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Ученикът трябва да благодари от сутрин до вечер за всичко, 
което вижда около себе си. Тогава струите на Любовта ще по-
текат през неговата душа.

Учителят
(Свещени думи на Учителя, София 1938 г.)

Ученикът трябва да бъде благодарен на това, което Учите-
лят му дава, и да върви напред. Учителят никога няма да оста-
ви ученикът да се спре.     

Ученикът чувства подкрепата, която иде от Учителя, от ця-
лото Небе. Това го изпълва всеки момент с благодарност и бла-
гоговение.

Учителят
(Свещени думи на Учителя, София 1938 г.)

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което 
ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и 
прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е 
отключило за Него, за Словото.
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РАзВИТИЕ НА СпРАВЕДЛИВОСТТА

„Добрата молитва“
„Духът Божи“

Ще прочета част от трета глава на Послание към филипяните 
(от 1 до 16 стих).

В та зи гла ва се го во ри за об ряз ва не. Има един об ряд на об-
ряз ва не, кой то бе ше да ден на Ав ра а ма. Про по вяд ва се, че все ки 
из ра ел тя нин тряб ва да се об ряз ва. Апос тол Па вел въс та ва про тив 
об ряз ва не то. Ос та на ла та част от гла ва та ще си про че те те са ми.

В жи во та ни има не ща съ щес т ве ни, а има и не ща пре ход ни. 
Взе ме те зап ри мер ед но сред с т во, без ко е то се га хо ра та не мо гат 
да пре ка рат жи во та си, па ри те. Те са ед но бла го, на ли? И кол ко 
прес тъп ле ния мо гат да се вър шат за та ко ва бла го! Да ка жем, че 
ня кой взел сто ле ва, двес та ле ва, трис та ле ва. То зи по ря дък не е 
Бо жес т вен. Той е чо веш ки по ря дък. Из си ча не то на па ри те е ед но 
удоб с т во за хо ра та. И счи та се за мо рал но, ко га то с пот на ли це то 
си из ка раш па ри, а пък счи тат те за прес тъп ник, ко га то брък неш 
и ги из ва диш от ня коя ка са. В как во се ди прес тъп ле ни е то? Един 
каз ва, че от к рад нал па ри те. В как во се ди прес тъп ле ни е то на краж-
ба та? То ва спа да към един чо веш ки по ря дък. То ва прес тъп ле ние, 
то е вън шен по ря дък на не ща та, то ва е бук ва та на за ко на.

Ня кой път чо век мо же да се заб лу ди. Взе ме те оне зи хо ра, ко и то 
го во рят глад ко, ме кич ко, сла дич ко. Доб ри те хо ра имат ка чес т во-
то да са ме кич ки, сла дич ки, но ня кой път и най-опас ни те хо ра, и 
те имат то зи ха рак тер и са ме кич ки. Пос ле ние смя та ме, че он-
зи чо век, кой то е груб, е лош. Дейс т ви тел но гру бост та изоб що се 
при пис ва на хо ра та, ко и то са не раз ви ти, греш ни ци, но ня кой път 
гру би те хо ра са мно го по-доб ри, от кол ко то ме ки те. Той мо же да 
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ти ка же от вън не що гру бо, мо же да ти ка же: „Да те не гле дам“, но 
ко га то те пос рещ не, ще те пос рещ не доб ре. Се га ня кой път ние се 
спи ра ме и каз ва ме: „За що не ща та са та ка и та ка?“ То ва е фор ма та, 
вън ш на та стра на на не ща та. Вън ш на та фор ма не пред с тав ля ва ре-
ал ност та. Вът реш но то, то е прин ци път, с кой то жи ве ем, вът реш-
но то, то е ре ал ност та, към ко я то се стре мим.

Нап ри мер ние го во рим за Бо жи я та Лю бов, но тя си има сво и те 
фор ми, а вся ка фор ма е под ло же на на из ме не ния. Фор ма та мо же 
да из гу би сво е то зна че ние. Нап ри мер ня коя фор ма мо же да ти се 
втръс не. Взе ме те слад ки те ра бо ти: ядеш слад ко днес, ут ре, все ки 
ден   до втръс ва не. Втръс ва не то по каз ва, че фор ма та е из гу би ла 
ве че сво е то съ дър жа ние и то зи прин цип тър си дру га фор ма. Взе-
ме те фор ма та на де те то. Най-пър во май ка та ис ка да има де те и се 
рад ва на то ва де те. Но де те то рад ва май ка си са мо го ди на-две, три 
и ако фор ма та на де те то след три го ди ни не се из ме ни, май ка та 
за поч ва да се чу ди за що е та ка. Ка то се ми нат три го ди ни, и то ва 
де те не рас те, май ка та пи та: „Как во ста ва с то ва де те?“ Тя ис ка да 
се из ме ни то ва де те.

Хрис тос каз ва: „Ако не ста не те ка то мал ки те де ца, не мо же-
те да вле зе те в Цар с т во то Бо жие.“ Как во е под раз би рал Хрис-
тос с из ра за „ка то мал ки те де ца“? Под ду ма та „де те“ Хрис тос 
раз би ра то ва, ко е то ня ма ви со ко мне ние за се бе си. Ед но де те 
не е ка то един стар чо век, ни що не мо же да [се] пре по да де на 
един сто и двай сет го ди шен ста рец. Как во то му ка жеш, той ще 
ка же: „Аз мно го знам, аз съм го жи вял.“ Ка то му го во риш за 
об щес т ве ния строй, той ще ка же: „Аз го знам“, а ка то му го во-
риш за се мейс т во то, за на у ка, той ще ка же: „Аз го знам то ва.“ 
Ня кой път и хо ра та в ре ли ги оз но от но ше ние каз ват: „Аз то ва 
знам, оно ва знам.“

В как во се ди ед но прес тъп ле ние? Има бо га ти хо ра, ко и то са 
доб ри. Аз ка зах вед нъж, че бо га ти те хо ра са по-бли зо до Бо га, а 
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си ро ма си те - по-да леч. Ед на сес т ра ка за: „Как та ка? Обър ка ми 
се ума, обър ка ха се всич ки те ра бо ти в мен. Аз до се га мис лех, че 
бед ни те хо ра, си ро ма си те хо ра, са по-бли зо до Бо га, а бо га ти те са 
да леч.“ Има бо га ти хо ра, ко и то са бли зо до Бо га и има си ро ма си 
хо ра, ко и то са бли зо до Бо га. А има и бо га ти хо ра, ко и то са да леч 
от Бо га, има и си ро ма си хо ра, ко и то са да леч от Бо га. 

Оне зи, ко и то са бли зо до Бо га, по как во се от ли ча ват? Те счи-
тат, че бо гат с т во то, ко е то имат, не е тях но, но Бо жие. Все ки, кой то 
счи та, че бо гат с т во то му е Бо жие, той е бли зо до Бо га, и все ки, 
кой то счи та, че си ро ма ши я та му е да де на от Бо га, и той е бли зо 
до Бо га. А все ки, кой то счи та, би ло бо гат с т во то му, би ло си ро-
ма ши я та му, че са не го ви, той е да леч от Бо га. Бо га ти ят, кой то е 
да леч от Бо га, за да се приб ли жи до Бо га, той тряб ва да се от ка же 
от бо гат с т во то си. То зи бо га ти ят, ко га то се от ка же от бо гат с т во то 
си, ще ста не си ро мах, кой то е бли зо до Бо га. Зна чи в един жи вот 
греш ни те бо га ти, за да се спа сят, ста ват си ро ма си. И те счи тат, че 
си ро ма ши я та им е да де на от Бо га. Ня ма ли да бъ де смеш но да се 
па за риш при ба ща си и ка то му ра бо тиш, да ти пла ща? Той мо же 
да пла ща на слу га та, но сра мо та е да се па за ри със си на си. Си нът 
ни как ва зап ла та ня ма да взе ме. Как во то ба ща та бла го во ли да да де, 
си нът ще при е ме. Си нът тряб ва да ка же: „Как во то ба ща ми бла го-
во ли да да де, доб ре. Ако не, аз пак ще му ра бо тя.“ 

Тряб ва да се ра зяс ни вът реш ни ят прин цип. Нап ри мер вие пра-
ви те из вес т но доб ро   да ка жем, че сте мно го ми лос тив, мно го уч-
тив. Аз съм виж дал уч ти ви ко жо де ри. Ка то оти де те в Лон дон и в 
дру ги гра до ве, в го ле ми те хо те ли ка то вле зе те, ако има те па ри, ще 
тре пе рят над вас, ще ви взе мат пал то то, обу ща та ще ви из чис тят, 
ко фа во да ще ви до не сат, чис та пок рив ка ще ви ту рят, ще за па лят 
печ ка та. Но пи тат да ли джо бът ви е пъ лен. Всич ко то то ва по чи-
та ние има те, ако сте бо гат. Щом усе тят, че сте си ро мах, то то зи 
бо га ти ят хо тел е зат во рен за вас.
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Да ка жем, че ня кой чо век е мно го ми лос тив, той е хо тел джия. 
За па ри ли пос ре ща той хо ра та, или без па ри? То ва е един вът ре-
шен ана лиз се га. Все ки един от вас ще ана ли зи ра се бе си, за да 
раз бе ре не ща та. Не да се са мо о съж да, но за да има пра во поз на-
ние. Ня кой път вие но си те ня кои идеи, ко и то не са ва ши. В жи во та 
тряб ва да има те из вес т ни пос ти же ния и за то ва тряб ват уси лия. В 
то зи жи вот вие към как во се стре ми те? Каз ва те: тряб ва да жи ве ем 
по за ко на на Лю бов та. Зна е те ли как во не що е Лю бов та? Не оп ре-
де ле на е та зи ра бо та. Аз имам за ме не си ед но пра ви ло. Чо веш-
ка та ми съл мо же да бъ де пра ва са мо ко га то се вли яе от за ко на на 
Лю бов та. Ни ко га чо веш ка та ми съл не мо же да бъ де пра ва, чис та, 
ако не се вли яе от за ко на на Лю бов та, ня ма как во да до каз вам то-
ва. То ва е за мен пра ви ло: чис та та ми съл се вли яе от Лю бов та. 
Щом дой дем до чув с т ва та, те не мо гат да се вли я ят от Лю бов та. 
Чув с т ва та тряб ва да се вли я ят от Бо жес т ве на та ми съл. На ши те 
мис ли са пра ви и чис ти то га ва. Сле до ва тел но Лю бов та пре чис т ва 
ми съл та ни, а Бо жес т ве на та ми съл пре чис т ва на ши те чув с т ва. Ня-
кой каз ва: „Да дой де Бо жи я та Лю бов да се все ли в на ше то сър це.“ 
Най-пър во тряб ва да се пре чис ти ху ба во ми съл та. Тя да е под вли-
я ни е то на Бо жи я та Лю бов.

Ня кой каз ва: „Аз имам Лю бов.“ Имаш из вес т но чув с т ва не, а 
чув с т ва не то не е Лю бов.

Има те два ма пра вед ни на Зе мя та. Ка то ги съ бе ре те за ед но, как то 
са и два ма та по ло жи тел ни, с дос тойн с т во, те не мо гат да се оби чат. 
Два ма пра вед ни гос по да ри не се оби чат - и еди ни ят, и дру ги ят ис ка 
да бъ де гос по дар. Оба че един пра ве ден гос по дар и един пра ве ден 
слу га мо гат да се оби чат. меж ду тях има съ от но ше ние. Вие каз ва те: 
„Тряб ва да се жи вее в Хрис та.“ Но най-пър во вие гос по дар ли ис ка-
те да бъ де те, или слу га? За ко нът е та къв, че в ед но об щес т во са мо 
един гос по дар мо же да има. меж ду два ма гос по да ри ви на ги ще има 
един спор. Ед но тя ло има ед на гла ва, гла ва та е гос по дар. То га ва гър-
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ди те, сто ма хът се под чи ня ват на гла ва та. Ина че вся ко га це ли ят то зи 
ред се об ръ ща на о па ки. Един гос по дар има тя ло то.

Вие каз ва те: аз тряб ва да бъ да гос по дар на се бе си. Всич ки хо ра 
каз ват та ка. Ако ста не те всич ки гос по да ри, то га ва кой ще ви слу-
гу ва и как во ще при до би е те? Под ду ма та „гос по дар“ се раз би ра 
един, ко му то ня кои слу гу ват. Ако ни кой не ви слу гу ва, то га ва не 
сте гос по дар.

Вие каз ва те: „Ка къв е сми съ лът на се гаш ния жи вот?“ Ни ма 
мис ли те, че се гаш ни ят жи вот е ра зу мен? Се гаш ни ят жи вот, в кой-
то се га жи ве ем, ще ста не един ден без съ дър жа те лен, се гаш ни те 
фор ми ще ста нат без съ дър жа тел ни. Би ло е вре ме, ко га то чо век е 
но сил ро га, но един ден са му от не ли ро га та. Не ги ис ка, рит ва 
те зи ро га. Би ло е вре ме, ко га то чо век е имал опаш ка и си вър тял 
опаш ка та, и то ва би ло у не го мо да, но дош ло ед но вре ме и си ка-
зал: „Не ми тряб ва опаш ка.“ Се га чо век е ос та нал без ро га и без 
опаш ка. С то ва из гу бил ли е той не що? Ня кой каз ва: „Имал ли е 
чо век опаш ка?“ Имал е.

Бъл га ри нът каз ва: „Аз не ис кам да бъ да опаш ка.“ Не ис ка да бъ-
де пос ле ден в жи во та. Ис ка да бъ де пръв. Пър ва е гла ва та. Всич ки 
мо гат ли да бъ дат пър ви? И мо же ли без опаш ка? Аз го во ря в друг 
сми съл. Щом ти си един слу га, ти си опаш ка. Чо век се е ос во бо-
дил от сво я та опаш ка, но в ду хов ния свят е още с опаш ка. Ти не си 
раз б рал за ко ни те. Те тряб ва да се раз бе рат.

Ня кой каз ва: чо век да има па ри. Та как во ще пос тиг не с па ри-
те? Ще дой де един ден, ко га то па ри те ще бъ дат та ка без съ дър жа-
тел ни, че ня ма да има те нуж да от тях. Но ко га? Ня кои от вас ис кат 
да ка жат, че без па ри не мо же. При се гаш ни те ус ло вия не мо же. 
Щом па ри те из чез нат, те тряб ва да се за ме нят с не що дру го. С как-
во ще се за ме нят? мно го про ек ти мо гат да се ту рят, но всъщ ност 
един прак ти чес ки ме тод не е из мис лен още. Ня ма още прак ти чес-
ки ме тод, кой то да за мес ти па ри те.
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Се гаш ни те ев ро пейс ки на ро ди, кол ко то па ри имат, ги за дър жат 
в се бе си. Се гаш ни ят со ци а лен жи вот е до шъл до ед но мяс то и 
мно го со ци ал ни фор ми са из гу би ли сво я та це на. Ху ба во, щом ед-
но не що из гу би сво я та це на, ти тряб ва да на ме риш дру го. Щом 
не мо жеш да жи ве еш в ед на къ ща, ти тряб ва да пре ми неш в дру га 
къ ща, ко я то е по-хи ги е нич на. Един ден ще вле зе те меж ду съ вър-
ше ни те. И в ан ге ли те има не съ вър шен с т во, и в тях има сте пе ни, и 
те ис кат да се про ме нят. Един ан гел ис ка да ста не ар хан гел. Един 
ар хан гел има стре меж да ста не дру го не що. С вся ка фор ма е та ка. 
Един све тия не се за до во ля ва с то ва със то я ние, в ко е то се на ми ра. 

