанете да мислите само 

за себе си. Мислете и за своите ближни. Само така ще се 

подобри положението на семействата, на обществата, на 

народите. Само така ще се подобри политическото поло-

жение на България. Всички хора – свещеници, учители, 

съдии, управници, майки и бащи трябва да се молят за по-

беда над Злото. – „На коя страна да бъдем?“ – На страната 

на Бога и на Христа. Аз съм вече на фронта. Извадил съм 

меча си и воювам. Ако всички хора воюват против Злото, 

първо в себе си, а после – вън от тях, светът лесно ще се 

оправи. Велико е бъдещето на човечеството. – „Какво ще 

стане с България?“ – Не мислете за това. Работите на Бъл-

гария са оправени, но вашите не са оправени.“ (218) 
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„Новото учение приготвя нови условия за идването на 

добри, умни и благи хора. 

Прочетете 20 и 21 глава от Откровението, за да видите 

какво Господ готви за човечеството. Сега аз проповядвам 

на българите, защото Бог е решил да ги благослови. 

Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички све-

щеници, проповедници, учители, майки и бащи ще проя-

вят Доброто в себе си и ще говорят на един език.  

Господ казва: „България ще бъде благословена!“  

Времето ще покаже Истина ли говоря или не. Всички 

ще бъдете носители на Новото учение по света. Така е ре-

шил Бог, а каквото Той решава, не се разваля. Не се обез-

сърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е 

дал. Всяка година Той ще ви дава все повече и повече… 

„Какво ще стане с България?" – За България иде го-

лямо Добро, което всички трябва да приемат доброволно.  

Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, 

но Бог няма да отмени решението си. Какво правят май-

ките със своенравните си деца? За да приемат благото, 

Доброто, което им дават, те ги набиват. Идете сега по до-

мовете си и носете Новото учение навсякъде.“ (219) 

 
 „Нека всички българи се обърнат към Бога, аз им га-

рантирам, че всичко ще бъде в ред. Но ако носят сегашния 

си ум, по 39 тояги ще ядат. Тъй е писано в Божествената 

книга. Ама Русия била такава-онакава; и тя, ако следва 

Господа, ще бъде благословена, ако не го следва, ще яде 

39 тояги. Същото е и с Германия, с Франция, с Англия, с 

всички – Господ всички бие наред, на общо основание. 

Всички тук на Земята трябва да изпълним волята на на-

шия Учител, на нашия Баща.  

Аз вярвам, че у вас има цялото желание да я изпъл-

ните; виждам, че сте обърнали сега нов лист и, като блуд-

ния син, казвате: „Татко, прости, съгрешихме, изядохме и 

изпихме това, което ни даде, отсега нататък няма да пра-

вим това. Приеми ни като слуги в дома Си“.“ (220) 
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„Двама приятели пътували през една гъста гора и раз-

говаряли любовно за верността и трайността на своите 

чувства. По едно време чули някакво шумолене и видели, 

че мечка иде срещу тях. Единият бил по-сръчен, веднага 

се качил на едно дърво. Вторият не успял да го последва 

и съобразил да легне на земята и да се престори на умрял. 

Той чувал, че мечката не яде мърша. Като приближила до 

него мечката, започнала да го души и, понеже помислила, 

че е мъртъв, продължила пътя си. Онзи, който бил на дър-

вото, веднага слязъл и запитал приятеля си: 

– Какво ти каза мечката? 

– Каза ми друг път да не тръгвам на път с такива при-

ятели. 

Какво представлява мечката? Трудностите в живота. 

Как разрешават хората трудностите си? Едни ги разреша-

ват отвисоко – качват се на високи дървета и казват, че 

там се мисли добре. Те не говорят Истината – от страх се 

качват на дървета – те не са смели.  

Други пък лягат на земята и се преструват на умрели 

– и те са страхливи. Христос казва и на едните, и на дру-

гите: „Аз нямам нужда от приятели, които се качват на 

дърво или лягат на земята, като видят мечка. Аз нямам 

нужда от ученици, направени от кал.“ 

Сега и аз желая да срещна българи, които не са напра-

вени от кал. Има вече такива българи. Какво ще стане с 

България и с българите? Онези, които са направени от 

кал, ще се стопят, а онези, които са родени от чиста вода 

и от Светлината на Духа, ще имат велико бъдеще.  

Това е казал Христос на своите ученици. Това и аз каз-

вам днес на вас.“ (221) 

 
„Ако българският народ издържи матурата си, ще въз-

кръсне и ще заеме високо положение; ако не издържи, 

нищо няма да придобие. Това ще опита всеки човек, всяко 

общество, всеки народ. Бог казва: „Призовете Ме в ден 

скръбен и Аз ще ви помогна“.“ (222) 
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„За да се очисти, човек трябва до мине през огън и 

вода. Човек неизбежно минава през Божествения огън и 

през Божествената пералня. Ще кажете, че е страшно да 

минаваш през огън и вода. Страшно е за онзи, който се 

противи; привилегия е за онзи, който разбира нещата – 

чрез страданията той се облагородява и повдига. 

Днес и България минава през големи изпитания. Тя е 

потопена в голямото Божествено корито… Не правят ли 

същото и с момата, която ще се венчава? Преди сватбата 

я завеждат на баня да се окъпе, да стане чиста. Невестата, 

наречена България, е доста изцапана, затова я потапят в 

Божественото корито, за да се изчисти. Какво ще стане 

после с нея? Ще я облекат в нова, чиста премяна. Тя ще 

излезе вън и ще каже: „Разбрах вече смисъла на Живота!“ 

В какво се заключава смисълът на Живота? В братст-

вото и сестринството – в съзнанието на хората, че са братя 

и сестри. Българите ще кажат, че са братя и сестри, по-

неже са един народ. Германците са братя и сестри, като 

германци, англичаните – като англичани и т.н.  

Идеята за братството е още по-широка: братя и сестри 

са всички хора.  

На какви качества трябва да отговаря българинът? 

Той трябва да бъде честен, добър, умен и справедлив. Же-

лая да срещам такива българи и да имам с тях отноше-

ния… 

Едно време евреите продадоха Христа за 30 сребър-

ника. Ще видим за колко сребърника ще Го продадат се-

гашните народи. Вярвам, че сегашното човечество е оце-

нило Христа за повече от 30 сребърника. Дали ще Го про-

дадат – не зная. Бъдещето ще покаже. Желая обаче бъде-

щото човечество така да оцени Христа, че за нищо вече да 

не Го продава. Ако българите, както и всички останали 

народи, се държат за Христа, велико бъдеще ги очаква. 

Днес Бог чертае картата на Европа. На Него се дава отчет 

за делата на човечеството. Той преглежда сметките на 

всички народи и въздава на всеки народ заслуженото… 
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България се нуждае от добри, разумни, честни и спра-

ведливи българи. Не се страхувайте от това, което прежи-

вявате днес. Всичко ще се превърне на добро.“ (223) 
 

„Какво трябва да направи българският народ в тези 

трудни времена, които преживява? Едно се иска от 

всички: да възлюбите вашите Божествени баща, майка, 

брат и сестра. Това значи да се обърнете към Бога.  

Така ще се спаси българският народ. Така ще се спасят 

всички българи: свещеници, учители, управници, съдии, 

майки и бащи… 

Днес България има нужда от герои на фронта срещу 

Злото, които да проявят търпение. Носете тази мисъл нав-

сякъде. Помнете: няма Зло за България. Българският на-

род ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова 

земя, колкото ѝ е необходима, даже и повече, отколкото 

очаква. След 1000 години България ще бъде голяма, ще 

разполага с толкова земя, колкото не е предполагала, ще 

я управлява един от най-добрите царе.  

Ще има и добри поданици: добри свещеници и учи-

тели, добри съдии и управници, разумни майки и бащи, 

безкористни търговци, трудолюбиви земеделци.  

България ще се превърне в Райска градина, а бълга-

рите ще бъдат облечени в празнични премени.“ (224) 
  
„Едно време българите бяха идолопоклонници, а днес 

са иконопоклонници – кланят се на парата като на икона. 

Те не трябва да бъдат нито идолопоклонници, нито ико-

нопоклонници. Това не е молитва. Българите трябва да се 

молят само на Бога и само на Него да се кланят.  

Българите трябваше да се молят само за жито, за ца-

ревица, за плодове. Днес има богати хора, но те са още 

иконопоклонници. Много от сегашните хора продават 

икони. Ние знаем какви са техните икони.  

Не се позволява на културните хора да се кланят на 

идоли и на икони. Да ги поставят за украшения – може, 

но да влагат надеждата си в тях – това е престъпно.“ (1) 
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„Аз ще ви пророкувам така: ако българският народ 

може да вземе Царството Божие чрез Любов, ако може да 

го държи с Обич и да го крепи с Дух, тогава той ще бъде 

най-великият народ, а царят му, безразлично кой е той, 

също ще бъде най-великият.  

Може за цар да е поставен най-последният българин, 

овчар или говедар, но аз ще имам най-голямо почитание 

към него, ако той може да приложи това. Така трябва да 

се гледа на въпроса: всеки, който е роден и вдъхновен от 

Любов, Обич и Дух, в жилите му тече царска кръв. Бих же-

лал във всички вас да тече такава кръв… 

Днес целият български народ може да каже на Европа: 

„Достатъчно това робство! Господ, на когото се кланяме, 

казва, че Царството Божие с Любов се взима, с Обич се 

държи и с Дух се крепи, и ние сме решили отсега нататък 

с Любов да го вземем.“ 

Досега сте искали да бъдете само духовни хора. Не, бъ-

дете обществени, политически, културни и духовни хора. 

На мъже, жени, деца – на всички еднакво препоръчвам 

това правило. Този е великият закон на Свободата.  

Не питайте дали вече е дошло време. Успали сте се 

много! Вдигнете завесата, отворете прозорците и ще ви-

дите, че Слънцето отдавна е изгряло. У някои от вас ке-

пенците са затворени и казвате: „Не е съмнало още.“ – До-

като станете, Слънцето ще залезе, а вие ще продължавате 

да мислите, че още не е изгряло, ще лежите и така ще про-

пуснете и новия изгрев. Божественото Слънце вече е изг-

ряло. Дръжте се за Божествените правила, работете ра-

зумно и никога няма да паднете… 

Вие често питате дали Съглашението ще наложи на 

България санкция. Ако вървите по стария закон, ще ви 

наложат големи санкции, които с десетки и стотици го-

дини няма да можете да изплатите.  

Вървите ли по новия закон, прилагате ли импулса да 

взимате Царството Божие с Любов, да го държите с Обич 

и да го крепите с Дух, никаква санкция няма да има.“ (225) 
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„Аз облажавам всеки човек и всеки народ, който е 

страдал, защото от него ще излезе Доброто и Възвише-

ното, които ще служат за повдигане на човечеството. Бог 

сега вдига и слага тоягата си върху гърба на българите. Те 

казват: „Убиха ни!“ – Не, само шушулките хвърлят наст-

рана. Аз облажавам всеки човек, бит от Господа или от ня-

кой мъдрец, защото така се намагнетизира. Всеки, който 

е бит от Господа, става гений и светия. Блажен е този на-

род, върху който Божията тояга се вдига и слага. Този бой 

ще създаде всички добродетели. И България, върху която 

пада Божествената тояга, ще се освободи от всички шу-

шулки, от всичката плява – ще остане само чистото в нея. 

Тогава Бог ще каже: „Идете и намерете онзи българин, 

който е добър, умен, честен и справедлив. Той ми трябва 

– ще го назнача на важна служба в Царството си.“  

Засега трябва да изчезнат всички шушулки. Не се 

обезсърчавайте. Който се обезсърчава, не е достоен да 

носи мъдростта. Сега аз търся в България хора на истинс-

ката култура, в които да вложим нещо ново… 

Спасението на България е в това: всички българи да се 

обърнат към живия Господ, Който държи съдбите на на-

родите в ръцете Си. Те се кланяха на германци, на англи-

чани, на американци, на французи, но никой не им по-

могна.  

Казано е: „Проклет е онзи, който се надява на човека.“ 

Нека българите се обърнат към Бога и кажат: „На Тебе, 

Господи, се кланяме. На Тебе уповаваме. Никаква поли-

тика не ни трябва.“ 

Долу всички узурпатори! Долу всички лъжци!“ (226) 

  
„Хората, които са съединени с Бога, са благословение 

за народа… Бог се грижи за нас. Имайте тази вяра, молете 

се да престанат всички разправии, всяко криво разби-

ране. Молете се да ни просвети Бог, да станем служители 

на този народ за неговото добро, за да могат всички инди-

види да намерят това благо.“ (227) 
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„Ако българите приемат това, което Бог казва, за 3 го-

дини най-много България ще се поправи. Да не остане по-

мен от критика. Мъжът да престане да говори против 

жена си и жената против мъжа си, ученици против учи-

тели и учители против ученици, слуги против господари 

и обратно – господари против слуги. Ако приложите така 

Учението, ще опитате думите ми.  

Жив е Господ. От кого очакваме ние? На великите 

сили ли? Толстой казваше в Русия да се обърнат към Гос-

пода, но не го послушаха. Той беше пратеник на Господа, 

но гласът му остана глас в пустиня. След това Русия пост-

рада. Мислите ли, че ако и вие не ме послушате, България 

няма да пострада?... 

Добрият Пастир – Христос, иде вече в света. Той ще 

бъде на бял кон. Ще посети България, всички управля-

ващи, всички учреждения, всички благотворителни дру-

жества. Той ще посети всички църкви и домове – да види 

как живеят хората. Където намери стари идеи и убежде-

ния, стар живот, ще каже: „Бъдещето не търпи нищо 

старо. Моето царство е на Новото Учение.“  

Бог иска да знае готови ли сте да Му служите с Любов 

и мъдрост. Който е готов – ще мине отдясно; който не е 

готов – ще мине отляво. Хората на Новата култура са хора 

на Шестата раса, Светещи хора.  

Разликата между старите и новите хора ще бъде та-

кава, каквато е днес разликата между бозайниците и чо-

века. Хората на старата култура ще останат на мястото на 

бозайниците, да опитат тяхното положение. Светещите 

хора ще им покажат как трябва да живеят.“ (228) 

 
„Любовта може всякога да се приложи. Нещастията и 

страданията в домовете могат да се премахнат в един мо-

мент. Нещастията на българския народ могат да изчезнат 

моментално. – Как? – Чрез Любовта. Нека всички свеще-

ници кажат: „Времето на Христовото учение е дошло“.  

Любовта може да се приложи още сега!“ (229) 
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„Един народ е силен, докато тази Божествена сила 

тече в неговата кръв. И днешните италианци са от произ-

хода на римляните, но къде е техният характер? Едно те-

чеше в кръвта на тогавашните римляни, а друго сега. То-

гавашните бяха герои, а тези италианци са само сенки на 

геройството на римляните. Друга една сила тече в кръвта 

на един народ. И докато тази сила тече, всеки трябва да 

използва това течение. Аз го наричам прилив. Във всеки 

един народ има прилив и отлив, тъй както в природата…  

Спре ли това течение, спира се и всяко растене и всяко 

развитие. Сега, когато е време за култура, и ние носим 

едно течение, има прилив. И днешните свещеници в Бъл-

гария – българското духовенство – вместо да работи ра-

зумно, да използва това благословение, което небето изп-

раща, иска да изпълни разни планове, за да ни спъне. 

Трябва да разберат, че с това сами себе си ще спънат. Това 

течение може да се отбие и тогава те ще останат без нищо. 

Къде ще отиде? От България може да иде в Чехия, може 

да иде в Сърбия, може да иде в Русия и другаде.  

Това течение може да се отбие – не мислете, че не 

може. Ако вие не го използвате, други ще го използват…  

Сега някои се усъмнят и казват: „Ние сме един избран 

народ, Господ ни е благословил.“ – Да, Господ е решил да 

те благослови, ако си заслужил, но когато ти не искаш да 

използваш това благословение, то ще те отмине.  

И знаете случая с двамата синове на Исак – Исав и 

Яков – че първородният трябваше да приеме благослове-

нието, обаче вторият го прие, защото беше по-хитър. 

Защо Исав не прие благословението? Защото ходеше да 

се занимава с ловджийство, да бие животни… 

Главното сега е да останат тези мисли у вас. Необхо-

димо е Истината да се загнезди в сърцата ви. Да обичаме 

Истината с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си 

душа и с цялата си сила.  

Това е първото нещо, което е необходимо за бълга-

рите, без разлика, от най-големия до най-малкия.  
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Второто нещо: Българинът трябва да обича Светли-

ната, Абсолютната Светлина за ума, и да я желае с цялата 

си душа и с цялата си сила.  

После третото нещо: Българинът трябва да обича Чис-

тотата на сърцето си и да я желае с цялото си сърце, с ця-

лата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. Ако можем 

да приложим тези три неща в България, за една година 

ще има една съвършено Нова култура – за една година 

българите ще отидат 1000 години напред.  

И не само това, но за 10 години черепът на българина 

ще се измени. И неговото лице няма да бъде като сега, ще 

придобие много правилен профил, правилен нос, ушите 

му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото 

му тяло. И европейците ще дойдат да видят новия тип на 

българина, който само при Истината, Светлината и Чис-

тотата може да има.“ (230) 

  
„Светът е обсаден от Ангели. Горко на онези, които 

проповядват Учението, че човек за човека е вълк! Горко 

на онези, които лъжат и крадат! Време е вече да се при-

ложи Божественото учение и между нас. Проектирайте 

мисълта си нагоре и изпълнете Божията воля.  

Не мислете какво ще стане с вас. Косъм няма да падне 

от главата ви без Божията воля. Нека всички българи се 

молят и отправят молитвата си към Бога. Само така Бъл-

гария ще се благослови и освободи. Всеки народ, който 

мисли, че сам ще оправи работите си, още повече ще ги 

обърка. Ако всички европейски народи мислят така, цяла 

Европа ще се напълни с инвалиди. Най-накрая всички на-

роди ще се обърнат към Бога.  