Един све тия, кой то е дос тиг нал до тая фор ма, той не е до во лен 
ве че от нея.

Сно щи аз ви дях един бъл гар с ки му зи кант ка вал джия. Той сви-
ри бъл гар с ки те пес ни. Вло жил е го ля мо из кус т во. Гле дам как в 
ус та та си раз п ре де ля въз ду ха, знае как да из ка ра въз ду ха, знае 
как ви то но ве да взе ме със своя ка вал, а не го взе ма две ок та ви. 
Де сет го ди ни той е па съл ов це те и как из дъл бо ко е изу чил той 
то ва из кус т во да сви ри с ка вал. В Ев ро па ка то е хо дил, учил е от 
съв ре мен на та хар мо ния. Ня кой път сви ри ти хо, ня кой път сил но, 
мо ду ли ра: ту сил но, ту ти хо, ту неж но. Все ки чо век си има не що 
мно го по ве че от то ва, ко е то вън ш но по каз ва. В чо ве ка има един 
ка вал в гър ло то му, кой то стру ва хи ля ди пъ ти по ве че, от кол ко то 
всич ки ка ва ли взе ти за ед но. Ако ра бо ти с то зи ка вал, той би пра-
вил чу де са. 

Вие не се спи ра те вър ху ду ма та „Лю бов“. Каз ва те: „Да оби-
чам.“ То ва е ме чеш ко го во ре не. И каз ва те: „Прав да.“ То ва е ме-
чеш ко го во ре не. Каз ва те: „Тряб ва да жи ве ем доб ре.“ Че как ще 
жи ве ем доб ре? За да жи ве е те доб ре, тряб ва да има те па ри ци, ба ща 
ви и май ка ви тряб ва да бъ дат бо га ти. Аз ка то ви гле дам, ня кои от 
вас сте раж да ни при мно го бед ни ус ло вия   ба ща ви е бил за къ-
сал. А пък ня кои от вас сте раж да ни при от лич ни ус ло вия - ба ща 
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ви и май ка ви са би ли раз по ло же ни доб ре ум с т ве но и ду шев но, и 
вие бла го да ре ние на то ва но си те един от ли чен ор га ни зъм с ху ба ва 
глад ка ко жа. А пък ня кои, ко и то са раж да ни при ло ши ус ло вия, 
ко жа та им е гру ба. Гле дай те да омек не мал ко ко жа та ви. ме ка та 
ко жа е един до бър приз нак. Ко жа та е един ор ган за въз п ри я тия. 
То зи чо век с ме ка ко жа има фи ни въз п ри я тия. ме ка та ко жа е мно-
го по-до бър про вод ник на жи во та, от кол ко то 
гру ба та ко жа. Ко жа та иг рае важ на ро ля.

В съв ре мен но то хрис ти ян с т во са из пад на ли 
в бук ва та на не ща та. Ня кой каз ва: „Тряб ва да 
бъ дем доб ри.“ Ти не мо жеш да бъ деш до бър, 
ако тво ят сто мах не фун к ци о ни ра пра вил но; 
ти не мо жеш да бъ деш спра вед лив, ако тво и те 
бе ли дро бо ве не фун к ци о ни рат пра вил но, и ти 
не мо жеш да оби чаш, ако тво ят мо зък не фун к ци о ни ра пра вил но.

В ди ша не то тряб ва да има ед на дъл бо ка ли ния. Ди ша не то да не 
вър ви по ед на пра ва ли ния, а по ед на та ка ва ли ния. За що е та ка? 
Та зи вто ра та ли ния на чер те жа е ху ба ва при ди ша не то. Ние виж-
да ме, че да же и свет ли на та се дви жи въл но об раз но.

Ако ти в сво я та ми съл не 
мо жеш да сли заш и да се кач-
ваш, ти не мис лиш пра вил но. 
Ако ти се пла шиш от мъч но-
ти и те в жи во та, ти не мо жеш 
да мис лиш пра вил но. мъч но ти и те са до ли на, в ко я то сли заш, а 
бла гоп ри ят ни те ус ло вия са въз ви ше ния. мъч но ти и те не са не-
щас тие, те при ли чат на бом би. Ти ще ми на ваш край мъч но ти и те 
и ня ма да ги ба раш. Вся ка мъч но тия е ед на бом ба и ка то я ба раш, 
тя ще из бух не. мъч но ти и те са мно го ху ба ви, те по каз ват пъ тя, по 
кой то ще вър виш. Не се за ни ма вай с въп ро са да раз ре ша ваш мъч-
но ти и те. Ако ня кой раз ре ша ва мъч но ти и те, тряб ва да е спе ци а-
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лист, кой то раз би ра, и той тряб ва да из ва ди всич кия пи рок си лин** 
и да ос та не са мо вън ш на та фор ма на мъ че ни е то. То га ва мо жеш да 
го но сиш и вкъ щи. Но то ва са от в ле че ни ра бо ти. Да не се от к ла-
ня ме. 

Ти каз ваш: „Ние ка то оти дем на он зи свят.“ Ти на он зи свят 
ще учиш. Тряб ва да ди шаш пра вил но. Ако не ди шаш пра вил но, 
ти ще оби диш то зи-он зи, ще се ска раш с всич ки хо ра, а тряб ва да 
бъ деш тър пе лив. За да бъ деш тър пе лив, тряб ва да жи ве еш пра-
вил но. Дъл бо ко ще ди шаш, а не та ка плит ко. (Учи те лят пра ви 
опит за плит ко ди ша не.) Ти вър виш и пъш каш: ох-ох. То ва по-
каз ва, че се кач ваш на го ре, има ба ир, по кой то се кач ваш. Каз ваш: 
„Гос под ще уре ди те зи ра бо ти.“ Кои ра бо ти ще уре ди? Кои ра бо ти 
ще уре ди Гос под? Ра бо ти те, ко и то чо век не мо же да уре ди, ка то 
ста не не въз мож но да ги уре ди, то га ва ще се обър не към Бо га, към 
Бо жес т ве ния ред на не ща та. Най-пър во ние всич ки тряб ва да се 
зап рет нем да поп ра вим не ща та.

Най-го ля мо то бо гат с т во, ко е то чо век има, то ва е не го во то че-
ло. Има раз ни че ла. На ня кои хо ра ко си те им са об рас ли да же 
бли зо до веж ди те, имат че ло са мо два сан ти мет ра. Ти със сво я та 
ми съл тряб ва да пов диг неш те зи кос ми. Не да ого лее гла ва та ти, 
но на че ло то ти не тряб ва да има ни как ви кос ми. Та ка чрез че ло-
то си ще въз п ри е маш зна ния от ум с т ве ния свят. Чрез че ло то ще 
схва неш ка къв е Бо жес т ве ни ят свят. Че ло то е Бо жес т ве ни ят свят. 
Все ки има ед на дру га об ласт от веж ди те до дол ния край на но са. 
От дол ния край на но са до вър ха на бра да та е чо ве кът жи вот но. 
Ако ця ло то ли це е об рас на ло, вие ня ма те жи вот но, но има те един 
чо век в мно го при ми тив но със то я ние. У ня кои хо ра тя ло то им е 
об рас на ло с мно го кос ми - кос ма ти хо ра. Те зи хо ра са енер гич-
ни, но кос ма ти ят чо век све тия не ста ва. За да ста не чо век све тия, 

* пироксилин (гр.) - силно избухливо вещество с широко приложение в пиротехниката за 
изготвяне на бездимен барут
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кос ми те му тряб ва да пад нат, са мо до ня къ де да има чо век кос ми. 
Чо век не се нуж дае от кос ми по ця ло то тя ло. Те зи мал ки те кос ми 
имат дру го пред наз на че ние. Взе ме те жи то то, то мо же да бъ де до 
ме тър или до ме тър и по ло ви на ви со ко. Ако то ва жи то  из рас не до 
двай сет-трий сет мет ра на го ре, как во ще пра ви те с не го? Го ле ми те 
кос ми са ка то го ле ми те дър ве та. От го ре на гла ва та е още пот реб-
но го рис то мяс то. Веж ди те са гра ни ца, ко я то от де ля Бо жес т ве ния 
жи вот от чо веш кия. Не ис кам да се прос ти рам вър ху под роб нос ти, 
за що то се из важ дат пог реш ни зак лю че ния. Тън ки те веж ди „гай-
тан лии“ по каз ват фи но чув с т во, ин ту и ция, вът реш но схва ща не, а 
пък веж ди по каз ват чув с т во към ма те ри а лен жи вот. Има раз лич-
ни фор ми на веж ди и вся ка от тях го во ри за ха рак те ра на чо ве ка. 
Вие не сте пра ви ли из с лед ва ния, не зна е те как во зна чи де бе ли на та 
нап ри мер на веж ди те. В по вест та „Та рас Бул ба“ се каз ва, че веж-
ди те на Та рас Бул ба би ли тол ко ва го ле ми, че той тряб ва ло да ги 
вди га на го ре. Де бе ли те веж ди по каз ват един чо век, кой то е вля зъл 
съв сем в ма те ри ал ния жи вот. Той мис ли за ни ва та, за жи то то, за 
къ ща та и прочее. Той каз ва: „Не ми раз п ра вяй те за от в ле че ни ра-
бо ти.“ И мис ли кол ко кра ви, кол ко ов це има, и раз г леж да всич ко 
от прак ти чес ко гле ди ще. Каз ва: „Же на ми е де ли кат на ко ко на, а 
тряб ва да е мус ку лес та.“

Вие каз ва те: „Чо век тряб ва да бъ де зд рав.“ Здра ве то на чо ве ка 
за ви си от ли це то. Чо веш ко то ли це е най-ху ба ва та кни га, ко я то 
аз зная. Ня ма по-ху ба ва кни га за че те не от чо веш ко то ли це. Но 
за да я че те те, тряб ва да бъ де те мно го учен чо век, и без прис-
т рас тен. Тя е кра си ва кни га. Не е ло шо да изу ча ва те и ли ца та 
на жи вот ни те, ма кар че са об рас на ли в кос ми. Чо веш ко то ли це 
е край но ин те рес но за из с лед ва не, ка то ос та вим всич ки те про-
ти во ре чия. Вся ко ед но ли це пред с тав ля ва ця ла ед на ис то рия на 
ред по ко ле ния, ко и то са пи са ли вър ху не го. Сти га да зна е те, има 
как во да че те те.
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Те зи яс но вид ци, ко и то пред виж дат не ща та, че тат прос то по ли-
це то. Те имат пред с та ва и за он зи свят. В он зи свят и аз съм бил 
и съм дал мно го кон т рас ти, за да обяс ня он зи свят. Он зи свят е 
не по дат лив, не мо же та ка прос то да се обяс ни. Ако вле зе те в он зи 
свят, ще ви ди те, че фор ми те бър зо се ме нят. Ще ви ди те един чо-
век в ед на фор ма, след ва щия мо мент ще го ви ди те в дру га фор ма. 
Ка то се за гу би ед на фор ма, вто ри път ве че не мо же да я на ме ри те. 
Ка то за гу би те ба ща си в ду хов ния свят, не мо же те да го на ме ри те 
ве че. В след ва щия мо мент той се е из ме нил, дру га фор ма е взел. 
мо же да е взел фор ма та на ня кое де те, на ня кое цве те или на ня-
кой скъ по це нен ка мък. Там фор ми те са пос то ян ни и всич ки си 
при ли чат, ка то ги пог лед не те, от еди ния край до дру гия, всич ки си 
при ли чат, не мо же те да ги поз на е те. И за то ва хо ра та там не мо гат 
да се мра зят. Щом ня кой ви оби ди - но не с та ка ва оби да, как ва то 
има тук на Зе мя та, но с де ли кат на, нап ри мер, че ви пог лед не как то 
не тряб ва, и в то зи мо мент ста ва не ви дим. Той се скри ва, не мо же-
те да го ви ди те. За да не вле зе в грях, той ще хвър ли та зи фор ма, 
ще вле зе в дру га и ще ви пог лед не ме ко, неж но и вие ще ка же те: 
„Кол ко ме оби ча.“ А пък оня, кой то ви е обик нал, той е съ щи ят, 
кой то по-нап ред не ви е пог лед нал как то тряб ва. И ка то ви пог лед-
не вто ри път, и вие уж за пом ни те то ва ли це, в след ва щия мо мент 
той пак ще си из ме ни фор ма та   ще взе ме дру га фор ма. А пък се-
га, ка то ос та ре е те на Зе мя та, ка то ви ту рят сбръч ка на ко жа, вие 
не мо же те да я из ме ни те. До ри бръч ки те се уве ли ча ват и каз ва те: 
„Ос та ря ва ме ве че.“

Ще ви дам ед но пра ви ло, за да не остарявате: не дръж те в ума 
си ста ри хо ра, за да не ос та ря ва те. Ни що по ве че. Не се заб луж да-
вай те от вън ш на та фор ма на ста рия чо век. Аз съм виж дал мал ки 
де ца на че ти ри-пет го ди ни, но имат ли нии на един ста рец. Ста ри 
ли нии са те зи, ко и то не са под виж ни. По път, ка то но си чер но ра-
со, как во ис ка да ка же? Се гаш но то ду хо вен с т во как во тряб ва да 
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пра ви? Тряб ва да хвър ли чер ни те ра са, те са ста на ли ста ри и ужас-
ни ве че. Тряб ва бе ли ра са да сло жат.

Не дръж те в ума си ста ри те об ра зи. Вие дър жи те ва шия ба ща 
в ума си, ка то бил стар. Че взе ме те пор т ре та на ба ща си, ко га то е 
бил мо мък, пре ди да се е оже нил за май ка ви и та къв го д ръж те 
в ума си. И дръж те об ра за на май ка си, пре ди тя да се е оже ни ла, 
ко га то е би ла на де вет най сет го ди ни. Дръж те в ума си об ра за на 
май ка си и ба ща си, пре ди да са се оже ни ли, за да бъ де те мла ди.

Ка за но е: по чи тай те ба ща си и май ка си. Ба ща ви и май ка ви са 
про вод ни ци. Ба ща ви е про вод ник на Бо жи я та Лю бов. Не го ва та 
ми съл е про вод ник на Бо жи я та Лю бов, а пък сър це то на май ка ви 
е про вод ник на Бо жи я та ми съл. Та ка че от май ка си ня ма да на у-
чи те Лю бов та. Ня кой каз ва: „май ка та да ва Лю бов та.“ Не, май ка-
та взе ма Лю бов та от ба ща та, а ба ща та взе ма ми съл та от май ка та. 
Дръж те в ума си ба ща си, ко га то е бил млад, а не ка то се е оже нил 
за май ка ви. Бла го да ре те на ба ща си, че е ста нал про вод ник на 
Бо жи я та Лю бов, за да ви из пра ти Бог на Зе мя та, и бла го да ре те на 
май ка си, че е ста на ла про вод ни ца на Бо жи я та ми съл, за да ви да-
дат та зи фор ма.