Ще кажете, че отговорността лежи върху управлява-

щите. Не е така. Всички хора, всички семейства, всички 

общества носят отговорност за положението на своя на-

род. Всеки човек поотделно е толкова отговорен, колкото 

и управляващите. Всеки човек трябва да отправи своята 

молитва към Бога.“ (231) 
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„Казвам ви, че ако българите не възприемат това Уче-

ние, което ние проповядваме, от България нищо няма да 

остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачер-

кне – знаете ли това? Ако възприемат това Божествено 

Учение, тяхното име ще се запише със златни букви. Това 

да го знаете всички – запишете си го!  

Аз през 1913 година казвах на свещениците да не ни 

гонят, но те се вдигнаха и предизвикаха един малък скан-

дал. После дойде разривът и всички духовници ги изго-

ниха от Македония. През 1915 година ме арестуваха. Ка-

зах им: „Много скъпо ще платите!“ През 1918 година ме 

взеха и ме изпратиха във Варна. Казах им: „Ще претър-

пите един голям крах, какъвто никога не сте виждали!“ 

Не стана ли така? Стана.  

Аз им казвам, че това Учение не е човешко, то е Божес-

твено. Всеки народ, който е престъпил това Учение, добро 

не е видял. Евреите, които престъпиха това Учение, вече 

2000 години се измъчват. В Русия не послушаха Толстой, 

не послушаха Йоан Кронщадтски и дойде сегашното пре-

чистване там. В Русия сега Господ говори. Болшевиките 

са Божественият глас. Когато хората не послушат Божия 

глас, в света започват да работят противоположни сили, 

идват глад, мор, раздори… 

Ако сега в България дойде Христос, какво ще пропо-

вядва? Дали ще проповядва, че трябва да се произвеждат 

много топове и най-модерни пушки, че ако някой ви 

удари по едната страна и вие трябва да го ударите? Така 

ли ще ви учи? Не е учил такова учение Христос!“ (232) 

 
 „Ако не се моли българският народ на Бога, ще бъде 

наказан с още по-голямо наказание… Имайте вяра. Ис-

кайте чудеса – българският народ бе изгубен…  

Ние работим сега и ако не работим, лошо ще стане. 

Може да сме грешни, но най-безгрешните сме от другите. 

От България се искат 1440 души избрани, а други – и от 

другите славяни.“ (233) 
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„За българския народ казват, че има велико бъдеще, 

че е избран народ. Всеки народ, който изпълнява Божи-

ята воля, който живее съобразно Божите закони, има ве-

лико бъдеще. Обаче отворете историята на българския 

народ да видите доколко той е живял по Божията воля, за 

да бъде велик. Така, както живее българският народ, има 

ли бъдеще, може ли да бъде велик? Убийствата може ли 

да донесат щастие на България? И сега мислите ли, че 

престъпленията ще донесат щастие на нашия народ?... 

Ако българите искат да бъдат благословен народ, 

трябва да знаят, че се благославя само онзи народ, който 

не върши убийства… 

Ако българският народ не приеме това Учение, нещо 

страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете. 

Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъ-

дете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте 

повярвали във възкресението на Христа. От вас, бълга-

рите, се изисква доблест. Човек трябва да бъде смирен.  

Аз ще ви кажа какво значи да бъдеш смирен: Никога 

да не лъжеш, да бъдеш свързан с Бога; да имаш велика 

душа; да бъдеш благороден и възвишен във всичките си 

прояви. Такъв трябва да бъде българинът… 

Христос казва: „Аз Съм Първият, направен по образ и 

подобие на Бога. Ако слушате, ще имате Божието благос-

ловение, ще минете от Смърт в Живот. И когато Аз бъда 

въздигнат, ще привлека всички към себе си.“  

И всички култури, които идат в света, носят името на 

първородния брат на човечеството. Ще Го попитате: 

„Няма ли друг изходен път?“ – Днес или никога! Не се на-

дявайте, че друг път ще дойдат благоприятни условия. 

Под „днес“ разбирам, че Божественият Дух сега минава 

навсякъде – през всички европейски народи – и казва: 

„Свестете се, свестете се!“ – Навсякъде говори този Дух. 

Няма човек, на когото да не говори Той. На всички казва: 

„С Любов, а не с насилие, не с убийство!“  

Следователно повдигнете сърцето си към Бога и се 
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молете. Нека се реши този въпрос от православната цър-

ква: Възкръснал ли е Христос в православната църква – 

приета ли е Любовта в православната църква? Една цър-

ква има в света. Но вън от църквата е Всемирното Бяло 

Братство – то е по-високо от църквата. Но още по-високо 

от Всемирното Бяло Братство е Царството Божие.  

Следователно църквата е първото стъпало. Всемир-

ното Бяло Братство е второто стъпало, а Царството Божие 

е третото стъпало – най-великото, което трябва да се про-

яви. Във всички сърца и умове да живее Божията Любов, 

и като се срещат хората, да знаят, че са братя и сестри, че 

са деца на един Баща.“ (234) 
  
„Господ иде чрез огън да изчисти Земята, да внесе Лю-

бов в сърцата на хората, да повдигне умовете, да ги съб-

лече от тези стари дрипи, да им даде нови тела, да при-

мири в тях всяка злоба, омраза…  

Който иска да опита, нека дойде при мене да опита – 

да приложим това Учение и след 10 години ще видите 

какво ще стане. Това е една положителна наука и всеки 

народ, който работи така, всеки дом, всяко общество – ще 

бъдат благословени. Жени, деца, мъже – всички ще бъдат 

благословени.“ (235) 
 

„Когато Моисей беше на Синайската планина, от не-

бето се чуваха гръмотевици и светкавици, но чрез тях се 

изля голямо благословение върху еврейския народ.  

Какво ще стане с България, която е изложена днес на 

толкова много гръмотевици и светкавици? Чрез тях се из-

лива голямо благословение. Бог търпи всичко, което 

става, и чака времето, когато българите ще съзнаят поло-

жението си. Той ще даде нови къщи, т.е. нови тела на за-

миналите и убитите на бойното поле и ще вложи в тях 

нови мисли и желания, по-добри от сегашните. Труднос-

тите, които вие не можете да разрешите, Той ще ги раз-

реши. Така постъпва всеки учител. Когато ученикът не 

може да реши задачата си, учителят я решава.“ (236) 
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„Българите казват: „Велик цар беше Симеон велики! 

Велик цар беше Самуил!“ – Питам: Какво остана от вели-

ката България на Симеон велики, на цар Самуил?  

Смешно е човек да се хвали с неща, които вече не съ-

ществуват. Смешни са българите, като се хвалят с величи-

ето на някогашна България. Да се хвали и гордее човек с 

някакво минало величие – това е лъжлива философия. 

По този начин съвременното човечество не може да се 

възпита. Обаче днес всички съвременни народи се възпи-

тават именно по този начин, което показва, че те вървят в 

крив път на своето развитие.  

Има нещо велико в света, но то не е нито великата Бъл-

гария, нито великата Франция, нито великата Германия, 

нито великата Америка, нито великата Русия, нито вели-

ката Япония, нито великия Китай, нито кой и да е народ. 

Единственото велико нещо в света е Любовта. И всеки, 

който иска да има нещо велико в света, той трябва да се 

стреми да постигне Любовта. Всеки учен човек – бил той 

философ, поет, музикант или художник –, който иска да 

бъде велик, трябва да започне с Любовта… 

Ако българите са умни, те ще останат да съществуват 

като народ, но ако не са умни, тяхната съдба няма да се 

различава от тази на всички изчезнали досега народи. 

Може да съществува само този народ, който служи на 

Бога. Може да съществува само този народ, който има ра-

зумни държавници, свещеници, бащи и майки.  

Всеки народ, който работи за Бога, ще има бъдеще, ще 

има Божието благословение. 

Всеки човек трябва да бъде проникнат от една мисъл, 

от едно чувство в своята душа – Любов към Бога! Не се 

свързвай с никой човек, преди да си се свързал с Бога! Не 

отивай при никой човек, докато не си отишъл при Бога, 

при Любовта, при Мъдростта, при Истината… 

Величието на всички народи седи в душите и духовете 

на техните велики хора. Величието на един народ седи в 

сплотяването на всички хора в този народ. Така трябва да 
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се възпитават всички народи. Така трябва да се възпита-

ват и българите. Те са свързани с цялото славянство, с 

всички народи, с всички Разумни и Възвишени Същества, 

и всички заедно трябва да работят за една обща идея – 

идване Царството Божие на Земята.“ (237) 
 

„Казвам: Ако България приеме моето Учение, ще 

стане велика държава. Ако го отхвърли – ще пропадне. 

Новото учение е за всички, а не само за България. Не 

казвам, че трябва да се нарече „Дъновизъм“. Какво име 

ще му се даде – не е важно. То учи, че всички хора са братя 

и сестри помежду си и не трябва да се изнудват. Те трябва 

да се обичат. Това искам от всички...  