Ка за но е: „Чо век е съз да ден по об раз и по до бие Бо жие.“ За да 
не ос та ря ва те, тряб ва да па зи те Бо жес т ве но то. Бо жес т ве но то е, 
ко е то не ос та ря ва. Та дръж те мла дост та вът ре в сво е то съз на ние. 
Тряб ва да пра ви те уп раж не ния. 

Каз ва те: „Ка то оти дем на он зи свят всич ко ще се оп ра ви.“ Не 
раз ре ша вай те въп ро са с он зи свят. Раз ре ша вай те въп ро са с то зи 
свят. Дой де ви ед но из пи та ние, ди шай те пра вил но. Ако при го-
ле ми мъч но тии ди ша те плит ко, то га ва ди ша не то ви е сла бо. Ка то 
дой дат го ле ми те мъч но тии, пос п ре те се и ди шай те дъл бо ко. Ако 
ис ка те да уп раж ня ва те вли я ние вър ху жи вот ни те, ди шай те дъл бо-
ко и кон цен т ри рай те ми съл та си, и то га ва те ня ма да ви нап ра вят 
ни що. Ако ди ша те пра вил но и мис ли те пра вил но, не мо гат да ви 
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нап ра вят ни що, за що то пра ва та ми съл е Бо жес т ве на, а ко га то Бо-
жес т ве на та ми съл фун к ци о ни ра, зло то ни що не мо же да нап ра ви. 
То ви на ги на па да сла би те хо ра. Въш ки те ко го ядат? Сла би те хо ра. 
Въш ка в пра ве ден чо век не вли за, а бя га от там ка то от чу ма. Треп-
те ни я та на пра вед ния чо век са та ки ва, че въш ки те бя гат от не го. И 
да я ту рят на гла ва та му, тя бя га. Има хо ра, ко и то дър ве ни ци не ги 
ядат, а пък има дру ги, ко и то дър ве ни ци те ги на ми рат. Един аме-
ри ка нец вля зъл в един хо тел, в кой то има ло дър ве ни ци. Той но сел 
пет мез и ка то за поч на ли да го на па дат дър ве ни ци те, той по лял 
петмеза на о ко ло и всич ки дър ве ни ци, ко и то пъп ле ли, се за леп на-
ли за пет ме за. 

Ко га то мис ли те за ба ща си и май ка си дръж те фор ма та на Бо-
жи я та ми съл. Не мо же да си пред с та вя те Бо га в ед на и съ ща фор-
ма. Бог е най-кра си во то не що, ко е то чо век мо же да ви ди. И в Не го 
треп те ни я та са та ки ва, че Той съ дър жа всич ки те фор ми в Се бе 
Си. И Той е не що плюс, не що по ве че от те зи фор ми.

Ня кой път мис ли те за ня ко го ло шо и каз ва те: „Как го тър пи 
Гос под?“ Вие, ка то ви ди те, че ня коя въш ка се е ка чи ла на ня кой 
све тия, каз ва те: „Как Гос под тър пи въш ка та?“ Ня ма как во Гос под 
да ги тър пи   све ти я та ги тър пи. Гос под чрез въш ки те опит ва ума 
на све ти я та. Ако въш ки те жи ве ят на гла ва та на све ти я та, той не е 
све тия. Ако бя гат от гла ва та му, той е на пра вия път и е поч нал да 
ста ва све тия. Ва ши те пог реш ки и не дъ зи са въш ки и ако те жи ве-
ят на вас, ако те зи не дъ зи не ви ос та вят, то ва по каз ва до къ де сте 
дос тиг на ли. Ако оба че пог реш ки те бя гат от вас, то ва по каз ва, че 
има те ве че из вес тен прог рес в жи во та. 

То ва, от ко е то тряб ва да се па зи те се га, е след но то: не да се 
стра ху ва те, но ви ят жи вот тряб ва да се раз бе ре. Тряб ва да нап ра-
ви те ед но раз ли чие меж ду ста рия и но вия жи вот. Лю бов та е но-
ви ят жи вот. мъд рост та е но ви ят жи вот. Ис ти на та е но ви ят жи вот. 
Сво бо да та е но ви ят жи вот. Зна ни е то е но ви ят жи вот. Жи во тът е 
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но ви ят жи вот. ми ло сър ди е то, крот кост та и въз дър жа ни е то са но-
ви ят жи вот. Всич ки най-ху ба ви ра бо ти са но ви ят жи вот. В му зи ка-
та то ва, ко е то не е ста ти чес ко, то при над ле жи към но вия жи вот. А 
пък всич ки от ри ца тел ни не ща в све та са ста ри ят жи вот.

Пи там се га: ако вие сте един бо гат чо век и ни ко му не сте нап-
ра ви ли доб ро, как во ще ви доп ри не се ва ше то бо гат с т во? Бо гат с-
т во то ви е да де но, за да си нап ра ви те при я те ли, и ако не да ва те, 
вие сте страх ли ви. Всич ка та ви на деж да е в бо гат с т во то. Каз ват за 
ня ко го: „Той е го лям скъ пер ник.“ Има те де сет ле ва и ги дър жи те 
в ка са та, а друг има ми ли они в бан ка та, и не да ва. И два ма та са 
ед нак ви, и два ма та са скъ пер ни ци. Ко га то ня ма те ни то пет па ри и 
ка то брък не те в джо ба си, не на ми ра те ни що, да ка же те: „Ал лах 
ке рим.“*

Ще ви при ве да един анек дот. Един мла деж и един бо гат се сре-
щат. мла де жът каз ва: „Аз па ри не ис кам.“ Бо га ти ят каз ва: „Как 
та ка мо же да се жи вее без па ри?“ „Аз имам са мо ед но из кус т во, с 
ко е то в зор-за ман**, ако дой де до не го, мо га да си из ка рам сред с т ва. 
Но ре шил съм да не дър жа за па ри те.“ И бо га ти ят ис ка да обър не 
то зи мла деж, да го ту ри в пра вия път. Каз ва му, че тряб ва да спес-
тя ва па ри. мо мъ кът му каз ва: „Ба ща ми бе ше бо гат, аз се от ка зах 
от бо гат с т во то, по не же виж дам, че ако ос та на в то ва бо гат с т во, 
не мо га да прог ре си рам. Аз оби чам ба ща си и май ка си за ра ди 
па ри те и се от ка зах от па ри те, да ви дя мо га ли да оби чам ба ща си 
и май ка си, и учи те ля си за са ми те тях.“ Бо га ти ят му ка зал: „Как 
та ка без па ри, ще ум реш от глад.“ младият ка зал: „Кол ко то за гла-
ден, аз вяр вам в Гос по да.“ „Как во ще вяр ваш в Гос по да, ти гла ден 
ще ум реш и от та тък ще ми неш. Ха рес вам те, до бър мо мък си, но 
кри во мис лиш.“ Ви ка го вкъ щи, да ва му стая, лег ло. На дру гия 
ден дъ ще ря му за бо ля ва. Ви кат един ле кар, друг ле кар, кон султ. 

*      Аллах керим. (тур.) - Добър е Господ. Каквото даде Господ.
** Зор-заман (тур.) - крайна нужда
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Два най сет ле ка ри се съб ра ли, и не мо гат да по мог нат. мо мъ кът 
каз ва: „Има ед на ста ра ба ба, ко я то ме въ ве де в ед но из кус т во. Аз 
но ся ед но ле кар с т во със се бе си. мо га да из ле ку вам тво я та дъ-
ще ря.“ И той из важ да сво е то ши шен це, да ва ѝ три кап ки от то ва 
ле кар с т во, и мо ма та оз д ра вя ва. Той каз ва на бо га тия: „За те зи три 
кап ки дру ги те ле ка ри как во щя ха да ти взе мат?“ „Най-мал ко де сет 
хи ля ди до ла ра.“ „Зна чи аз но ся три кап ки. А бо га ти те хо ра, ко и то 
за бо ля ват, са ми те те или дъ ще ри те им, дос та тъч но е да дам три 
кап ки, за да имам сред с т ва. Аз не ис кам се га ни как ви сред с т ва от 
те бе, но ис кам да по ка жа лю бов та и то ва, че мо жем да жи ве ем без 
па ри.“ мо же да жи ве е те, но ако но си те ед но из кус т во. Кои са те зи 
кап ки? То ва са ва ши те мис ли.

Ако ти ня маш са ми ят пос то ян на ми съл за Бо га, а се ко ле ба еш и 
каз ваш: „За ме не ли Бог ще се гри жи!“, то ва е друг въп рос. Ти ще 
вяр ваш. мо гат да дой дат мъч но тии, всич ки мъч но тии в све та да 
дой дат, за да те сму тят. Кол ко не ща вли зат в ума ти, са мо за да те 
спъ нат в тво я та пра ва ми съл, но ти тряб ва да ус то иш. 

Не е ли ху ба во да се под м ла диш   да до пус нем, че ти си на пет-
де сет-шей сет го ди ни - да се под м ла диш, да се вър неш на зад с 
трий сет го ди ни, не е ли ху ба во? Дой деш ве чер та вкъ щи и каз ваш: 
„С же на си не мо га да жи вея.“ За що? Защото искаш жена ти да ти 
бъде слугиня. И тя не иска да живее с теб. Защо? За що то тя ис ка 
да ѝ бъ деш слу га. Днес жи во тът в се мейс т во то се ди на та зи ос но-
ва, кой да бъ де гос по дар и кой да бъ де слу га. Има къ щи, в ко и то 
же на та тряб ва да бъ де гос по дар, и има къ щи, в ко и то мъ жът тряб-
ва да бъ де гос по дар. Кой то е по-спо со бен, той да бъ де гос по дар. 
Же на, на ко я то сър це то се нап рав ля ва от Бо жес т ве ни те мис ли, тя 
тряб ва да бъ де гос по дар, а пък ако на мъ жа умът се нап рав ля ва от 
Бо жес т ве на та Лю бов, сър це то на же на та се нап рав ля ва от Бо жес-
т ве на та ми съл, то га ва мъ жът да бъ де гос по дар, а же на та слу га. 
То га ва мъ жът да ка же, още пре ди да се оже нят: „Аз ис кам да бъ да 
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гос по дар, а ти ще бъ деш слу ги ня. Ако при е меш, доб ре. Аз та ка го 
чув с т вам се га. Ще нап ра вим до го вор. И ако не мо жем да жи ве ем 
та ка, аз ще се от ка жа от мо е то гос по да ру ва не.“

Но ти ка то ста неш гос по дар, слу га та ти да е до во лен от те бе, 
та ка до во лен, как то он зи учи тел, кой то за поч ва с пър во от де ле-
ние. Как раз к ри ва бук ви те? Най-нап ред раз к ри ва ед на бук ва, пос-
ле дру га бук ва и про чее, най-пър во глас ни те, и пос ле съг лас ни те. 

Ня кои от вас ис ка те да бъ де те гос по да ри в об щес т во то, а ня кои 
ис ка те да бъ де те слу ги. Се га кол ко ду ши ис ка те да бъ де те гос по-
да ри, дай те си кан ди да ту ра та, съ що и - кол ко ду ши слу ги. За се га 
в учи ли ще то ние има ме са мо ед на служ ба - за уче ни ци, а за слу ги 
и за гос по да ри ня ма ме мес та. Та ка е и в учи ли ще то, в ко е то сте 
се га. От вън мо же те да бъ де те гос по да ри и слу ги, но в учи ли ще то 
тук не се поз во ля ва да бъ де те гос по да ри и слу ги. Уче ни кът сам 
ще слу гу ва и сам ще гос по да ру ва на се бе си и ще учи. То ва е за 
тук, но не на ла гай те то зи по ря дък на вън. Вън, в об щес т во то, ще 
се под чи ня ва те на дру ги за ко ни. Там со ци ал ни ят строй е съв сем 
друг. По ло же ни е то, ко е то за е ма те ка то уче ни ци, не го смес вай те 
със со ци ал ния строй, кой то днес съ щес т ву ва, не го свър з вай те със 
се мейс т во то, в ко е то жи ве е те. В со ци ал ния строй ще се под чи ня-
ва те на за ко ни те, то ва е не об хо ди мо за вас. Не мо же те да из бег не-
те то ва. 

Ня кои про по вяд ват ве ге та ри ан с т во то. Но да до пус нем, че ня ма 
ни как ва ве ге та ри ан с ка хра на   ня ма ни то ябъл ки, ни то кру ши, ни-
що. Без ве ге та ри ан с т во то коя хра на ще яде те? мал ко ри ба, как то 
ес ки мо си те. Греш но ли е да се яде ри ба? Греш но е да ядеш ри ба 
при ху ба ви те пло до ве. Греш но е да ядеш ме со при ху ба ви те пло-
до ве. Но ко га то ня ма ня кой път пло до ве, и ри ба ще ядеш, и ме со 
ще ядеш.

Не се спъ вай те. Вие ня кой път про по вяд ва те и ис ка те да оп-
ра ви те све та. Каз ва те: „Ка то дой де Цар с т во то Бо жие на зе мя та.“ 
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Ос та ве те те зи въп ро си. Цар с т во то Бо жие не мо же да дой де при 
то зи по ря дък днес. Цар с т во то Бо жие мо же да дой де в мо е то сър-
це, в мо я та ду ша, но в се гаш ния по ря дък е не въз мож но - хо ра та си 
жи ве ят, как то зна ят. Има бо га та ши, те виж дат, че имат из вес т ни 
от но ше ния с ра бот ни ци те, ко и то от но ше ния тряб ва да поп ра вят, и 
тър сят един на чин се га. В тях е за ра бо ти ло съз на ни е то, те пра вят 
опи ти. 

Каз ва те за ня ко го: „Двай сет го ди ни не го ви ят ха рак тер не се е 
из ме нил.“ Ня ма как во да се из ме ня не го ви ят ха рак тер, но тряб ва 
да се пре диз ви ка ху ба во то у не го. Най-пър во в един чо век не се 
ста рай те да съз да де те ха рак тер. Да има чо ве кът ха рак тер - иде я та 
е пра ва, но ос но ва та е кри ва. То зи чо век има ху ба ви за лож би от 
ми на ло то, но по ра ди из вес т ни сте че ния на об с то я тел с т ва та не го-
ви ят прог рес е спрян. Се га вие ще пре мах не те те зи ус ло вия, ко и то 
са пре чи ли, за да мо же Бо жес т ве ни ят ри тъм пак да по де ме сво я та 
ра бо та. Вие има те ед но сър це. Ту ре те един бла го ро ден под тик у 
не го и го ос та ве те сво бод но. Ня кой път вие вземете човека и го 
учите: „Да не кра деш.“ Ху ба во, я пос та ве те ва ши те де ца при слад-
ко то и им ка же те: „От то ва слад ко да не взе ма те.“ Има ли прес-
тъп ле ние в то ва, че де те то брък на ло с лъ жи ца та и взе ло мал ко 
слад ко? Ня ма. Ни как во прес тъп ле ние ня ма, че е изя ло слад ко то. 
Ня ма ни що.

Се га ще ви дам ед на за да ча: за де сет дни ще ди ша те дъл бо ко. 
Де сет дни по три пъ ти на ден. Сут рин та, ка то ста не те, ще ди ша те 
дъл бо ко. Сут реш но то ди ха тел но уп раж не ние ще трае пет-де сет 
ми ну ти. На обяд и ве чер   съ що. Зна чи по по ло вин час ще упот ре-
бя ва те за ди ша не през те зи де сет дни. През то ва вре ме ще заб ра-
ви те всич ки дру ги ра бо ти. Ста не те мал ко по-ра но. Ще заб ра ви те, 
че сте чи нов ник, че има те та зи или она зи ра бо та, и ще поч не те да 
ди ша те. Иде я та ви при ди ша не то ще бъ де: „Да бъ да спра вед лив.“ 
И с то ва ще из ле ку ва те не тър пе ни е то, ко е то има те. Ня кой път не 
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мо же те да тър пи те един чо век. Ка то ви го во ри, не мо же те да го 
тър пи те. Ис ка те да му уда ри те ед на плес ни ца, но той мо же да ви 
уда ри две плес ни ци, по не же е по-си лен. При уп раж не ни е то ще си 
ту ри те две те ръ це на ко ре ма, де то е пъ път и ще нап ра ви те дъл бо-
ко ди ша не.

Ако пъ път се мръд не мал ко нап ред, 
то га ва има те дъл бо ко ди ша не. Ако не се 
мръд не пъ път, не ди ша те пра вил но, дъл-
бо ко. Пъ път тряб ва да се мър да. От то зи 
пъп вие сте се хра ни ли ед но вре ме, от 
то зи пъп сте яли и пи ли. То зи пъп е ра-
бо тил, а се га не ра бо ти. То зи пъп ще го 
на ка ра те да яде пак, ще го на ка ра те да 
въз п ри е ма, да вър ви ка то фис хар мо ни-
ка*. По-ле ко ще сед не те. мо же да бъ де те или пра ви или на стол. 
Обър не те се ви на ги на из ток, по не же има две те че ния - ед но то от 
из ток към за пад, а дру го то те че ние от се вер към юг. Има и тре то 
те че ние, ко е то иде от слън це то към Зе мя та. Ед нов ре мен но има 
три те че ния. И ако вие се ди те пра вил но и ди ша те, вие ще ус та-
но ви те рав но ве си е то на ва ша та ми съл. А с те че ни е то, ко е то иде 
от из ток, ще ус та но ви те пра вил ност та на ва ше то ди ша не. С те че-
ни е то, ко е то иде от се вер към юг, ще въз с та но ви те пра вил ност та 
на ва шия сто мах. Те зи ра бо ти ще ги па зи те за вас. Не поз во ля вам 
ни ко му да ги раз п ра вя те на вън. Ако ги раз п ра вя те на вън, ще из гу-
би те всич ко. То е за вас. То ва е на у ка. Те че ни е то, ко е то иде от го ре, 
тряб ва да про из ве де яс но та, яс но та на пра ва та ми съл, а те че ни е то 
от из ток ще про из ве де оно ва със то я ние да не сте нер в ни, прип-
ряни, да ди ша те пра вил но. Пра во та та на чо ве ка за ви си от не го ва-
та ди ха тел на сис те ма.

Се га ще за поч нем ди ша не то. Ту ре те си ръ це те на пъ па. (Всич
* фисхармоника (от гр.) - езичков пневматичен музикален инструмент с клавиши.
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ки си ту рят ръ це те на пъ па.) Ще ка же те та ка мис ле но: „Гос по ди, 
прос ти ни за прег ре ше ни е то, че не сме ди ша ли пра вил но до се га. 
Прос ти прег ре ше ни е то, че сме на ру ша ва ли пра ви ла та, вслед с т вие 
на то ва си съз да дох ме ло ша кар ма.“ 

Чрез ди ша не то ще ре гу ли ра те сър це то си. Ако не ди ша те пра-
вил но, не мо же те да ре гу ли ра те чув с т ва та си. Всич ко то пре пят с-
т вие е в чув с т ва та на чо ве ка. Ди ша не то тряб ва да за поч не от там, 
а пък ми съл та да бъ де спо ма га тел но сред с т во на ди ша не то. Се га 
си сло же те ръ це те на пъ па, из п раз не те всич кия въз дух, кой то има 
в дро бо ве те, поч ти ни що да не ос та не във ва шия мех и за поч не те. 
(Всич ки нап ра вих ме ед но ди ха тел но уп раж не ние.) Всич ко дру го 
се мър да, но пъ път не се мър да у всин ца. При ди ша не то се об ра-
зу ва имен но та зи кри ва та ли ния. Над пъ па се на ми ра слън че ви ят 
въ зел, сим па тич на та нер в на сис те ма. Чрез ди ша не то тя се уре гу-
ли ра. Щом тя се уре гу ли ра, по доб ря ва се сто ма хът. Зна чи ди ша не-
то иг рае важ на ро ля. Не ис кам да ту ря ня как во пра ви ло, как во мо-
же да пос тиг не те. Да се мър да пъ път ви при ди ша не то. То ва не е 
лес на ра бо та. Труд на ра бо та е. Сут рин та ще ди ша те та ка, на обяд 
пре ди два най сет ча са и ве чер, пре ди да си лег не те. Ще нап ра ви те 
уп раж не ни е то по всич ки пра ви ла. 

Ка то се за ни ма ва ме с ди ша не то, ние се за ни ма ва ме със спра вед-
ли вост та. Лип с ва ни спра вед ли вост, нес п ра вед ли ви сме спря мо 
близ ки те си и спря мо се бе си. Фи ло со фи сме. Спра вед лив тряб ва 
да бъ де чо век, да бъ де приз на те лен за оно ва, ко е то Бог му е дал.

Не ка се га да бла го да рим на Бо га за то ва, че сме дош ли на Зе мя-
та. Вие ис ка те да оти де те на Не бе то. Ще оти де те един ден. Вие не 
зна е те кой ще дой де да ви пос рещ не. От се га тряб ва да пос те ли те 
пъ тя, по кой то мо гат да дой дат оне зи, ко и то ви оби чат. Аз не съм 
за вън ш на та фор ма. Неп ре мен но тряб ва да има у вас дъл бок стре-
меж да бъ де те спра вед ли ви. Ние не зна ем кой кол ко е спра вед лив, 
но все ки сам да се рад ва на сво я та спра вед ли вост. Аз не ис кам 
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дру ги да се рад ват. Вие тряб ва най-пър во да се рад ва те, и пос ле 
дру ги те. Аз ще се рад вам на мо я та спра вед ли вост, ко я то прог ре-
си ра, а вие да се рад ва те на сво я та спра вед ли вост, ка то прог ре-
си ра те. То ва мо же да ста не чрез ди ша не то. Ди ша не то е ед но от 
ху ба ви те ус ло вия, при ко е то мо же да се ус та но ви ед но рав но ве сие 
и раз по ло же ние на чо ве ка. 

„Отче наш“

Двадесет и втора лекция на Общия окултен клас 
27 февруари 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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зАКОНъТ НА пОмАГАНЕТО

„Добрата молитва“
„Благата песен“
Ще про че та част от два най се та гла ва на Пър во пос ла ние към 

ко рин тя ни те (от 1 до 28 стих).
„Бог е Любов“
Чо век тряб ва да за па зи служ би те на ор га ни те си или, как то каз-

ват, тя ло то да вър ши из п рав но сво и те фун к ции. Ко га то един ор ган 
не се уп раж ня ва дъл го вре ме, из губ ва сво я та ра бо тос по соб ност. 
Чо век мо же да же лае ня кои ра бо ти, ко и то са из лиш ни. Да до пус-
нем, че един чо век ис ка да е ви сок и каз ва: „Не стру ва чо век да е 
ни сък.“ Как ва ви со чи на му тряб ва? В се гаш ния жи вот как ва тряб-
ва да бъ де нор мал на та ви со чи на, ко я то е пот реб на и при ят на на 
чо ве ка? Ня кой път чо век е до во лен от ви со чи на та на тя ло то си, а 
ня кой път не е до во лен. Ня кой път каз ва: „Не съм из рас нал тол ко-
ва.“ Ня кой виж да, че в ра ме не те си е те сен, ня кой в ра ме не те си е 
по-ши рок. Ня кой не си ха рес ва ли це то или ръ це те, виж да, че му 
лип с ва не що. Не че му лип с ва, но има не ща не до раз ви ти. А пък 
има дру ги хо ра, ко и то са из гу би ли то ва, ко е то са има ли.

Хо ра та са за е ти мно го с вън ш ния свят. мис лят, че ка то имат па-
ри, всич ко мо гат да нап ра вят. То ва е та ка, с па ри всич ко мо жеш да 
нап ра виш, но па ри те си имат сво я та неп ри ят на стра на, те си имат 
сво и те ту не яд ци. Щом за бо га те е те, хо ра та хвър лят око на па ри те 
ви и ис кат да ви из пол з ват, и ако по до бър на чин не мо гат, ще гле-
дат по друг на чин. При се гаш ни те ус ло вия мо же да се рев не* на 
чо века да е кра сив, но и кра со та та си има сво и те неп ри ят нос ти. 
Ня кой път ще обър не те вни ма ние със сво я та кра со та, ще ви се 

* да му се ревне (диал.) - да му се прииска, да пожелае силно
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рад ват, но ня кой път ще хвър лят око на вас. мо ма та ще хвър ли око 
на ня кой мо мък. Ня ма ни що, но ис ка да взе ме не що от не го. Ако 
мо ма та е кра си ва   съ що то не що. Не пра ве те то ва, ко е то не ис ка-
те да ви пра вят. Те зи ду ми за мно зи на от ед но то ухо вли зат, през 
дру го то из ли зат.

Да до пус нем, че пред вас е на пи са но чис ло то 5. Кой от вас не 
знае как се пи ше чис ло то 5? Но чис ло то 5 има сво и те фун к ции в 
чо ве ка. Ако вие не зна е те за ко ни те на то ва чис ло, не мо же те да се 
пол з ва те. То ва не е са мо ед но ко ли чес т ве но чис ло. Вие има те пет 
пръс та. Съ що то е и за чис ло то 2. Има те две ръ це, две очи, две уши 
и тъй на та тък. Съ що тряб ва да раз бе ре те за ко ни те на чис ло то 1. 
Има те ед на ус та. От чис ло то 1 за ви си ва ше то щас тие в све та. Във 
фун к ци и те на чис ло то 1 е ту рен един език и ако не зна е те за ко ни те 
на то зи език, вие ще си съз да де те не щас тие за се бе си. Ня кой път 
е дос та тъч но да ка же те са мо ед на ду ма, за да раз ва ли те за двай сет 
го ди ни своя жи вот, и ня кой път е дос та тъч но да ка же те ед на ду ма, 
за да поп ра ви те жи во та си за двай сет го ди ни.

мо же да ка же те: „Как ва ду ма е та зи?“ Ня ма за що да ви раз п-
ра вям. Ду ми те са го ле ми бом би. Да нап ра вим опит с ед на бом ба 
ли? Как во не що е бом ба? В съв ре мен ния во е нен жи вот има те го-
ле ми бом би. Те, ка то из бух нат, раз ру ша ват це ли за мъ ци. Вие сте 
със ре до то че ни са мо за ре зул та та. Но там, де то сте стиг на ли, мис-
ли те, че жи во тът е про из во лен. Има те из лиш ни же ла ния, не са мо 
ва ши, но и чуж ди. Вие же ла е те тол ко ва мно го ра бо ти, ко и то са ви 
не пот реб ни. Ху ба во е, че ги же ла е те, по не же то ва, ко е то не мо же 
да пос тиг не те, ка то го же ла е те, дру ги ще го пос тиг нат. мно го же-
ла ния, ко и то има те, ня ма да пос тиг не те, а дру ги ще ги пос тиг нат. 
И мно го не ща, ко и то дру ги же ла ят, вие ще пос тиг не те. Ба ща та 
мно го ра бо ти е же лал, но не ги е пос тиг нал. Ис кал е да ста не му-
зи кант, ин же нер и каз ва: „Аз не го пос тиг нах, но си нът ми ще го 
пос тиг не.“ То ва е по за ко на на нас лед с т ве ност та.
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Та не мис ле те, че в Природата то ва, ко е то вие же ла е те, ня ма 
да се пос тиг не, но мо же дру ги да го пос тиг нат. Не мис ле те, че 
вие ка то не сте го пос тиг на ли, че то изоб що не е пос ти жи мо. 
Ва ше то съз на ние е мно го ог ра ни че но в да де ния слу чай. До пус-
не те, че вие сте бо гат, а всич ки хо ра на о ко ло са си ро ма си. Или 
пред с та ве те си, че вие сте зд рав, а всич ки хо ра на о ко ло са бол-
ни, не дъ га ви. Пи там, как во ще бъ де ва ше то щас тие? Не мо же 
да бъ де то га ва чо век щас т лив. Апос тол Па вел, ка то при веж да 
ред при ме ри, та зи е не го ва та ми съл. Има ор га ни, ко и то са мно го 
важ ни и не за е мат по чет но мяс то наг лед, има ор га ни, за ко и то 
хо ра та ни що не зна ят, но от ко и то за ви си це ли ят те хен жи вот. 
Ако се прек ра ти тях на та дей ност, ще се прек ра ти чо веш ки ят жи-
вот. Вие не зна е те нап ри мер от как во за ви си яс но та та на ума ви. 
Ня кой път умът ви е ясен, а ня кой път е пом ра чен. Ня кой път 
има те раз по ло же ние, а ня кой път го гу би те. Ня кой път сте ве сел, 
а ня кой път сте пе си мист. Има не що, ко е то в да де ния слу чай не 
фун к ци о ни ра пра вил но.