Аз проповядвам едно: „Всички хора трябва да се оби-

чат.“ – Как да се обичат? Една е Любовта. Тя съгражда 

дома, семейството, обществото и държавата. Аз бих желал 

всички хора да познаят Живия Господ, от Когото са из-

лезли. Една воля съществува – Божията воля. Един Гос-

под – Бог на Любовта. Никакъв Дънов!  

Когато влезете в Любовта на Бога, тогава ще се напи-

шат имената на всички, които са работили за тая Любов. 

Кой е бил Дънов в миналото – никой не знае. В бъдеще 

той ще дойде под друго име.“ (238) 
  
„Законите на Бялото Братство са безпощадни. Престъ-

пиш ли един, последствията са много жестоки. В света 

тези Закони действат и отнемат всичко, спечелено неза-

конно. Когато хората се решат да изпълняват тези За-

кони, техните работи веднага се изменят към добро.  

Когато българите напуснаха солунския фронт и ка-

заха: „Не искаме да се бием“, Господ веднага изля благос-

ловението Си – настана голямо плодородие. А докато се 

биеха още, нямаше такова. Във Франция, в Англия сега 

има голяма суша, понеже Законите, за които ви говорих, 

не одобряват техните действия. Щом воювате, плодоро-

дие няма да имате. Сила ще имате, санкции ще налагате, 

но хляб няма да имате.“ (239) 
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„С този морал, който имате сега, с него в Рая не можете 

да влезете… Ако сте националисти – живейте за българс-

кия народ. Ако сте православни – живейте за православи-

ето. Аз искам да служа на Господа. Друг освен Господа в 

света не съществува. Другите работи са измислици. Бъл-

гарският народ един ден ще изчезне, няма да го има. Ан-

гличани, французи, руснаци, германци всички ще изчез-

нат. И Земята ще изчезне един ден, и Слънцето ще из-

чезне, и него няма да го има. Всичките планети и звезди 

ще изчезнат, а Бог ще остане и ще създаде друга Вселена.  

Че не ме искат в България, не искам да зная. Аз не съм 

дошъл за българите. Да не мислите, че имам голямо мне-

ние за българите. За мене който обича Бога, той е важен. 

Който не обича, не е важен. 

Идат сега и ме питат кой ще победи. Никой няма да 

победи. Тези хора не са най-умните. Ангелите се биха 

едно време и се разделиха на добри и лоши, които пад-

наха тук и сега ни мъчат. Всеки ден ни мъчат лошите ан-

гели. Всичките лоши мисли и кавги са от тях. Те съгре-

шиха едно време и вие сега, като идете по техния път, ще 

се разделите и ще бъдете едни добри, други лоши. 

Казвам: ако има някой да дойде да слуша, да дойде. 

Ако не, аз отивам напред и няма да търся никого от вас. 

Помнете това. Нищо повече. Наясно да сме – вие ще бъ-

дете свободни и аз ще съм свободен… 

Знаете ли, ако се оттегли Божието благословение от 

българите, какво ще стане? Нищо няма да остане от бъл-

гарите. Мислите ли, че сега е дошло време да се гневят хо-

рата. Аз да ви кажа. Ако вие не вложите Любовта и с нея 

да побеждавате, вие нищо няма да постигнете.“ (240) 

 
„В България има много разделения, много партии и 

всяка се надпреварва за властта, но по-добре ще бъде 

всички да се обединят…  

В този момент трябва единство, а не разделение.  

С това деление българите си пакостят много.“ (241) 
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„Докато съм аз в България ще има плодородие, като 

напусна България, пустиня ще стане като Палестина. И 

вие, учениците, като напуснете, така ще стане. Така е пи-

сано в един Божествен закон: когато един народ пренеб-

регне Великите Божествени Закони, които са пратени за 

тях, такъв народ не може да напредне… 

То е един факт, че на славянството му се дават блага, 

но трябва да има разумни хора, които да използват усло-

вията, а ако не използват, след славяните ще дойдат 

други, трети, четвърти. Всеки един народ като един инди-

вид трябва разумно да изпълни своята мисия.  

Сега в България искат да кажат, че това е една секта и 

искат да убедят и вас. Защо? Вие ще станете изменници 

на българския народ? Ако вие не сте ученици на тази 

Школа, вие сте изменници. И всички ги считам за измен-

ници, които не са ученици на тази Школа.  

Не само изменници на българския народ, но измен-

ници на човечеството, понеже спъват Великата Божест-

вена енергия, която приготвя Новия път на човечеството. 

Ние не говорим в тъмно. Елате и опитайте!“ (242) 
  
„Днес всички българи искат да знаят какво ще стане с 

България. – Ако следва Божите пътища, нищо лошо няма 

да ѝ се случи.  

Всеки трябва да се грижи за своето индивидуално раз-

витие, да дава ход на добрите си мисли и желания, като 

постепенно се освобождава от страха. Колкото по-добри 

ставате, толкова и страхът ви ще намалява.“ (243) 
 

„Всичките народи – англичани, французи, руснаци, 

българи, американци, китайци, японци – всички са вече 

пред Новата епоха, която иде с Шестата раса. Всички имат 

своите определени места. Всички имат своето предназна-

чение. В света иде един Нов порядък, на всички ще се даде 

Свобода. Всички хора ще си отдъхнат от това воюване. 

Старата епоха, Старото вече си заминава, а Новото иде в 

света. Един Нов свят се създава в нашите умове.“ (244) 
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„Когато човек дойде до положението на най-голямо 

отчаяние, зад тази граница седи Божественото начало. Не 

се обезсърчавай! След големите скърби идат големи ра-

дости. Когато се намираш в голямо затруднение, нещо ти 

казва: „Не бой се, ще се оправят работите.“ – И действи-

телно, не се минават и две години – всичко се оправя.  

Питат ме: „Какво ще стане с България?“ – Казвам: 

България е в най-добро положение, щастлива е тя. – „Че 

как е възможно това? Ние имаме толкова големи загуби с 

гърците на Солунския фронт, наложиха ни големи санк-

ции, всичко ни продадоха!“ – Пак казвам: Вие сте в най-

добро положение. Не бих желал българите да са в поло-

жението па гърците. Ще видите колко са осигурени те. 

Биха ли разменили българите сегашното си положение с 

това на гърците? Не, гръцкото осигуряване е временно 

осигуряване. Не препоръчвам на българина да се осигу-

рява като гърка.  

В книгата Талмуда има едно изречение за гърка: „И в 

гроба, когато ти говори гъркът, не му вярвай.“ – Това е 

вярване на старите египтяни за гърците. Дълго време 

трябваше Питагор да живее между гърците, за да ги раз-

бере. Българинът е възприел една черта от гърците – 

бърза да забогатява. Всеки иска скоро да забогатее.  

Това не е българско качество, то е гръцко. Ралото е 

българско. Ще работиш 10-15 години с ралото и Бог ще те 

благослови. А това, което спечелиш набързо, за 1–2 го-

дини, скоро ще го изгубиш.“ (248) 

 
 „Преди години искахте да се даде на българския на-

род много земя… Не е многото земя, която прави хората 

силни, нито богатството – те са само едно средство, тях 

можем да използваме само като блага. 

„Земята ще я наследят кротките" е казано… 

В България може да има голямо благословение, но уп-

равляващите и духовенството гонят това благословение, а 

българите са добри.“ (249) 
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„Някой иска да стане пръв министър на България. 

България не се нуждае от министри. Някой пък иска да 

стане владика. България не се нуждае и от владици. Други 

мислят по кой начин България да си достави пари. Бълга-

рия не се нуждае и от пари. България се нуждае само от 

едно нещо: тя се нуждае от Любов. Хората трябва да имат 

повече Любов едни към други. България се нуждае само 

от Любов, от нищо друго. Всичко друго тя си има: и пари, 

и богатства. Много злато е заровено в земята. 

Днес всички хора търсят щастието във външни неща.  

Българите не знаят, че нямат нужда и от вяра. Те имат 

вяра повече, отколкото им трябва. Те са много суеверни. 

Те повярваха в германския кайзер, който каза, че каквото 

завладее България, то ще бъде нейно. „Каквото завладеят 

от Сърбия и от Румъния, все ще остане на българите“ – 

тъй казваше кайзерът и те вярваха.  

Питам: Господ ли е кайзерът, че толкова трябва да му 

се вярва? Какво излезе накрая? Каквото завладяха бълга-

рите, всичко им се взе. Много естествено! Кайзерът не е 

Бог, че да знае какво ще стане. Казвам на българите: 

Трябва да имате повече Любов помежду си и да знаете, че 

каквото Господ каже, ще се сбъдне.“ (245) 
  
„Следвайте пътя, който Бог ви посочва. Бъдете сво-

бодни и живейте така, както Бог ви е учил и продължава 

да ви учи. Бъдете свободни по ум, по сърце и по душа, 

здрави по тяло, за да носите Божественото учение, което 

е вложено във вас от създаването на света. Бъдете работ-

ници на Божествената нива.  

Този е пътят, по който българският народ може да се 

повдигне. България е тяло, а българският народ – душа. 

Говоря за българския народ като душа, повдигането на 

която влиза в Божествения план.“ (246) 
 

„Онова, което ще подобри живота, не е войната.  

Казва: „Да воюваме.“ – Разумният живот, добрият жи-

вот, животът по Бога – той е, който подобрява.“ (247) 
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„Проявете вашата Любов към Бога и ще бъдете богати. 

Проявете вашата Любов към Бога и ще бъдете свободни. 

Проявете вашата Любов към Бога и ще се освободите, 

всичко ще ви тръгне. Писанието казва: „Когато пътищата 

на някой човек са благоугодни на Бога, Той оправя всичко 

за него и всичко тръгва добре.“  

Ако мене ме попитате как ще се поправи светът, ще ви 

кажа: Когато всички хора възлюбят Бога, какво ще стане 

с българите? Щом българският народ възлюби Господа, 

всичките му работи ще се оправят.  

Не само на един българин, но всичките българи от ма-

лък до голям. Когато всичките народи по този начин въз-

любят Господа, работите на всички ще се оправят. Писа-

нието казва така: „Ще се заселя между тях и те ще ми бъ-

дат народ и Аз ще им бъда Бог. Ще им дам всичко онова, 

което Съм приготвил за тях.“ … 

Сегашните хора трябва да станат врата за бъдещите, 

които ще дойдат. Значи те трябва да станат хора на Лю-

бовта, да отворят тези врати, за да може хората да влязат 

през тези врати и тогава, които отворят, Бог ще ги благос-

лови, заедно с тези, които влязат. 

Желая българите да правят всяко нещо от Любов към 

Бога. Всички, каквото правят, да го правят от Любов. 

Майките да раждат от Любов. Бащите да отглеждат от 

Любов. Съдиите да съдят от Любов.  

Във всичко, навсякъде да царува Любовта. По този на-

чин ще дойде Господ в света.“ (250) 

 
„В Шестата раса българинът няма да бъде българин, 

англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма 

да бъде евреин, французинът няма да бъде французин, 

германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде 

негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и 

ще я остави вън. Всички ще оставят дрехите си и ще бъдат 

едно семейство, ще се наричат братя на човечеството и 

Бог ще им бъде баща.“ (251) 
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„Казано е в Писанието: „Гледайте греховете ви да не 

бъдат много големи, че да не ви избълва Земята“ – това е 

загатване за земетресение. Цяла Европа ще се мести към 

Екватора и след няколко хиляди години България ще се 

намира там. Всичко ще се измени, човек ще се пречисти, 

непотребното ще си отиде и един ден, като дойдете в 

друго положение, кажат ли ви, че се намирате в сегаш-

ното положение или форма, ще се обидите. 

На съвременните хора казвам да не вдигат високи 

сгради, защото земната кора ще претърпи големи огъва-

ния и от тези жилища нищо няма да остане. Къщите, ко-

ито в бъдеще ще се строят, нека да са етаж и половина и 

не много масивни, защото иначе ще се разбият. Ако не се 

примирят народите, ще дойдат глад, студ, големи земет-

ресения, мор и чак тогава хората ще се примирят. Ако не 

се примирят, ще дойдат такива страшни работи, които ще 

ги заставят да се примирят. Но – заради избраните – стра-

данията ще се прекратят. Тези, избраните, крепят живота. 

Народите сега вървят по грешен път, като гледат един 

друг да се отслабват. Ако не се примирят, ще станат и го-

леми революции. Но и след като се примирят, пак ще има 

революции, защото няма да има правилно управление и 

гладът ще се чувства. 

Но има неща, които могат да се отложат. Например 

някакъв кораб маневрира, за да обстрелва един град на 

25-та дата на някой си месец, но това може да се отмени и 

да кажат: „Да не обстрелваме града!“ 

Дали ще бъде във ваше време, то е друг въпрос, но 

един ден ще дойде такова земетресение, че ще се скача на 

един метьр нагоре… 

Казва се в Писанието: „Луната ще потъмнее“ – това оз-

начава, че кривите схващания, които са смесени в рели-

гиозните системи, ще потъмнеят. Казано е още: „Слън-

цето ще потъмнее“, което означава, че и държавите ще 

паднат. Казва се по-нататък: „и звездите ще паднат“ – 

значи и учените хора – авторитетите – ще паднат. Няма 
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да има никакъв ред, хората ще се намерят в тъмнина и 

няма да има нещо, на което да уповават. Сега има зати-

шие, но често, когато има затишие, то е пред буря. 

Сега текат последните времена, а след това ще дойде 

Новото. Днес Черната ложа учи, че със сила ще се успее. 

Обаче такава сила какво ще донесе? Ние сме против 

днешния строй на престъпления. Аз съм против всички 

престъпления и несправедливи закони. Престъпленията 

не са послужили за повдигане на нито една държава; това 

не е държава, а насилничество.  

Онези, които преустройват Земята, вече са задейст-

вали Плана. Това, което имаше да дойде, вече почва да 

действа; сега е началото. Тези изпитания и събития, които 

идат днес, са кармата на човечеството. И който е неутра-

лен, печели, а който се бие, да му мисли…  

Сега се намирате в края на века, а човек разбира своето 

щастие там, дето никога няма да го намери.“ (17) 

  
„И вие, като света, постоянно се одумвате. Казвате еди-

кой си къде ходил. Че идете и вие в света тогава. Какво 

лошо има в това, че някой обичал някого? Пък защо 

трябва да се месите в чуждите работи? Стига да е Любов, 

а не да се лъжете.  

Ако вървите по този начин, аз ще ви оставя… 

Сега аз не искам да кажа какво ще бъде, не искам да 

предсказвам, но казвам, че пред вас седи една голяма 

опасност за главите ви. Вие можете да изчезнете – не зна-

ете това. Вие тук на Изгрева всички можете да бъдете по-

метени и това не знаете. Цялата съдба на България виси 

на косъм. Не само вие, но цялата европейска култура седи 

на една гнила греда и може да се помете, нищо да не ос-

тане от вас. Знаете ли това? Къде ще отидете тогава?  

Вие мислите, че като сте си направили една малка къ-

щица, заградили сте я с тел, че сте се уредили. Уредили 

сте се. Вие сте се уредили толкова, колкото и едно жи-

вотно. Вие нищо още не сте уредили.“ (252) 
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„Българинът, ако върши Волята Божия, има много 

добра съдба. Някога българите направиха една грешка, 

като изгониха богомилите. Ако направят втора – ще имат 

същите последствия. Светът не е създаден за българите, 

за англичаните и пр., а за повдигане на човечеството. 

Един народ е орган в услуга на човечеството и има опре-

делена функция в общочовешкия организъм. По-голе-

мите народи са по-големите синове, а по-малките народи 

– по-малките синове, но само онзи народ, който приема 

закона на Любовта, има бъдеще. Ако българите приемат 

закона на Любовта, ще имат добра съдба, а ако не го при-

емат, тогава няма извинение. 

Сега Русия е в Железния си век, докато България се на-

мира в своя Златен век и трябва да държи неутралитет. 

През XXI в. България ще влезе в Сребърния си век, тогава 

пък Русия ще влезе в Златния си век и ще има бъдеще. 

Един народ функционира не само тук, на Земята, във 

физическия свят, но и на друго поле. Българите, които 

функционират в друго поле, са невидими. Сред народа се 

говори, че тук-там се явява странен старец, който казва 

някои неща и после изчезва. Това са Съществата, които 

работят върху българския народ и понякога са видими, а 

друг път – невидими. Българите нека да благодарят, че 

Божият промисъл бди над тях. 

В международния живот България да не се намесва 

във война, а помежду си българите трябва да приложат 

Справедливостта.“ (17) 
  
„Българският народ има още около 3000 години да съ-

ществува на Земята.“ (253) 
 

 „Имате и някаква идея – България да стане велика, 

могъща. Всичко това е хубаво. Но един народ без Любов 

не може да стане велик; един народ без истина велик не 

може да стане; един народ без мъдрост велик не може да 

стане. Те са три Божествени основи… Вие не сте създадени 

да бъдете слуги, роби на този и на онзи.“ (254) 
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„Много народи има на Земята, които страдат. Бълга-

рите страдат още повече. Всеки народ си е сам виновен. 

Сега вие живеете между този народ и, за да му помогнете, 

трябва да разбирате Божия закон. Писанието казва: „Бог 

поругаем не бива. Кой каквото сее, това и ще пожъне.“  

Не че в Бога има някаква омраза или някакво нераз-

положение към когото и да е, но Бог гледа еднакво спрямо 

всички същества и народи.  

Когато един народ живее съобразно Божите закони, 

когато изпълнява волята Божия, Той ще му изпрати ра-

зумни управници, разумни духовници, разумни учители, 

разумни майки, бащи, съдии и всичко друго, а когато 

един народ не живее според Божия закон, тогава Той ще 

му изпрати такива управници, духовници, учители, 

майки и бащи, каквито той не е очаквал.“ (255) 
  

„Казвам: Пътят, по който вървите, е крив. Това се от-

нася и за управляващи, и за управлявани. Няма пристрас-

тие в нас. И леви, и десни – всички сте на крив път. Това 

не е култура. Не искаме да се прикриват нещата.  