Нап ри мер мъч но ви е не що, но та зи мъч но тия за ви си от ва ши те 
дро бо ве. Не фун к ци о ни рат дро бо ве те пра вил но и то ва се от ра зя-
ва вър ху ди ха тел на та сис те ма. Вие ня кой път чув с т ва те то ва. Ако 
не фун к ци о ни рат дро бо ве те ви пра вил но, вие се драз ни те от ни-
що и ни как во. Има из вес т ни ор га ни, ко и то ка то не фун к ци о ни рат 
доб ре, чо век се драз ни, сър ди се. Кой то оти де при не го, каз ва му: 
„Стой нас т ра на, най-мал ко един ме тър нас т ра на, не ис кам ни кой 
да има на о ко ло ми.“ Вие сте то га ва в та ко ва със то я ние, че и да ви 
хва лят, пак се драз ни те. То ва са па то ло гич ни ра бо ти, ко и то ле ка-
ри те изу ча ват. Раз бо ле е те се, ви ка те ня кой ле кар да ви прег ле да. 
Ще си ту ри ръ ка та той, ще пог лед не пул са с ча сов ник, ще из б рои 
пул са ви, ще ви ди ези кът ви да ли е по бе лял. Ле ка рят ще взе ме се-
ри о зен вид и ще ви ка же: „Се ри оз на ра бо та е.“ Ще ви из п ла ши. 
И ка то за ми не той, ще вле зе един бръм бар в ума ви и ще хо ди те 



27

да раз п ра вя те на дру ги те: „За бо лял съм. То ва ми ка за един ле кар. 
За бо лял съм от мно го опас на бо лест.“

Все ки ден всич ки си вну ша ва те по не що и все ки един от вас си 
има по един бръм бар. Ня кой път бръм ба рът пее ху ба во, а ня кой 
път бръм чи, как то ня кои му хи, от ко и то бя гат го ве да та. Аз съм 
виж дал це ли ста да го ве да в яс но вре ме, към обяд, вдиг на ли опаш-
ка и бя гат. му хи има, ло ши му хи има. Ка то из б ръм чи та зи му ха 
край ухо то на во ла, той поч ва да бя га. Вие мо же да се сме е те, каз-
ва те: „Как ва смеш на ра бо та, кос ко джа* го ве до, хук на ло да бя га от 
ед на му ха.“ Но не се ми на ва и един ме сец и ед на мал ка му ха из б-
ръм чи в ума ви, а вие вдиг не те опаш ка и бя га те. Нап ри мер каз ват 
ви: „Деб нат те да те уби ят.“ Ето ви ед на ло ша му ха, ко я то, къ де то 
и да хо ди те, око ло вас бръм чи. А пък всъщ ност ни кой ня ма да ви 
прес лед ва. В друг чо век вли за бръм ба рът, че ще го от ро вят, и то зи 
чо век нав ся къ де виж да опас ност. Во да му да ват и той виж да, че 
има от ро ва в нея, как во то му да дат, страх го е. Или в ня кой от вас 
е вляз ла ми съл та, че ще за бо лее. То ва е чуж да ми съл, ня коя му ха 
се вър ти око ло не го.

А пък има и ху ба ви му хи. Дой де ня коя му ха и каз ва на чо ве ка: 
„Се га тво и те ра бо ти ще се оп ра вят.“ И то ва мо же да е му ха. Дру га 
му ха каз ва: „Ти ще ста неш до бър.“ Те зи му хи са от лич ни про по-
вед ни ци, ня кой път на ка рат чо ве ка да бя га.

За що Гос под нап ра ви све та та къв? Кой то не раз би ра, пи та та-
ка. Не е въп рос да ли Гос под е нап ра вил све та та къв, но за що та-
зи му ха го во ри та ка и раз би ра ме ли ние ези ка на му хи те? Вие 
пи та те: „За що са съз да де ни те зи му хи?“ Те са чи нов ни ци на ед-
но вре ме. Пре ди го ди ни са има ли ня кол ко служ би. Ко га то Гос под 
пра тил де ца та си на Земята, те са ста на ли край но ле ни ви и то га ва 
те зи слу ги, му хи те, са пра те ни да ги про буж дат. му ха та каз ва: „Не 
спи мно го!“ Ня кой от вас е лег нал под ед но дър во. Те зи му хи са 
* коскоджа (тур.) - доста голям, коджа
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неж ни, де ли кат ни, по бут ват те. Ти не ста ваш, и ако те по бут нат 
по-сил но и ти не се раз мър даш, най-сет не ти нап ра вят гу бер ки, 
за би ят гу бер ки те в теб и ти под с ко чиш. Прак ти чес ка ра бо та вър-
шат те. Ня кой път дой де ня кой и ти го во ри мно го ме ко. май ка-
та го во ри мно го ме ко на де те то, и де те то не въз п ри е ма. май ка та 
най-пос ле, ка то крес не, шиб не му по ед на плес ни ца от ед на та и от 
дру га та стра на - дой де бръм ба рът.

Във фи гу ра ти вен сми съл на ду ма та, в све та, в кой то жи ве е те, в 
се гаш ния свят, има мно го не ща, ко и то тряб ва да се изу ча ват не са мо 
те о ре ти чес ки, но тряб ва и ед но прак ти чес ко при ло же ние. Нап ри-
мер чис ло то 5. По не же не ра бо ти те, се ди те и са мо мис ли те как да 
ста не те щас т ли ви, и след то ва си каз ва те: „За да бъ да аз щас т лив, 
тряб ва да бъ да бо гат.“ Пос ле си каз ва те: „За да бъ да аз щас т лив, 
тряб ва да бъ да не са мо бо гат, но тряб ва да бъ да и зд рав.“ Вие ис-
ка те, но не сте гос по дар на сво я та съд ба. Със сво я та ми съл, как то 
мис ли те, ни що ня ма да на ре ди те. Ни то сте гос по дар, ни то сте цар. 
Как во то и да мис ли те, как во то и да се чу ди те, не ща та не ста ват, 
как то вие мис ли те, за що то не са на ре де ни та ка да ста нат. Пър во ще 
мис ли те пра во и по за ко ни те на ми съл та ще мис ли те и ще ис ка те.

Вие мо же да сви ри те на ед но пи а но, да же мо же да пре по да ва те 
лек ции, как е ус т ро е но пи а но то нап ри мер, но да сед не те и да да-
де те кон церт, то ва не зна е те. мо же да раз би ра те но ти те, те о рия на 
му зи ка та, но ня ма те тех ни ка и не мо же да прив ле че те вни ма ни е то 
на хо ра та. В съв ре мен на та му зи ка каз ва ме, че има са мо се дем то-
на. То ва е пог реш но. Се дем то на има до тая сте пен на му зи ка та, 
ко я то сме стиг на ли ние, съз на ни е то на чо ве ка е та ко ва. Ед но вре-
ме хо ра та са пе е ли и с три то на, пос ле с че ти ри, пос ле с пет, шест, 
а се га са стиг на ли до се дем то на. И в свет ли на та има се дем лъ чи. 
Има по ве че лъ чи, не са мо се дем, но до там сме стиг на ли.

Та има не ща, ко и то са не яс ни за вас. То зи ек ран, на кой то тряб-
ва да се хвър ли свет ли на та, кой то тряб ва да раз би ра те, то зи ек ран 
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у вас още не е нап ра вен. Един при я тел ми раз п ра вя за бъл гар с кия 
фа кир, кой то хо дил в Ин дия, раз п ра вя на уч но сво и те опи ти. То ва, 
ко е то той про я вя ва, не е ни как во яс но вид с т во. Че те не то на мис ли 
не ни как во яс но вид с т во. Да че теш мис ли те на хо ра та не е яс но-
вид с т во. Ти мо жеш да че теш мис ли те по из вес т ни съ об ра же ния. 
Из вес т на пос тъп ка мо же да ви под с ка же как во мис ли чо век. При 
яс но вид с т во то ти виж даш, че све тът е по-ши рок, имаш ед но дру го 
зре ние. Ня кой каз ва: „Аз виж дам.“ Ни що не виж да той, то е све тът 
на сен ки те. Има един свят, де то хо ра та се раз хож дат ка то сен ки, 
ни кой не го во ри. То ва е свят са мо на от ра же ния. Ня ма как во да 
ви го во ря за не го. Ка то хо ди те на ки но, то ва ре ал ни ра бо ти ли са?

На един аме ри ка нец му хрум на ло да нап ра ви филм в Хо ли вуд, 
в кой то да пред с та ви как е съз да ден све тът. То ва са из мис ле ни ра-
бо ти, чу дес на ра бо та. Фил мът по каз ва как се е съз дал све тът. Каз-
вам, ос та ве те те зи заб луж де ния. Све тът не е съз да ден та ка, как то 
го пред с та вят в Хо ли вуд. Ху ба ви са те зи ра бо ти за за бав ле ние, но 
оно ва, ко е то мо же да ин те ре су ва де те то, не мо же да ин те ре су ва 
мъд ре ца. 

Не се спи рай те вър ху то ва, ко е то вие не зна е те. Ня кой път не 
мо же  да си да де те от чет, и ка то ре че те да си да де те от чет, вие се 
спъ ва те, а пък мис ли те, че мно го зна е те. Ня кой път сте нер вен, 
не тър пе лив и не зна е те как да си въз дейс т ва те. Нап ри мер всич ки 
мис ли те, че сте мно го доб ри. Ня кой каз ва: „Аз съм мно го до бър“, 
но ли це то му не по каз ва, че е до бър. Той е до бър, до ка то всич ко 
вър ви глад ко, и ако не вър ви глад ко, не е до бър. Аз не каз вам, че 
чо век тряб ва да се ос та ви да се ка чат на гър ба му, но има ед на дру-
га доб ри на. Где е доб ри ят и ум ни ят чо век? Ко га то те пре диз ви ка 
кой да е чо век, да не се раз д раз ниш. Ка зал ти е ня кой ня коя ду ма: 
„Ти ни що не зна еш, ни що не раз би раш.“ Ти ка жи: „Ху ба во, прав 
си, че ни що не зная.“ Пос ле он зи мо же да ти ка же, че ня маш си ла, 
и ед на му ха не мо жеш да вдиг неш. И ня маш и глас - не мо жеш да 



30

го во риш. Ти се га за що тряб ва да му до каз ваш, че не е вяр но то ва? 
Той мо же да ти ка же още: „Ти ня маш вя ра в Бо га.“ В как во се ди 
вя ра та? В как во се ди вя ра та на хо ра та?

Ще ви при ве да един при мер. На един се ля нин за бо ля ва во лът 
му. Се ля ни нът ка зал: „Гос по ди, из ле ку вай во ла ми и ка то оз д ра-
вее, ще го про дам и ще нап ра вя ед на го ля ма свещ от па ри те.“ И 
слу чи ло се, че во лът му оз д ра вял. Той се га как во да нап ра ви? На 
Гос по да обе щал, тряб ва да про да де во ла, а пък му тряб вал то зи 
вол. И той ка зал: „За що са на Гос по да тол ко ва па ри и та ка ва свещ 
да му па ля. Во лът стру ва хи ля да ле ва, Гос под има всич ко.“ мис ли 
как во да нап ра ви. На ми ра ед но мал ко ку чен це, връз ва го за опаш-
ка та на во ла и тръг ва да го про да ва. И каз ва: „Де вет с то тин де вет-
де сет и де вет ле ва за ку чен це то и един лев за во ла.“ По пи та ли 
го: „мо жеш ли са мо во ла да ни про да деш?“ Той ка зал: „Не, во ла 
с ку чен це то. Кой то ис ка да ку пу ва, та ка про да вам. То ва е но ви ят 
на чин за про да ва не. Ев ти ни те ра бо ти скъ по се про да ват, а скъ пи-
те   ев ти но.“ Един ку пу ва, виж да, че во лът е ху бав и да ва па ри те. 
И се ля ни нът каз ва: „Гос по ди, как во то обе щах, ще го из пъл ня.“ 
Пи там се га: как ва е не го ва та идея за Бо га? Той обе щал не що на 
Бо га, ис ка да Го из ма ми и мис ли, че не го ви ят Гос под мо же да се 
из ма ми. Той ку пу ва за един лев свещ на Бо га, а взе ма де вет с то тин 
де вет де сет и де вет ле ва и с тях си ку пу ва друг вол. 

Се га аз съм имал чес то след на та опит ност. Ка то дой де ня кой, 
каз ва: „Ти, Учи те лю, всич ко зна еш, мно го зна еш.“ Каз вам му: 
„Зная.“ Но ка то ка жа аз ня кои не ща, каз ва: „Кой ти го ка за то ва, 
кой ти го под шуш на?“ Има не ща, в ко и то хо ра та не вяр ват. Как то 
и да е, все тряб ва да ми го ка же ня кой. Най-нап ред ще ми го во ри 
свет ли на та. Прав е чо ве кът. Ка зал ми го е ня кой, но не он зи, кой то 
той мис ли. Свет ли на та ми е ка за ла. Ка за ло ми е ня кое дру го съ-
щес т во, ко е то мо же да е из вън зе мя та. Ня кой ще пи та: „Да не ви 
го е ка зал ня кой ан гел?“ Каз вам: „Ан ге лът с та ки ва ра бо ти не се 
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за ни ма ва.“ Как во не що са обик но ве ни те ду хо ве? Те са на раз ни 
сте пе ни на раз ви тие. Ня кои от тях се за ни ма ват с та ки ва ра бо ти, с 
как ви то се за ни ма ват хо ра та.

Ко га то Гал е изу ча вал фре но ло ги я та, ви дял, че един прост чо-
век из би ра пет ли, ко и то мо гат да се бо рят, юна ци пет ли. Гал го по-
пи тал как поз на ва кои пет ли са доб ри бор ци и по беж да ват в бор-
ба та. Он зи му ка зал, че пет ли те имат един бе лег и му го по ка зал. И 
Гал се въз пол з вал от ду ми те на то зи чо век. То зи чо век прос ле дил 
пет ли те, ко и то са доб ри юна ци и мо гат да се бо рят, и от к рил у тях 
един цен тър раз вит в гла ви те им. По то зи на чин Гал от к рил ед на 
спо соб ност и цен тъ ра на та зи спо соб ност на чо веш ка та гла ва. И 
Гал да ва ця ла ед на те о рия, изяс ня ва на кое мяс то е то зи цен тър.

Все ки един от вас знае не що, но всич ко то ва тряб ва да се сис-
те ма ти зи ра. Чес то ви хрум ва в ума ви ед на идея, ко я то не е вяр на. 
Нап ри мер вие мис ли те, че сте до бър, но в как во се ди доб ро та та на 
чо ве ка? Най-пър во чо век не мо же да бъ де до бър, ако ня ма са мо-
об ла да ние. То ва е вън ш на та стра на. Доб ри на та е не що вът реш но, 
доб ро то още не го зна ем как во е. То е един ре зул тат на са мо об-
ла да ни е то. Пос ле вие не мо же те да бъ де те до бър, ако не мис ли те 
пра вил но. Не мо же те да бъ де те до бър, ако не сте спра вед лив, ако 
не сте ще дър, ако не сте ус луж лив, ако не го во ри те слад ко на хо-
ра та нав ся къ де. „Аз съм до бър“, но раз би ра те вън ш но про яв ле ние 
на доб ро то. Доб ро то е ед на вът реш на це ло куп ност. Вие има те за 
доб ро то по ня тие са мо ка то вън ш на про я ва, нап ри мер, като пра ви-
те ед на доб ра пос тъп ка. То ва не е още доб ро. Доб ра та пос тъп ка 
про из ти ча от доб ро то, но не е още доб ро. Доб ро то е це ло куп ност. 
И ако вие раз би ра те за ко на на доб ро то, във вас ще се явят ред чув-
с т ва и спо соб нос ти, ко и то тряб ва да раз ви е те. Ако не се са мо об-
ла да ва те, ще дой де об ра тен ре зул тат.