Ние вдигаме глас против всяка неправда. Не е въпрос 

за моето Учение, но българите трябва да се ръководят от 

следния девиз: „В България не се позволява никакво 

убийство!“ Нека всеки свещеник, всеки войник или стра-

жар си каже: „Аз написах в душата си, че не съм съгласен 

с никакво убийство.“ – Мислите ли, че при това положе-

ние Бог няма да бъде на страната на българите?“ (256) 
 

„България иска да бъде велика. Какви ли планове не 

си крои България, но не ѝ се отдават! Ще кажете: „Съдбата 

и е такава.“ – Не, съдбата ѝ не е такава, но друго нещо е 

определено за България, а не да бъде велика в този сми-

съл, какъвто разбират съвременните държави.  

На България не е позволено да се разправя с оръжия! 

Ако иска да се повдигне, тя трябва да служи на Бога и то-

гава ще ѝ се даде едно почетно място. Не иска ли да служи 

на Бога, всички ще я тъпчат.“ (257) 
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„Русия е връзката между Изтока и Запада. Тя е посред-

ница между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи. 

Онова, което идеализираме в Русия, това е Светлината, 

която иде от Бялата Ложа.  

Българите трябва да се свържат с Русия и с другите на-

роди. Всеки народ трябва да слугува на Господа. Това е 

Новото в света. Това е бъдещето на всеки народ.  

Народ, който не служи на Господа, ще плати. Българ-

ският народ не е пратен да работи за велика България, а е 

пратен да изпълни Волята на Бога, да служи на Бога. 

Няма да има вече велика Сърбия, велика България, ве-

лика Русия, велика Германия, велика Англия и пр. Нито 

една велика сила няма да има, а ще има народи, които 

служат на Бога, т.е. които следват Божите закони. Всеки 

народ, който служи на Бога, ще има Божието благослове-

ние, ще получи големи блага, ще бъде напреднал народ. 

Какво е служене на Бога? Служенето на Бога в случая 

означава следното: 

1. Прилагане принципите на Божествената Справед-

ливост. 

2. Никакво насилие. 

3. Взаимно сътрудничество между народите. 

4. Никакво господаруване, а слугуване. Не е количест-

вото, което прави величието на народите, а качеството. 

На всеки народ, който не иска да служи на Бога, ще му се 

отнемат благата и ще изчезне от Земята, ще бъде разпръс-

нат като еврейския народ. 

Величието на един народ е в служенето на Бога. Тогава 

този народ е силен и никоя сила не може да му се проти-

вопостави. Той всякога и при всички условия е победител. 

Той разполага с неизчерпаеми Божи блага. 

Напредналите Същества, които идат отгоре – Пред-

ците на човечеството –, ще помагат на онези народи, ко-

ито добре слугуват на Бога, а на тези, които не искат да 

слугуват, няма да им се помага. 

Нито един народ няма да бъде господар. Който мисли 



 
136 

да бъде господар – той е на грешната страна. Едно време 

живееха големи животни, но какво стана с тях? Изчисти 

ги Господ. И всички, които сега искат да господаруват на 

Земята, ще ги изчисти и ще ги изпрати на друго място.  

Затова е казано: Кротките ще наследят земята.” (24) 
 

„Когато Слънцето не е тук в силата си, то е в силата си 

в Южното полукълбо и обратно – това става периодично. 

Същото е и в живота на човечеството. Богомилството 

дойде преди 1000 години. От същия източник иде и Уче-

нието на Бялото Братство. Днес българският народ няма 

да загуби, в Природата събитията втори път не се повта-

рят и това, което стана с богомилите, няма да се повтори… 

Сега с България ще стане това, което е станало с един 

поп. Той пътувал с каруца. Конете се подплашили, кару-

цата се обърнала и попът паднал върху една къртичина. 

И понеже къртичината е мека, не се повредил. Наблизо 

имало един камък. Ако главата му бе паднала върху ка-

мъка, щеше да загине. Това ще стане и с България.  

Тя ще мине през изпитания, но ще падне – като попа 

– върху къртичината и ще мине леко. За България предс-

тоеше голяма катастрофа. Щяха да я сполетят големи не-

щастия, ако не бях ѝ помагал досега. Ако в България бяха 

ме послушали, ако бяха послушали Божественото, тя мо-

жеше да мине и без тези страдания.“ (24) 
 

„Средиземно море ще се съедини с Каспийско море, в 

Азия ще се образуват много и големи езера; Балканският 

полуостров постепенно потъва; Средиземното море ще се 

приближи до Родопите и защо тогава се борят българите 

за излаз на Бяло море – то само ще дойде при тях. Някои 

крайморски градове на Черно море ще потънат – приста-

нище може да бъде един по-вътрешен град. 

Япония ще потъне съвсем. Но сега стават катаклиз-

мите на по-далечните места, а Балканският полуостров е 

оставен за по-нататък. Всичко си върви по строго израбо-

тен план. Бог е, Който управлява сега.“ (258) 
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„Онези велики народи, които сега разрешават важни 

въпроси, ако не се подчинят на Божията воля, ще станат 

по-малки от българския народ – ще бъдат наказани. 

Важно е сега моралното падане и повдигане на човека. 

Онези, които паднат морално, ще останат за хиляди, хи-

ляди години назад. Всичко, което сега става, става по Бо-

жията воля. Болшевиките вършат онова, което е предска-

зано – ни повече, ни по-малко. 

Ако българският народ ви приеме като добре дошли в 

него, всичко ще му върви на добре, а ако не ви приеме, на 

зле ще му върви. Ако той приеме Учението, което му но-

сите, Господ ще го благослови; ако не го приеме, ще бъде 

наказан. Ако ви приеме, няма да плаща санкции, но ако 

не ви приеме, санкции ще плаща.“ (259) 
 

„Ние градим, ние създаваме великото, красивото в 

света. Докато ние сме в България и работим, българите 

могат да бъдат сигурни за своето съществуване и благо-

денствие. В който ден ние напуснем България, от нея 

нищо няма да остане. България ще се превърне в пустиня. 

Това всички трябва да знаят! Нека се напишат тези мои 

думи в Божествената книга.  

Всички трябва да знаят, че това дело е Божие. Ако бъл-

гарите не изпълнят волята Божия, те ще изпитат на гърба 

си закона на непослушанието. Мнозина искат да докажа 

това. Няма какво да доказвам. Вие ще бъдете свидетели 

на това време, ще видите какво ще стане и тогава ще си 

спомните, че моите думи са били верни. Тогава всички ще 

разберат, че Божите закони не се изменят. Всеки трябва 

да служи на висок идеал! Като служи на този идеал, той 

ще приложи Закона на Любовта и към своя народ.“ (260) 
  
„Ако българите ме питат как могат да се спасят, казвам 

им: Приемете Христа в себе си, работете с Неговата Лю-

бов и Мъдрост, в широк смисъл на думата, без никакви 

закони и ограничения. Ако очаквате спасението да дойде 

отвън, тежко ви и горко ви.“ (261) 
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„Докато хората се карат, бият се и не се разбират, те не 

са на правия път. Те изразходват енергията напразно в 

света. Вземете Испанската война. Една година наближава 

откак се бият – какво се ползват? За бъдеще ще имат ня-

каква опитност, но нищо не допринася една война.  

Вземете българската история – толкова време бълга-

рите са воювали, какво е допринесло това? Вземете вой-

ните на Симеон, на Иван-Асен, вземете сегашните войни. 

Колко войни са водили българите? Какво са допринесли 

те?... На всеки народ му е дадена земя. Определена е. Едно 

време, когато Господ изведе евреите от Египет, даде им 

Палестина. Не им даде някоя голяма земя. На този, изб-

рания народ, даде една малка земя. Ако вие не можете да 

уредите малкото, как ще уредите голямото?“ (262) 
 

„Преди години един виден българин ме запита какво 

ще стане с Добруджа, ще си я вземем ли пак? Аз казах, че 

Добруджа ще падне право в устата ни като зрял плод. Дос-

татъчно е да отворим устата си и да чакаме – нищо повече. 

– Как може това? Може ли без бой да ни я дадат? – Може. 

Чакайте само и ще видите какво ще стане.  

Българите трябва да знаят, че на бой не им върви. Как-

вото са взели с бой, всичко са изгубили. Сега не остава 

нищо друго, освен да чакат.“ (263) 
 

„Сега вие се смущавате и все питате: „Какво ще стане с 

българската държава?“ – Вие мислите за държавата, но в 

Свещените книги не се говори за никаква държава. Там се 

говори за Царството Божие… Ако Царството Божие е ця-

лото, всички държави са части на това цяло. Отделната 

държава не е цялото, но вие трябва да ѝ дадете съответ-

ното място. Цялото е ценното.“ (264) 
 

„Ако българите бяха по-умни хора и бяха решили да 

живеят по Бога, не така, както сега живеят, но истински, 

както трябва, те за една година щяха да платят дълговете 

си и никакви санкции нямаше да има.“ (265) 
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„Българите постоянно мислеха за Добруджа, песни ѝ 

пяха; и Добруджа дойде. С българите се случи нещо, което 

никога досега не беше се случвало. За пръв път те взеха 

своя земя без война. Статистиката показва, че в продъл-

жение на хиляда години българите са имали 150 войни. 