Се га как ста ва са мо об ла да ва не то? Вие сте нер вен чо век. Щом 
сте нер вен, тре пе ри ви ръ ка та. Най-пър во, за да се са мо ов ла де е те, 
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ще за поч не те да пи ше те ли нии вър ху къс хар тия. Ще из пи ше те ед-
на тет рад ка, за да се са мо ов ла де е те. Ще ка же те, че си гу би те вре-
ме то. Ед но вре ме ра зум но упот ре бе но не е из гу бе но. Вре ме то не се 
гу би. Най-пър во ще се на у чи те да чер та е те ли нии от ля во на дяс но 
- не са мо вед нъж, но мно го пъ ти. Нер вен сте и се за кан ва те: „Аз 
ка то го срещ на, ще го на дя лам ху ба во.“ Не, като го надялате, ще си 
развалите работата. Поч не те да бро и те: ед но, две, три, че ти ри, пет, 
шест... сто и тъй на та тък, и ще дой де те до ед но мяс то, ко га то та зи 
идея, ко я то има те, ще се смек чи, ще утих не. Ако ка же те на ня кой 
умен чо век, че е мно го лош, то зи чо век ще се поп ра ви, а не го во то 
ло шо ще дой де във вас. То га ва та зи бо лест, ка то ин ф лу ен ца та ще се 
пре не се у вас и вие ще поч не те да се драз ни те. Аз съм наб лю да вал.

Ня коя же на иска да обър не мъ жа си, та да ста не той на бо жен, а 
пък аз виж дам, че ка то ста не мъ жът на бо жен, тя ще вле зе на не го-
во то мяс то. Тя не раз би ра за ко на, ис ка мъ жът ѝ да ста не на бо жен, 
че тя да вър ши как во то си ис ка. Тя ис ка един на бо жен мъж, за да ѝ 
вър ви по во да и да ѝ иг рае по гай да та. Един на бо жен мъж тряб ва 
да мис ли пра вил но. Ед на на бож на же на тряб ва да мис ли, чув с т ва и 
пос тъп ва пра вил но. Вие не мо же  да бъ де те на бож ни, ако не мис ли-
те, чув с т ва те и пос тъп ва те пра вил но. Не ис кай те дру ги те да бъ дат 
точ но та ка на бож ни, как то сте вие. Ис кай те всич ки хо ра да оби чат, 
но не та ка, как то вие оби ча те, ина че ще вле зе те в го ле ми про ти во-
ре чия.

Да обяс ня още по-яс но. Ис кай те хо ра та да ядат, но не нас то я-
вай те да ядат то ва, ко е то вие оби ча те. Нап ри мер вие оби ча те кру-
ши. При я те лят ви мо же да ис ка да яде не кру ши, а ябъл ки. На 
ед на тра пе за са сло же ни три кру ши и три ябъл ки. Вие оби ча те 
кру ши те, а той оби ча ябъл ки те. Ако ис ка те той да бъ де ка то вас, 
та ка ще си съз да де те сво е то не щас тие. Не тряб ва да бъ де те ед нак-
ви, по не же та ка ще се обез с мис ли жи во тът. И ако той го во ри, да 
не го во ри та ка, как то вие го во ри те; ако той мис ли, да не мис ли, 
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как то вие мис ли те. Да мис ли той по сво е му, но да не упот ре бя ва 
съ ща та фор ма, за що то там е кра со та та. Ис ка той да бъ де кра сив, 
но да не бъ де кра сив в тая фор ма, ко я то вие има те. Вие ис ка те да 
бъ де те ду хов ни и всич ки мъл ча ли ви. Не, чо век не мо же да бъ де 
мъл ча лив. Осо бе но кой то не мис ли, бър бо ри мно го. Но не ви на-
ги точ но кой то мъл чи, мис ли. Ум ре ли те хо ра мъл чат, но то ва не 
е мъл ча ние. мъл ча ни е то се раз би ра, ко га то съз на ни е то е буд но и 
чо век мис ли. Са мо мис ле щи ят чо век мо же да мъл чи, слу ша и пре-
це ня ва, да обяс ня ва не ща та мно го доб ре.

Вие каз ва те: „Тол ко ва го ди ни вър вим по то зи път и как во сме 
при до би ли?“ Е, как во сте учи ли тол ко ва го ди ни? Ид ва един и каз-
ва: „Как во има в ръ ка та ми?“ И дър жи в ръ ка та си ябъл ка зат во ре-
на. Ти си яс но ви дец, и ни що не виж даш. Или ня кой си дър жи ръ-
ка та зат во ре на пред вас и пи та: „Чифт или тек?“ Каз ва те: „Чифт.“ 
„Ако мо жеш да на луч каш как во има в ръ ка та ми, ще ти го дам“ 
- каз ва он зи. Каз ва те чифт, а то е тек.

Пра ве те уп раж не ния. Не ка да дой де един ваш при я тел да ви 
по ка же зат во ре на та си ръ ка и да ви пи та чифт или тек има в ръ ка-
та му. Та ка ще пра ви те опи ти вед нъж, два пъ ти, три пъ ти и про чее, 
та ка ще дой де зна ни е то. А пък вие се ди те и мис ли те, че зна ни е то 
ще ви дой де по за ко на на нас лед с т во то. Не, ос вен че ня ма да дой-
де, но и то ва, ко е то има те, ще за гу би те. Има един за кон на без-
раз ли чи е то. Ако чо век не ра бо ти вър ху се бе си, ще дой де за ко нът 
на без раз ли чи е то. Ня кои от вас ис ка те да им се от к ри ят не ща та. 
Ху ба во, мо же и да им се от к ри ят, но тряб ва да ги раз бе ре те. Как во 
оз на ча ва то ва, ко е то пи сах на чер на та дъс ка?

това that
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Вие каз ва те: „Кен ди исан, кен ди оку маз.“ Та зи тур с ка по го вор-
ка зна чи: „Сам си пи ше, сам не мо же да че те.“ В Природата ня ма 
не ща слу чай ни, вся ко не що има своя сми съл. То ва е ед на аз бу ка, 
ко я то тряб ва да зна е те да че те те. Аз ви да вам те зи не ща за изяс-
не ние. Гра фо ло ги я та е ед на спе ци фич на на у ка, но във всич ко има 
гра фо ло гия. В ця ла та Природа има фи зи ог но мия. В ця ла та при ро-
да има фре но ло гия. Вся ко не що си има знак, сим вол, чрез кой то 
го во ри. Те зи зна ци тряб ва да се изу ча ват. Се ди те, по чес ва те се по 
ти ла и вър ви те. Щом се по чес ва те там, и то оз на ча ва не що.

Има ед на на у ка за че са не то. Ня кой път ка то се по че ше те, па ри 
ще взе ме те, а пък ня кой път ка то се по че ше те, па ри ще да де те. Ня-
кой път ка то се по че ше те, се счу пи стом на та или ще се пре пъ не те 
с нея, а ня кой път ка то се по че ше те, ще ви да дат ед на но ва стом на. 
Не че то ва ста ва от че са не то. Ще ви обяс ня. Се ди те за мис лен, ня-
ма те ни то пет па ри. Каз вам ви: „Един ваш бли зък роднина е прис-
тиг нал от Аме ри ка и мо же да ви по мог не.“ Очи те ви се от ва рят 
и вие се раз ве се ля ва те. За ин те ре со ван сте. Ще се из ме ни ва ше то 
ли це. Ед на ду ма са мо при чи ня ва то ва и ва ше то ли це се из ме ня. 
То ва мо же да е по диг рав ка от ня ко го, но то ва, ко е то е ка зал, то ще 
ста не. Чес то да же, ко га то ня кой чо век ви ка же не що и ис ка да ви 
из лъ же, не ща та ста ват. Оти ва един чо век при друг и му каз ва: „За-
що сто иш цял ден на та зи пло ча? Бо гат с т во има под та зи пло ча.“ 
Он зи оти ва, раз ко па ва и на ми ра бо гат с т во то под пло ча та. Оти ва, 
на ми ра он зи чо век, кой то мис ле ше, че го лъ же и му каз ва: „мно го 
ти бла го да ря.“ И си пра ви къ ща с те зи па ри. Та чес то, ко га то ня-
кой ис ка да из лъ же ня ко го, случ ва се, че то ста ва.

Има един за кон: вся ка ед на ми съл, ко я то ми на ва през ва шия ум, 
вся ко ед но чув с т во, ко е то ми на ва през ва ше то сър це, вся ка ва ша 
пос тъп ка, ко я то ми на ва през ва ше то тя ло, те зи мис ли, чув с т ва и 
идеи ще се ре а ли зи рат. мо же да ми не ед на го ди на, мо же да ми нат 
двай сет го ди ни, хи ля да го ди ни. Но да ос та вим хи ля да та го ди ни. 
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Вся ка идея в про дъл же ние на двай сет и две го ди ни ще се ре а ли зи-
ра. Двай сет и две го ди ни е край ни ят пе ри од. Ед на ми съл, ко я то е 
дош ла във ва шия ум, ще се пов та ря.

Та всич ки вие тряб ва да бъ де те мно го вни ма тел ни, ко га то мис-
ли те. Не да ви е страх. По не же ва ша та ми съл е част от же ла ни е то 
на хи ля ди дру ги съ щес т ва, ко и то мис лят, и за то ва ва ша та ми съл 
ще се ре а ли зи ра. Има из вес т ни гру пи ра зум ни съ щес т ва в не ви-
ди мия свят, ко и то ис кат да нап ра вят ня коя ра бо та, ня кое де ло, но 
не мо гат да го нап ра вят и та зи идея ня кой път ще вле зе във ва шия 
ум и ще се ре а ли зи ра.

Ще дам един при мер са мо за обяс не ние. Ня кой ви каз ва: „Взе-
ми си един ло та ри ен би лет.“ „Кол ко стру ва един би лет?“ „Двай-
сет и пет ле ва.“ Взе ма те то зи би лет, спе чел ва те пет с то тин хи ля ди 
ле ва, но тряб ва да има те връз ка. Има из вес т ни чис ла, ко и то имат 
зна че ние. Все ки мо же да знае ще спе че ли ли, или не. Ко га то взе-
ма те един би лет, ако има те са мо ед на светла ли ния в ума си, ще 
спе че ли те. Вие има те три тъм ни ли нии, би ле тът ви ни що ня ма да 
спе че ли. То ва по каз ва, че тряб ва да ста не ед на по ло жи тел на про-
мя на във вас   те зи тъм ни ли нии тряб ва да се мах нат от ума ви и да 
ос та не са мо свет ла та ли ния, и ако ос та не са мо свет ла та ли ния, ще 
спе че ли те. И пос лед ния би лет да же ако взе ме те, ако има те ед на 
свет ла ли ния в ума, ще спе че ли те. Да се пре мах нат всич ки тъм ни 
ли нии или дру го я че ка за но, ко га то се мах нат всич ки пре пят с т вия, 
ня ма да се спъ ва те. 

Ид ва ня кой при ме не и ми каз ва: „Я се по мо ли за ме не да спе че-
ли би ле тът ми.“ Каз вам му: „То ва ми ос та на на ме не, да се мо ля на 
Гос по да за те бе.“ Каз ва ми: „Кол ко то спе че ля, ще ти дам ед на част, 
ще ти дам сто ле ва.“ Каз вам му: „Са мо кол ко то енер гия ще по хар-
ча, за да клек на, ще бъ де мно го, ще по хар ча за то ва хи ля да ле ва. А 
да из п ра тя те лег ра ма та до Гос по да, ще по хар ча хи ля да ми ли о на. 
Гос под е тол ко ва да леч. Взе ми си сто те ле ва и не ме ка рай да ко-
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ле ни ча, да се мо ля, за що то ще ме дър жат от го во рен, че за сто ле ва 
съм по хар чил тол ко ва енер гия. Да же и хи ля да ле ва да ми да деш, 
пак ще ме гло бят. За що да сму ща вам не бе то?“ Са мо при из вес т ни 
ус ло вия мо га да се мо ля за ня ко го. Ня кой ми каз ва: „По мо ли се на 
Бо га да ми дой де един слу га.“ Ня ма да се мо ля за то ва. Ще оти да 
при не го да му ста на слу га. мо га да слу гу вам един ден, един ме-
сец и про чее, то ва е ед на фи ло со фия. 

Ние мис лим, че на Бо га тряб ва да се мо лим и за мал ки те, и за 
го ле ми те ра бо ти. Та ка ще си на па кос тим. Гос под гле да на ума ни. 
Той ни из пит ва. Ка то дой де то зи чо век при нас, как во тряб ва да 
пра вим? Той ти каз ва: „По мо ли се за ме не, за мо я та бо лест.“ Аз не 
се по мо лих, но ка то дой де бол ни ят, из пъ дих го и той оз д ра вя. Той 
каз ва на ума си: „То ва е ед но бла го.“ И оз д ра вя ва. За бе ля зал съм, 
че чес то дой де ня кой и ис ка па ри. Аз ня мам. Гле дам, че иде ня кой 
чо век и му да ва. Он зи, кой то по лу ча ва па ри те, ми каз ва: „мно го 
ти бла го да ря.“

Ня кой път, ка то ис ка ме да се из ба вим от непри ят нос ти, на ли-
та ме на дру ги. За из вес т ни ра бо ти тряб ват из вес т ни ус ло вия. Ако 
е вла жен въз ду хът и сту ден, ти не мо жеш да пи шеш. За да мо же 
да се мо лиш и да мис лиш, тряб ва ед на бла гоп ри ят на сре да. Тряб-
ва ня кол ко ду ми да ти по мог нат. Ти не мо жеш да се мо лиш, ако 
въз ду хът, кой то вли за в тво и те дро бо ве, не е до бър. Каз вам: мо же 
да ти по мог не един чо век, кой то е от ре ден да ти по мог не в да де-
ния слу чай. Но той не е от ре ден са мо за вас. Един чиф лик, кой то 
е нап ра вен на пъ тя, не е са мо за ра ди те бе, но за ра ди хи ля ди хо ра, 
ко и то ми на ват по то зи път. На ня кой чо век е от ре де но да ти по мог-
не и тряб ва да вър виш по он зи път, де то е то зи чо век. И не мо же да 
ти се по мог не, ако не вяр ваш. Как во зна чи да вяр ваш? Да вър виш 
по един път, де то е скри то щас ти е то ти.

Ня кои от вас сте по-въз рас т ни. Има те ед на идея да оти де те на 
не бе то при Гос по да, при Хрис та. Ху ба во, как во раз би ра те да ви-
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ди те Хрис та? Ви дях не бе то. Ху ба во, ка то ви дях те не бе то, пос ле? 
Оти ва те на един кон церт. Тряб ва да има те ухо, за да раз бе ре те 

всич ки оне зи пар че та, ко и то са ту ре ни в прог ра ма та на то зи, кой то 
сви ри. И във вас ще ос та не то ва, ко е то сте слу шал. То ва е важ но за 
вас. Ако вие оти де те на Не бе то, и не можете да слу ша те му зи ка та 
на ис ти на та, на пра ва та ми съл, му зи ка та на Лю бов та, то га ва как во 
ще бъ де ва ше то по ло же ние?

Пра ви те, стру ва те, но все има те пред вид да не стра да те. На Зе-
мя та мо же те да бъ де те щас т ли ви и в най-го ле ми те стра да ния. Се-
га ня ма да ви обяс ня вам, но то ва е най-лес на та ра бо та. Ня ма по-
лес на ра бо та от то ва да бъ де те щас т ли ви, но ако зна е те как. Сто 
вра ти мо же те да от к лю чи те, ако има те клю ча в джо ба си. Но ако 
ня ма те ключ, кол ко то и да ви ка те, как во то и да пра ви те, не мо же те 
да от во ри те. А щом има те клю ча, от ва ря те. Ни що по ве че.