Те са войнствен народ. Българите никога не са очаквали 

да получат нещо без война. Ние поддържаме, че и без 

война може да се получи нещо, но малцина вярват в това. 

Българинът мисли, че за да получи нещо, трябва да се въ-

оръжи от главата до краката и да се бие мъжки.“ (266) 
  
„Има избрани хора в света, но още много трябва да 

дойдат. Ако ме питат защо работите на България не вър-

вят добре, отговарям: Малко избраници има.  

За да се оправят работите ѝ, броят на избраниците 

трябва да се увеличи най-малко 200–300 пъти.“ (268) 
 

„Идем в черква – ще се представим пред Господа, че 

сме добри. Казват: „Много добри хора са тия!“ – Щом из-

лязат от черквата, тогава са други. Аз съм гледал тук: сес-

три ме слушат, а като излязат навън едната започне да 

мушка другата… Да си живеят хората в този свят както ис-

кат. Никакво благо за тях не иде вече.  

По този начин, както живеят, никакво благо не иде – 

ако не се откажат, но не от страх, а от приложение на Лю-

бовта. Геройство трябва да служат на Любовта.” (269) 
 

„Ако всички депутати от народното събрание кажат: 

„Най-първо ние ще служим на Бога, ще пожертваме 

всичко за Него, а после за българския народ“, знаете ли 

какво велико Народно събрание щяхме да имаме? Знаете 

ли колко велик щеше да бъде българският народ?“ (270) 
 

„Българите са важни, докато вършат Волята Божия. 

Всеки народ е важен, докато върши Волята Божия.  

Щом не върши Волята Божия, ще се зачеркне от ли-

цето на Земята.“ (272) 
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„Преди 2000 години условията бяха други, а днес е 

краят на века и тъмната завеса вече се вдига. Силата се 

дава на добрите, лошите губят своите сили и способности, 

един страх се вселява в тях. Свети Кирил и свети Методий 

работеха за България преди около 1100 години, а чак в 

наши дни почнаха да ги признават и почитат. Това е така, 

защото тогава Божествените идеи слизаха отгоре към фи-

зическия свят, България се намираше в инволюционния 

си период и тя също слизаше. Обаче сега България е в ево-

люционната си фаза и се издига нагоре. Тя е във вълната, 

която я издига, и понеже вълната на Учението на Бялото 

Братство слиза надолу към Земята, то тези две вълни ще 

се срещнат и насложат. Следователно по-скоро ще се при-

еме Учението от българите, тъй като става ускорение.“ (17) 
 

7. Призив на Учителя към българите 
 

„Единственото нещо, което бих желал от българите, е 

да се научат да служат на Бога, да Го обичат, да бъдат ра-

зумни и да обикнат Истината. Могат ли да направят това, 

и аз ще бъда радостен, че след като съм проповядвал тол-

кова години Истината, българите са ме разбрали.“ (267) 
  

„Българите и всички останали народи трябва да се мо-

лят за идване на Царството Божие на Земята. То ще се оз-

наменува с велики и светли дни. Тогава няма да има 

бедни, болни, страдащи хора на Земята. Нов порядък ще 

дойде на Земята – порядъкът на Любовта.“ (273) 
 

„Едно нещо трябва да знаете: повдигането на българс-

кия народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, 

и той ще се повдига; ако вие не работите, други ще свър-

шат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете 

отговорни пред Невидимия свят за неизпълнение на ва-

шата длъжност. Изпълните ли задачата си както трябва, 

Невидимият свят ще ви съдейства във всяко добро начи-

нание. Не я ли изпълните вие, други ще дойдат.“ (274) 
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„Ако българският народ един ден се намери в затруд-

нено положение, само моите думи ще го спасят.  

Вие можете да преустроите живота си само върху мо-

ите думи.“ (270) 
 

 „Кой урежда българския бюджет? Благодарете, че 

има един Господ, Който обича българите, та им отпуска 

този бюджет. Това, дето казват, че министрите го уреж-

дали, те го уреждат само с цифри, а същността на този бю-

джет се урежда от другаде. България има 7 милиарда бю-

джет, но ако няма жито, царевица и ако хората не работят, 

кой ще им даде, кой ще им отпусне този бюджет? Какво 

биха правили българите тогава? Откъде ще дойде този 

бюджет? 

Има Един горе, Който обича българите.“ (275) 
 

„Желая всички да бъдете смели, решителни и умни, и 

там, където трябва да защитавате Истината, ще я защита-

вате по всички правила. Не заради мене, а заради Лю-

бовта, Мъдростта и Истината. За Истината трябва да 

имате само едно мнение.  

Дойдете ли до Истината, трябва да бъдете твърди като 

диамант и готови на всичко. Това се отнася не само за бъл-

гарите, но за всички хора от целия свят. Всички души, ко-

ито са готови да служат на Бога, трябва да се хванат за 

ръка и да кажат: „Отсега нататък ще служим на трите ве-

лики принципа – в тях е спасението на света.“ – Само така 

всички недоразумения в обществата и народите ще изчез-

нат. В душите на хората ще настане вътрешен мир, в умо-

вете им ще се яви светлина, а в сърцата им – небивала ра-

дост. Нова светлина иде за всички, които са решили да 

служат на великите принципи на живота… 

На всички казвам: Ние ще победим! Господ е с нас. 

Няма сила в света, която може да се противопостави на 

тези велики принципи. Всички добри, честни, справед-

ливи и умни хора – мъже, жени и деца, по целия свят – са 

с нас! Онези, които поддържат трите велики принципа, от 

каквато църква или партия и да са – те са с нас.“ (278) 
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„Един ден хората ще образуват едно семейство и всеки 

народ ще бъде орган на това велико семейство.  

Ще се образува връзка, всички ще образуват един ор-

ганизъм с взаимовръзки, народите ще се уважават, ще се 

почитат, както ръцете се уважават… Това значи да живее 

Бог в нас и ние да живеем в Бога.“ (276)  
 

„Българите трябва да знаят, че каквото е отношението 

им към мене, такова ще бъде и отношението на външния 

свят спрямо тях. Ако те променят отношенията си към 

мене, и външният свят ще промени отношенията си 

спрямо тях.  

Външният свят ги счита за нечестни хора, за разбой-

ници. Ще кажете: „Как може това?“ – Ще ви кажа. Всеки, 

който се обявява против Божите пратеници, обявява се 

срещу Бога, срещу Любовта.“ (277) 
 

 „Казвате: „Какво могат да направят българите?“ – Ако 

приложат Христовото учение, те биха запалили целия 

свят и биха го освободили.“ (279) 
 

„Не се страхувайте какво ще стане с вас. Бъдещето на 

българския народ, с малки изключения, е светло. Бъде-

щето на славяните е добро. Те носят такава култура, как-

вато никой не подозира.  

Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде 

култура на братство, равенство и свобода. В името на тази 

свобода всички народи ще се обединят и то така, че голе-

мите народи ще покровителстват малките.  

Ето защо се обръщам към всички мъже, жени и деца 

да се борят за идеята, която ще донесе братство, равенство 

и свобода между народите… 

Ако целият български народ, начело със своите управ-

ници, свещеници, учители изпълни Божията воля, ще 

бъде благословен и ще се прослави. Това може да стане 

сега, може да стане и след хиляди години – от вас зависи. 

Желая Божието благословение да дойде над вас!“ (280) 
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127. „Ханизе“, 6.3.1931г. 

128. „Три правила за ученика“, 9.9.1923г. 

129. „Любов и мисъл“, 6.7.1924г. 

130. „Пълнене и празнене“, 27.12.1925г. 

131. „Четирите действия“, 20.1.1926г. 

132. „Съответствие на величините“, 30.10.1927г. 

133. „Забранихме му“, 6.10.1929г. 

134. „Оглашен, вярващ, ученик“, 16.6.1926г. 

135. „Живот, сила и интелигентност“, 26.12.1926г. 

136. „Обич към знанието“, 21.8.1927г. 

137. „Полюси на съзнанието“, 28.3.1928г. 
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138. „Малките резултати“, 31.8.1927г. 

139. „Мек ответ“, 9.10.1927г. 

140. „Новото в живота“, 19.2.1930г. 

141. „Тонът Фа“, 2.6.1935г. 

142. „Както светът дава“, 2.3.1930г. 

143. „Хваление“, 16.4.1930г. 

144. „На видело“, 4.5.1930г. 

145. „Проявленията на ума“, 21.6.1925г. 

146. „Човешките идеали“, 10.4.1931г. 

147. „Развитие на съзнанието“, 27.7.1922г. 

148. „Редът на числата“, 17.3.1926г. 

149. „Пречистване на мисълта“, 22.4.1936г. 