Как во оз на ча ва то ва, ко е то на пи сах и на чер тах на чер на та дъс-
ка? Как во виж да те? Всич ки виж да те ед нак во. Аз ви по каз вам ед на 
злат на мо не та, ед на ан г лийс ка ли ра стер лин га. Вие мис ли те, че тя 
е злат на. Един от вас, ка то има зла то, ще ис ка да си ку пи кни га, 
друг обу ща, тре ти шап ка. Сле до ва тел но та зи злат на мо не та ще 
про из ве де в ума ви раз ни об ра зи. Вие ще виж да те та зи мо не та ед-
нак во, но ня ма да мис ли те ед нак во за из пол з ва не то ѝ. Ня кой ще 
мис ли да ку пи за лъ гал ка за де ца та или пък да пъ ту ва. Но всич ки 
ед нак во я виж да те.

Раз п ра вя ше ми един поз нат, кой то се е за ни ма вал със се ан си. 
Ду хо ве те му ка за ли: „Ти ста ни до ве че ра в два най сет ча са и ние 
ще ти се изявим, ще ни ви диш. Ти ще зас та неш пред ог ле да ло то 
и в не го ще ни ви диш.“ И той раз каз ва: „Аз оти дох, из тъ па них се 
пред го ля мо то ог ле да ло и гле дам в не го от еди най сет до два най-
сет ча са, и ни ко го не ви дях. Каз вам си: „На ли ми обе ща ха.“ Те ме 
пи тат: „Ко го виж даш?“ Каз вам: „Се бе си виж дам.“ Те ми ка за ха: 
„Не се бе си, но ед но ма га ре.“
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Ти каз ваш, че виж даш се бе си. То е ед но пог реш но схва ща не. 
Ти не си виж дал се бе си, но ма га ре то. То ва, вър ху ко е то ти жи-
ве еш, то е ед но ма га ре. То ва под раз би ра твоя ав то мо бил, тво я та 
къ ща. Тво я та къ ща е ед но, а ти си дру го. 

Как во под раз би рат хо ра та, ко га то ка жат на ня ко го, че той е 
ед но ма га ре? Аз не зная как ва е иде я та във вас. ма га ре то е упо-
ри то, но е мно го ум но. Ако ис каш ху ба ва во да, ма га ре то ще ти 
по ка же, про фе сор е. Где то ма га ре то пие во да, ти мо жеш да пи-
еш. Не мо жеш да на ка раш ма га ре то да пие ло ша во да. И пос-
ле, ини ци а ти ва има в ма га ре то. Ти ка то го пус неш в ста до то, не 
зас та ва на опаш ка та, но на че ло, пред вож да ов ци те. Пос ле, има 
го ле ми уши, ре ве, нав ся къ де про по вяд ва. Каз ва: „Аз си да вам 
мне ни е то.“ Как мо же да се пре ве де ду ма та „ма га ре“? маг-ха-ха-
рец. Зна чи го лям мъд рец на Зе мя та. То би ло един го лям мъд рец, 
кой то си е дал мне ни е то за Ева. Ко га то Гос под нап ра вил Ева, 
то зи мъд рец я пог лед нал и ка зал: „мно го е ху ба ва, но има не що 
в ха рак те ра си, ко е то ще раз ва ли Ада ма.“ И до се га же на та го ни 
ма га ре то. ма га ре то въ ве ло дя во ла в рая. ма га ре то, ка то ви дя ло 
то зи маг, ка за ло: „Ела те да да де те ед на лек ция на на ша та гос по-
дар ка, та да но си поп ра ви пог реш ка та.“ И то зи маг, ка то вля зъл 
в рая, вмес то да я поп ра ви, я раз ва лил още по ве че. ма га ре то 
ста на ло при чи на за пър вия нес по луч лив опит да поп ра вя своя 
гос по дар.

Не оп ра вяй те све та, ка то не го раз би ра те. Ка то ре ве ма га ре то, 
то каз ва та ка: „Ка то ме не не оп ра вяй те све та, по не же пос ле ще ре-
ве те.“ Или дру го я че ка за но: не ис кай те да ту ри те дру га ос но ва на 
жи во та, ос вен оная ос но ва, ко я то Бог е ту рил, не ту ряй те из лиш ни 
ра бо ти, не ис кай те да ста вате то ва, оно ва. Гле дай те да бъ де те оно-
ва, ко е то е вът ре във вас, оно ва, за ко е то Бог ви е съз дал. Дос та-
тъч но е чо век да раз вие оне зи за лож би, ко и то ве че са му да де ни. 
Гра мад ни за лож би има чо ве кът. 
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Най-пър во се на у че те да пи ше те и да из го ва ря те ду ми те доб-
ре. Във ва шия реч ник коя ду ма е най-сил на? Ид ва при ме не един 
бо лен. Каз вам му: „Коя ду ма е най-сил на? мо жеш ли да ме оби-
чаш?“ Той ме пог лед на и се учу ди. Пи там го пак: „мо жеш ли да 
ме оби чаш?“ Той каз ва: „Ка то оз д ра вея, мо га.“ Каз вам му: „Не, 
пре ди да оз д ра ве еш, та ка как то си бо лен, да ме оби чаш.“ А то зи 
за кон е мно го ве рен. Ако бол ни ят в да де ния слу чай, пре ди да съм 
го из ле ку вал, ме оби ча, той ще оз д ра вее. Ни що по ве че. Ако той 
ме обик не, ще оз д ра вее. То ва е за кон. Той ид ва при ме не да му 
по мог на аз. Ка то вяр ваш, че ка то се доп реш до дре ха та на Хрис та, 
ще оз д ра ве еш, ка то се доп реш до нея с го ля ма вя ра, об ра зу ва се 
ед на връз ка меж ду те бе и Хрис та и оне зи зд ра вос лов ни вли я ния 
на Хрис та ми на ват. Та ка ста ва със же на та, ко я то има ла кръ во те-
че ние. И тя ка то се доп ря ла с вя ра до дре ха та на Хрис та, бо лест та 
из чез на ла от нея.

Та ка то обик неш доб рия чо век, ще оз д ра ве еш. Ти, ка то по вяр-
ваш в Бо га, ще оз д ра ве еш. Ка то нап ра виш ед на връз ка с Ра зум но-
то, ще оз д ра ве еш. Бог е най-ра зум но то съ щес т во. Ка то нап ра ви-
те връз ка с Бо га, ще оз д ра ве е те. Ка то се оби ча те ед ни дру ги, вие 
ще се ле ку ва те. И ка то обик неш бол ния, ти ще се раз бо ле еш, ако 
бол ни ят е по-си лен от те бе. Зд ра ви ят, ка то обик не бол ния, ще се 
раз бо лее. Вся ко га то зи, ко го то оби чаш, тряб ва да е по-слаб от теб. 
Ако е по-слаб от теб, оби чай го. Вся ко га тряб ва да оби ча ме по-
сла бия. И сил ния тряб ва да оби ча ме. Ако един чо век е по-си лен 
от теб и е бо лен, ако ти го оби чаш, ще се за ра зиш. Ня кой път ти 
ис каш да обър неш към Бо га един чо век, кой то има го лям ум. Ос-
та ви го, той е го лям сом.

Се га да не ос та не във ва шия ум ми съл та: „Как во зна ем ние?“ 
Вие зна е те тол ко ва, кол ко то да ви би ят. И всич ки хо ра са ста на-
ли тол ко ва ум ни, че да ядат бой. Все ки един от вас все е скръ бен, 
и ко го то срещ на, все е бит и вие се оп лак ва те: „мно го стра дам.“ 
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Каз вам си: то зи е от уче ни те. Той ще ка же, че све тът, об щес т во то 
не го раз би рат. Аз ни що не му каз вам, но зная в се бе си, че чо век 
стра да от сво е то не раз би ра не. И ко га то дой де в мен ед но стра да-
ние, аз тър ся при чи на та или в се бе си, или вън. И в да де ния слу-
чай лес но поп ра вям ра бо ти те. Ед но най-мал ко ко ле ба ние в ду хов-
ния свят ти про из веж да стра да ние. Нап ри мер аз се мо ля на Бо га, 
но в ме не вли за ми съл та: „Гос под да ли ме слу ша?“ Ка то вле зе 
та зи ми съл в ме не, вед на га не що ми на ру ша ва ми ра. мо ля се и си 
каз вам: „Аз, го ле ми ят чо век, мъд ре цът, се мо ля на Бо га да ми по-
мог не.“ Бог ми каз ва: „Ус лу жи на то ва де те и то ще ти по мог не.“ 
Аз се съм ня вам. Дой де ми ед но не щас тие, сму ща вам се ду хом. Ти 
мис лиш, че си не що, а де те то е мал ко. А пък в ду хов ния свят не 
е фор ма та, ко я то да ва зна че ни е то. Ти тряб ва да имаш аб со лют на 
вя ра. Ко га то Бог ти ка же: „Чрез то ва де те ще ти по мог на“, вяр вай в 
то ва. Или ти ка жат: „Ще оз д ра ве еш чрез та зи кап ка.“ И ако дой де 
съм не ни е то, ти гу биш. Близ ни та зи кап ка, и пос ле мис ли за ре зул-
та та. „Я ста не, я не ста не“ - то ва е ми съл ма те ри а лис ти чес ка. Ако 
при е меш та зи кап ка, то зд ра ве то мо же да дой де след един ме сец. 
Ни що не зна чи то ва. Аз ще вяр вам, че ще оз д ра вея, ни що по ве че. 
Но ако се по ко ле ба еш, гу биш. Ня кои хо ра, ка то им ка жеш, че ще 
оз д ра ве ят, те се по ко ле ба ват, не вяр ват.

Ти тряб ва да вяр ваш в оно ва Ра зум но то и не пра ви раз ли ка меж-
ду хо ра та, не мис ли, че в да де ния слу чай ти си по-умен от дру ги те 
хо ра, по не же то га ва ще уни жиш Гос по да, Кой то е нап ра вил све та. 
Той е нап ра вил как то теб, та ка и дру ги те хо ра. Те всич ки са ка то 
теб. Ти си умен, рад вай се, че раз би раш доб ре, но не мис ли, че си 
по-умен, не мис ли, че Гос под те е нап ра вил по-до бър, по-умен от 
дру ги те. 

Пи са ни е то каз ва: „На по-ма ло важ ни те удо ве Бог е дал по-го ля-
ма по чит, от кол ко то на важ ни те.“ Да до пус нем, че да вам в ръ це те 
ви ед на снеж на топ ка, но тя ско ро ще се сто пи и ни що ня ма да 
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ос та не при вас. Ще си ту риш ши ше то и ка то се сто пи сне гът, ще 
ту риш кап ки те в ши шен це то.

Всич ки не ща имат сми съл. „То ва го зна ем“ - каз ваш. Ако го зна-
е ше, тво и те ра бо ти тряб ва ше да се оп ра вят. Оп ра ве ни ли са? Ако 
чо век е до бър, ще ста не кра сив. Ти каз ваш: „Аз то ва го зная.“ Но 
ти кра сив ли си? Не. Каз вам: „Чо век тряб ва да бъ де умен.“ „Аз то-
ва го зная.“ „Но ти умен ли си?“ „Не съм.“ Ти мис лиш, че си не що 
се га, без да си. Чес то гле дам, ня кой се мо ли за дъжд и пос ле каз ва: 
„Аз се по мо лих за дъжд и дъж дът дой де.“ Оти ва ме в дру го то се ло, 
и там са се мо ли ли за дъжд. Ти ня кой път мис лиш, че тво я та мо-
лит ва е по мог на ла. Не, но по не же хи ля ди хо ра са се мо ли ли, и ти 
си съ дейс т вал за мо лит ва та им. Рад вай се, че се га ка то се мо лиш, 
се от го ва ря на мо лит ва та ти, а пък не мис ли, че са мо ти ка то се 
мо лиш, слу ша се мо лит ва та ти. Ка жи на ба ща си и май ка си, и на 
дру ги да се мо лят за те бе, и то га ва и аз ще се мо ля за те бе.

Вед нъж ме ви ка ха в Сли вен у ед но бо га то се мейс т во. Ед на 
же на че ти рий сет го диш на се раз бо ля ва, раз бо ля ла се е нер в на та 
ѝ сис те ма. Ви кат ме при нея да ѝ по мог на. Каз вам ѝ: „Вие сте бо-
га ти хо ра, мо же да ви ка те дру ги хо ра. Аз ня мам на раз по ло же ние 
та къ ми, ня мам ма те ри а ли. За да си нап ра вя ле кар с т во то, тряб ват 
ми ма те ри а ли.“ Ней ни те близ ки ми каз ват: „Кол ко то тряб ва, ще 
пла тим.“ Зет им бе ше пъ лен, уго ен чо век. Каз вам му: „Ще пла-
тиш.“ „Пла щам, кол ко то тряб ва.“ Каз вам му: „Ти го тов ли си, 
как во то се по ис ка от те бе да го нап ра виш? Не да пла тиш, но аз 
ще из ва дя от те бе не що.“ Той ми каз ва: „Из ва ди как во то ис каш.“ 
„От те бе ще из ва дя не що и ти ще по чув с т ваш, че съм из ва дил 
не що, и ще го дам на ба ба ти.“ Той ми каз ва: „Из ва ди колкото 
ис каш. Аз оби чам ба ба си.“ Каз вам му: „Щом я оби чаш, ра бо та-
та ще вър ви нап ред.“ И на дъ ще ря та каз вам та ка. И дъ ще ря та ми 
каз ва: „Из ва ди, аз оби чам май ка си.“ Каз вам им: „Се га мо же да 
оз д ра вее ба ба ви, ка то взе ма ма те ри ал от вас.“ А на дру гия ден 
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ба ба та оз д ра вя и те ка за ха: „Как ста на тая ра бо та?“ Каз вам им: 
„То е мно го прос та ра бо та.“

Вие сте мно го чуд ни. Да ка жем, че има те два чу ва ла браш но, 
има те и мас ло. Как ста ва се га то че не то на ба ни ца? Аз нап ра вих 
ед на ба ни ца.

Вие ис ка те се га да ви раз п ра вям как нап ра вих ба ни ца та. То е из-
кус т во, за на ят. Ка то има те то чил ка, пещ, два чу ва ла браш но, мас ло, 
лес но ста ват ра бо ти те. Но ка то ня ма те те зи ма те ри а ли, не ста ва ни-
що. Та из кус т во то е с оне зи ма те ри а ли, ко и то Бог е съз дал, да знае 
чо век да нап ра ви ра зум но ра бо ти те, да не гре ши. Всич ки бла га, ко-
и то Бог ни е дал, да ги из пол з ва ме ра зум но, та да се прос ла ви Бог в 
све та. Вие каз ва те: „Ще на ка рам Учи те ля да се по мо ли.“ мо же да 
ме ка ра те, но от чу ва ли те ви ще взе ма. Все ки един от вас мо же да 
ме на ка ра да по мог на, но ще ви тряб ва да от во ри те чу ва ли те. 