150. „Да живеем за Господа“, 23.3.1937г. 

151. „Механически, органически и психически 

процеси“, 11.7.1941г. 

152. „Спасението“, 25.2.1917г. 

153. „Взимане и даване“, 6.5.1917г. 

154. „Кажи само реч“, 6.4.1924г. 

155. „Примирителната постъпка“, 28.3.1937г. 

156. „Човешка и Божествена любов“, 28.11.1943г. 

157. „Който прави истината“, 26.8.1934г. 

158. „Ще оздравее момчето ми“, 27.11.1927г. 

159. „Да се роди“, 6.10.1918г. 

160. „Гредата“, 18.5.1919г. 

161. „Обсадно положение“, 6.10.1912г. 

162. „Новото човечество“, 19.8.1920г. 

163. „Блажен този раб!“, 9.11.1924г. 

164. „Годишна среща на Веригата“, 1909 г. 

165. „Не само абсолютна чистота, но и абсолютно 

доверие“, 1.9.1924г. 

166. „Що казва Духът“, 29.2.1920г. 

167. „Двата принципа“, 08.08.1920г. 

168. „Ще управлява всички народи“, 7.3.1920г. 

169. „Новото човечество“, 19.8.1920г. 

170. „Живата наука“, 14.3.1928г. 

171. „Поздравът на Любовта“, 02.10.1921г. 
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172. „Светлият път на Знанието“, 22.8.1926г. 

173. „Живата енергия“, 22.5.1921г. 

174. „Фарисей и садукей“, 20.03.1921г. 

175. „Стани и опаши се!“, 11.12.1921г. 

176. „Свещеният огън“, 27.8.1926г. 

177. „Методи на природата“, 02.03.1922г. 

178. „Ще бъдете свободни“, 11.2.1923г. 

179. „Изразително лице“, 21.2.1926г. 

180. „Който дойде при мене“, 16.3.1924г. 

181. „Дойдох да изпълня“, 18.2.1923г. 

182. „Петимата братя“, 22.4.1923г. 

183. „Напразно ме почитат“, 11.05.1924г. 

184. „Видяхме звездата“, 8.2.1925г. 

185. „И земята ще се изпълни със знание“, 11.4.1926г. 

186. „Вечното благо“, 15.8.1943г. 

187. „За съдба дойдох“, 22.4.1928г. 

188. „Да се радват наедно“, 12.1.1930г. 

189. „Призови Симона!“, 16.10.1927г. 

190. „Безопасното място, 22.12.1943г. 

191. „Доведете ми го“, 24.01.1932г. 

192. „Да изпълня“, 16.6.1929г. 

193. „До край“, 12.2.1928г. 

194. „Другата събота“, 26.5.1929г. 

195. „Божията воля“, 26.12.1943г. 

196. „Осмисляне на живота“, 24.6.1931г. 

197. „Пътят на добрите постижения“, 28.8.1930г. 

198. „Наклали огън“, 3.4.1932г. 

199. „Осмисляне на живота“, 24.6.1931г. 

200. „Три фази“, 19.6.1938г. 

201. „Идеалът на човека“, 12.7.1931г. 

202. „Ново разбиране“, 7.1.1944г. 

203. Из „Учителя за образованието“ 

204. Събрани съчинения 93-19 

205. Събрани съчинения 121-10 

206. Събрани съчинения 104-7 

207. Събрани съчинения 173-2 
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208. Протоколи от годишната среща на Веригата, 

27.8.1910г. 

209. Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, 

14.10.1910г. 

210. Протоколи от годишната среща на Веригата, 

23.8.1911г. 

211. Протоколи от годишната среща на Веригата, 

27.8.1910г. 

212. „И гласът му се чува”, 14.4.1912г. 

213. Протоколи от годишната среща на Веригата, 

6.9.1912г. 

214. „Да я не пия ли?“, 22.10.1916г. 

215. Протоколи от годишната среща на Веригата, 

23.8.1914г. 

216. „Трите положения“, 7.7.1918г. 

217. „Ще бъдат научени“, 24.12.1916г. 

218. „Призваните“, 3.11.1918г. 

219. „Доброто вино“, 4.8.1918г. 

220. „Учителите“, 20.12.1914г. 

221. „Вкъщи“, 1.9.1918г. 

222. „Познание. Самопожертвуване“, 18.2.1917г. 

223. „И рече баща му“, 15.12.1918г. 

224. „В мое име“, 29.9.1918г. 

225. „С любов се взима“, 22.3.1919г. 

226. „Аз съм онзи човек", 28.9.1919г. 

227. „Молитва“, 17.7.1915г. 

228. „Добрият пастир“, 18.1.1920г. 

229. „Имаше двама синове“, 17.6.1923г. 

230. „Ако пребъдете в Мене“, 18.6.1922г. 

231. „Двамата братя“, 22.9.1918г. 

232. „Новият и старият живот“, 26.8.1922г. 

233. „Христос ще дойде и ще се прояви“, 3.2.1915г. 

234. „След три дни“, 24.6.1923г. 

235. „Растете в благодат!“, 7.1.1917г. 

236. „Да Го посрещнат“, 8.9.1918г. 

237. „Как ти се отвориха очите?“, 21.11.1926г. 
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238. „Новият човек“, 13.03.1921г. 

239. „Правият път“, 20.8.1919г. 

240. „С любов“, 31.8.1941г. 

241. „Разделено царство“, 8.12.1918г. 

242. „Мисъл и действие“, 15.6.1922г. 

243. „Яков и Исав“, 8.4.1917г. 

244. „И Петър се грееше“, 31.3.1940г. 

245. „Стана невидим“, 2.5.1937г. 

246. „Неизвестното“, 29.12.1918г. 

247. „Малкият опит“, 11.11.1942г. 

248. „Аз съм истинната лоза, и Отец ми е 

земеделецът“, 1.10.1923г.  

249. „Бележки от разговори с Учителя“, 22.4.1927г. 

250. „Врата на Любовта“, 10.5.1942г. 

251. „И видя там човек“, 12.6.1932г. 

252. „Най-малката любов“, 15.11.1933г. 

253. „Ако всичкия свят спечеля“, 22.5.1932г. 

254. „Що е истинно“, 25.2.1940г. 

255. „Който се учи“, 30.11.1924г. 

256. „В рова на лъвовете“, 24.4.1921г. 

257. „Затова се родих“, 10.10.1926г. 

258. „Храна, вода, топлина, светлина“, 23.4.1927г. 

259. „Методи за лекуване“, 22.8.1919г. 

260. „Никодим“, 22.1.1928г. 

261. „Бог е говорил“, 9.11.1919г. 

262. „Великото малко и великото голямо“, 20.6.1937г. 

263. „Функции на вярата“, 8.9.1940г. 

264. „Трите геометрични фигури“, 8.5.1935г. 

265. „Ти си!“, 7.12.1924г. 

266. „В Божественото училище“, 22.9.1940г. 

267. „Едно стадо“, 23.1.1927г. 

268. „Онези дни ще се съкратят“, 25.5.1924г. 

269. „Който има уши да слуша, нека слуша“, 28.9.1941г. 

270. „В малкото“, 20.6.1926г. 

271. „Екскурзиите и слънцето“, 26.4.1927г. 

272. „Правилно мерене“, 26.5.1943г. 
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273. „Раждането“, 29.8.1943г. 

274. „Кръг и елипса“, 31.3.1926г. 

275. „Да се облечете в новия човек“, 4.10.1931г. 

276. „Да живее душата ми“, 31.12.1933г. 

277. „Ще се превърне в радост“, 21.8.1927г. 

278. „Ей – ей, не – не“, 14.1.1923г. 

279. „През онези дни“, 25.10.1931г. 

280. „Господ му рече“, 6.4.1919г. 



 

Мили приятели, 

 

Ако имате интерес към Езотерич-

ното Християнство, с радост бихме 

ви изпратили още екземпляри от 

тази или другите книги на духовна и 

здравословна тематика, над които 

работих през изминалите години.  

 

За повече информация и заявки: 

ISTINA.BG (Виртуална Библиотека) 

 

Книгите се разпространяват без-

платно, благодарение на дарени-

ята на добри хора, за да може Уче-

нието да пусне корени сред българс-

кия народ, предопределен от Бога за 

велика мисия. 

 

Слава на Бога за всичко. 



 

Ако желаете да подкрепите  

безплатното разпространение на 

пробуждаща духовна литература, 

можете да помогнете чрез скромно 

дарение по банков път: 

Теодор Бранимиров Николов 

IBAN: BG45 STSA 9300 1528 0217 53 

BIC: STSA BGSF 

Основание: Дарение за книги 
 

Или чрез дарение на гише, приемащо 

Easypay плащания, като захранване на 

микросметка с КИН: 1947061192 
 

PayPal: https://paypal.me/istinabg  
 

Или с паричен превод по Еконт:  

За Теодор Николов, 0882 47 49 50 

До офис на Еконт Разлог Предела 
 

Благодаря за подадената ръка! 
 

С най-чиста братска Любов, 
 

Тео 

https://paypal.me/istinabg
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