Пом не те ед но не що: ни що в све та не мо же да [ста не] без Лю-
бов, без ми съл, без сво бо да. Три не ща тряб ва да же ла е те. Вие не 
мо же те да по мог не те на един чо век, ако не го оби ча те и ако не ви 
оби ча. За вся ко не що ту ре те Лю бов та ка то ос но ва. Он зи, ко му то 
ис ка те да по мог не те, ви оби ча и вие щом се по мо ли те с Лю бов, 
то га ва не ща та ста ват, там Бог дейс т ва.

Ня кой път те зи, ко и то са по-бли зо до Слън це то, по ве че тре пе рят, 
от кол ко то дру ги те. Хо ра та, ко и то са на ви со ки те пла ни ни, са по-
бли зо до Слън це то, но им е по-сту де но, от кол ко то на те зи, ко и то са 
на по ле то. Чо век мно го пъ ти има пог реш ни схва ща ния и стра да все 

от мно го зна ния. Не ща та са от на ча ло да леч 
и пос ле се свър з ват.

Един ху дож ник, ка то поч не да ри су ва, 
най-пър во да ва ски ца. Ко га то ли ни я та е 
пра ва, то ва по каз ва, че цен тъ рът е мно го 
да ле че, го лям е кръ гът. А пък ко га то ли-
ни я та е кри ва, то ва по каз ва, че цен тъ рът е 
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бли зо и та зи идея е близ ка, пос ти жи ма. При пра ви те ли нии иде я та 
е по-да леч на и пос ти жи ма в по-да леч ното бъ де ще.

Кой то тър си пра во то, той е в да леч но то бъ де ще. На един чо век 
от къ де ще му дой де щас ти е то, от  ля во или от  дяс но - от сър це то 
или от ума, или от во ля та - не се знае, но от три мес та мо же да 
дой де щас ти е то. От ума му, от сър це то му или от во ля та му.

Сми ре ни е то не е ка чес т во на чув с т ва та, а на ума. Са мо чо век, 
кой то мис ли, мо же да бъ де сми рен. Чо век най-пър во има из вес т-
ни пос тъп ки, ко и то про из ти чат от ума, пос ле от чув с т ва та и пос-
ле от пос тъп ки те. А има не ща, ко и то про из ти чат от чув с т во то на 
чо ве ка, при ко е то чо век не мис ли. В те бе се за раж да мо мен тал но 
ед но же ла ние и то га ва чув с т во то взе ма над мо щие. Виж даш един 
чо век и го оби чаш, без да ти е нап ра вил не що. Ня ко га тряб ва да 
има за що да го оби чаш, а пък ня ко га го оби чаш, без да ти е нап-
ра вил не що. 

Пра ви те ли нии са на ми съл та, 
кри ви те ли нии са на чув с т ва та, а 
сме се ни те са на во ля та. Ако в чо-
ве ка пре об ла да ват пра ви те ли нии 
и е не щас тен, то не щас ти е то му 
иде от пра ви те ли нии. Ако в не го 
пре об ла да ват кри ви те ли нии и е 
не щас тен, то ва зна чи, че има мно-
го вла га. Ако пък при сме се ни те 
ли нии е не щас тен, то ва про из ти ча 
от не доб ро то съ че та ние на пра ви-
те и кри ви те ли нии. Каз ват: чо век тряб ва да бъ де до бър. Доб ро то е 
ця ло чис ло. То е се ме то, ко е то тряб ва да се по сее. И тряб ва да из-
ва дим ка чес т ва та, ко и то са скри ти вът ре в доб ро то. В ед но де те не 
тряб ва да се вна ся ни що, но тряб ва да се ту ри в ус ло вия, за да се 
про я ви вло же но то в не го. Стра да ни е то, то ва е мал ко то пръст, ко я-
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то тряб ва да се ту ри при се ме то, за да мо же се ме то чрез свет ли на-
та, топ ли на та и вла га та да про я ви то ва, ко е то Бог е вло жил в не го.

Чо век тряб ва да се ту ри в бла гоп ри ят ни ус ло вия, за да про я ви 
то ва, ко е то е вло же но в не го. В то ва се ди въз пи та ни е то. Нап ри мер 
ед но де те е му зи кал но. То тряб ва да се ту ри са мо при нуж ни те 
ус ло вия, за да про я ви сво я та му зи кал ност. И ко га то уче ни кът е 
до во лен от учи те ля си, зна чи има връз ка. То га ва де те то мо же да 
прог ре си ра. Щом ня ма връз ка, де те то не мо же да прог ре си ра. Ако 
ти не оби чаш Слън це то и Зе мя та, ти не мо же да прог ре си раш. Не 
са мо Зе мя та тряб ва да оби чаш, но и Слън це то. Зе мя та е тво я та 
май ка, а Слън це то фи гу ра тив но оз на ча ва ба ща та. Но ти още не си 
на ме рил Ба ща си. Зе мя та ни най-мал ко не е май ка ти и Слън це то 
ни що не знае за те бе. 

У ре ли ги оз ни те хо ра опас ност та е след на та. По не же те имат 
най-ви со ки чув с т ва, кач ват се на най-ви со ки те вър хо ве на сво и те 
чув с т ва, и по не же виж дат от да ле че, мис лят, че всич ко зна ят. То ва, 
ко е то виж даш, то не е зна ние. Ти виж даш са мо въз мож нос ти те. 
Ти тряб ва да сле зеш при тях. За пом не те за ко на на по ма га не то. Ти 
ни ко му не мо же да по ма гаш, ако не го оби чаш. Каз ваш, че оби чаш 
ня ко го, но имаш съв сем ко рис то лю би ва цел. Аз по ма гам на ня ко-
го и той ме въз наг раж да ва изо бил но. То ва е при вид но ка то че го 
оби чам. Или ти се под чи ня ваш на ня ко го, кой то е си лен, но то ва е 
от страх. Или ти зна еш, че ня кой е умен и ти му се под чи ниш. И 
то ва е ум но то, ко е то мо жеш да нап ра виш. 

Най-нап ред чо век тряб ва да на у чи, че мо гъ щес т во то му стои 
в поп рав ка та на не го ви те пог реш ки. мо гъ щес т во то на чо ве ка е в 
то ва, да поп ра ви вед на га сво и те пог реш ки. Там се поз на ва си ла та 
на чо ве ка. Кой то не мо же да поп ра ви сво и те пог реш ки, той не е 
си лен чо век. Гос под е мо гъщ. Той е нап ра вил све та. Зе мя та е би-
ла не ус т ро е на и пус та и Бог е нап ра вил то ва, ко е то се га виж да ме, 
и то ва, за ко е то ха бер ня ма ме. Се га в нас всич ко е не ус т ро е но, 
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раз х вър ля но, ка ша, тъм ни ца. За то ва ние тряб ва да за поч нем да ра-
бо тим. За не що се сър диш ня кой път, де сет го ди ни не мо же да ти 
ми не, и каз ваш: „Оби ди ме той. Как та ка ме оби ди.“ Не, да не се 
обиж да те, но ка то сте се оби ди ли, пос ле да ста не те при я те ли. 

То ва, ко е то се мъ чи в нас, не сме ние. Го ле ми те пред по топ ни 
жи вот ни има ха съз на ние, че са гра мад ни, но пос ле за ги на ха. И ти 
имаш та ки ва гра мад ни идеи и мис лиш, че ще оп ра виш све та. Ти 
ра бо тиш по един път, кой то не е Бо жес т вен. Ня кой чо век е ту рен 
в ло ши ус ло вия, за да се съ бу дят дар би те му, а пък ти му да ваш 
па ри и с то ва ще мах неш пръст та, ко я то е на се ме то. Как то ние 
ис ка ме да поп ра вим све та, по ве че го раз ва ля ме, от кол ко то да го 
поп ра вим. Ти каз ваш: „Аз ни ко го не слу шам.“ Те зи, ко и то са по ве-
че жи ве ли, по ве че зна ят и тряб ва да ги слу шаш. Чо век е раз ло жен 
в Природата на сво и те час ти и ка то се изу ча ва при ро да та, изу ча-
ва се чо ве кът. Чо век още ня ма яс на пред с та ва за се бе си, той не  
 виж да се бе си, той още не знае ка къв е об ра зът му. То ва, ко е то е в 
не го, то е се га още при вид но не го ва фор ма.

Един чо век мо же да го поз на еш са мо ко га то го оби чаш. Без 
да го оби чаш, не мо же да го поз на еш. Вън ш ни те ус ло вия и вът-
реш на та де я тел ност сла гат из вес тен от пе ча тък вър ху чо ве ка. Ка то 
пог лед неш све ще ни ци те, имат си те из вес тен от пе ча тък. Дип ло-
ма ти те и тър гов ци те - съ що. Ка то пог лед неш един чо век, мо же 
да го поз на еш да ли е ин же нер, ар хи тект, све ще ник, тър го вец и 
про чее.

Но зад всич ки фор ми стои не що ве ли ко. Христос е ка зал не що, 
но зад всич ки Не го ви ду ми стои не що ве ли ко, ко е то тряб ва да се 
раз би ра. Напри мер Той го во ри за кро тост, за Цар с т во то Бо жие и 
про чее, но всич ко то ва тряб ва да се раз бе ре, тряб ва да се вле зе във 
вът реш ния сми съл на не ща та. Лю бов та и мъдростта са не ща не-
раз б ра ни. Ние мис лим, че раз би ра ме как во не що е Любовта. Ни то 
Любовта раз би ра ме, ни то мъд рост та. Има без б рой не ща, ко и то 
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тряб ва да се зна ят. Тряб ва да зна еш и тях на та връз ка, как да я нап-
ра виш. Про фе со рът не мо же да учи за ра ди те бе. Той ще ти пре-
да ва, но ти ще учиш, ти ще ра бо тиш. Ре ал ност та ще я об ле чеш в 
най-прос тата си фор ма, ти ще се об ле чеш в най-прос та та си дре ха 
и пос ле ще се об ле чеш в най-ху ба ва та си дре ха.

Ка то дой де съ вър ше ни ят чо век, той ще бъ де го тов да раз бе ре 
съ вър ше ни те фор ми. Ако дой де ня кой по-учен от те бе, ти мо же би 
ня ма да се рад ваш, ще ти ста не мъч но. То ва е не раз би ра не.

Хо ра та се за лъг ват по два на чи на: на ед ни дейс т ват от вън ху-
ба ви те фор ми, а на дру ги дейс т ва то ва, ко е то от вън не е тол ко ва 
ху ба во, но вът ре е цен но.

„Отче наш“

Двадесет и трета лекция на Общия окултен клас 
6 март 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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НАй-ДОБРИЯТ пЛОД

„Добрата молитва“

В Еван ге ли е то се каз ва: „Бог е Дух и ко и то му се кла нят, с Дух 
и ис ти на ще му се кла нят.“

Тоя стих е ле сен, но не е раз б ран, мъ чен е за при ло же ние. 
Пос ле, ка за но е: „Път, ис ти на и жи вот.“
Пъ тят е не що по нят но, но за ис ти на та е ве че дру го. Хо ра та каз-

ват: „Ка жи ми ти ис ти на та“   зна чи та ка, как то я зна еш. Ка жи ми ти 
ис ти на та, тая ра бо та ти ли я свър ши, или не. мо же да е доб ра или 
ло ша ра бо та та. Да ка жеш ис ти на та - хо ра та раз би рат да ка жеш 
доб ро то или ло шо то. В да де ния слу чай, как во то си нап ра вил, да 
ка жеш - то ва хо ра та счи тат за ис ти на. И жи во та на Зе мя та хо ра-
та го раз би рат тъй: ако ня маш зд ра ве, ако не си зд рав, ако имаш 
мно го нес го ди, каз ват, лош е жи во тът. Чес то свър з ва ме вън ш ни те 
ус ло вия на жи во та със са мия жи вот, и ка то ги ня ма, каз ва ме, че 
жи во тът е лош. 

Има ед на го ля ма опас ност. мъч но е да учиш ед на ста ра ба ба 
на осем де сет и пет го ди ни да пее. Ти на всич ко мо жеш да я на у-
чиш, но да из би еш от гла ва та ѝ осем де сет и пет те го ди ни, то ва е 
мъч но. Тя ще ка же: „Аз на осем де сет и пет го ди ни да хо дя да пея 
с де ца та!“ И аз до се га не съм виж дал в пев чес ки хор осем де сет и 
пет го диш на ба ба. Се га аз при веж дам то ва ка то един от де лен факт. 

мно го ра бо ти мо же да са яс ни на един чо век, но да не мо же да 
ги при ло жи. В ед на реч, как ва то и да е, чо век тряб ва да бъ де край-
но вни ма те лен да не си оца па ези ка. Най-мъч но то из кус т во в све-
та е да не се оца па ези кът. По-мъч на ра бо та от тая не съм сре щал 
на Зе мя та. Всич ко дру го мо жеш да нап ра виш, но дой де ли до то ва 
да не си оца паш ези ка, не мо же. Ня кой път зна еш не що за ня ко го, 
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от го ре не що те бу та и ти каз ва: „мъл чи!“ Не що дру го ти каз ва: 
„Ка жи, не ка зна ят хо ра та.“ И пос ле, ка то го ка жеш, ще поч неш да 
се из ви ня ваш вът ре в се бе си. Пос ле ще пи таш ня ко го: „Нап ра вих 
ли грях, ка то го ка зах?“ Ще хо диш да пи таш да ли си нап ра вил 
грях. То е цял един про цес. Та ка е у всич ки хо ра. Ко га са го учи ли 
то ва нещо, не се знае. Дъл га ис то рия има. 

Във всич ки окул т ни шко ли Учи те ли те, ко и то са ид ва ли, все са 
има ли раз ни сис те ми, за да оту чат уче ни ци те от раз ните на ви ци. 
Нап ри мер да се оту чиш от на ви ка, ка то се мо лиш, да не се по чес-
ваш. Не е грях, в ре да на не ща та е, всич ки се че шат, но щом ста не 
чо век уче ник и ис ка да се дис цип ли ни ра в жи во та, той тряб ва да 
ста не гос по дар на всич ки тия вън ш ни вли я ния. Бо ли те кра кът 
не що. Пред с та ви си, че всич ки те ти ра бо ти са уре де ни, но един 
ден про пад неш, не що сбър каш   или къ ща та ти взе мат, или ба ща 
ти ум ре. Важ но то е, как во то и да ти се слу чи, да бъ деш спо ко ен.

Раз п ра вя ми ед на мла да сес т ра, ко я то оти ва да пее при учи-
тел ка та си. Пе ят ед на пе сен. На ед но мяс то пе сен та е се ри оз на, а 
пък тя на то ва мяс то пее зас мя на. Учи тел ка та ѝ каз ва: „Се ри оз на 
ра бо та е, не тряб ва да се сме еш. Пе сен та е та ка ва, а пък ти ка то 
че на сват ба оти ваш, ухи ли ла се.“ Как во ще ка же те се га? То ва се 
случ ва с мно зи на. Ид ва един при мен и ми каз ва: „Пред с та ве те 
си, пук на ли му гла ва та.“ И се смее. При то ва ре ли ги о зен чо век е. 
Ху ба во.То га ва, ако се сме еш, че му пук на ли гла ва та, то след ка то 
му пре вър жат гла ва та, пак ли ще се сме еш? А след ка то оз д ра вее 
гла ва та му, как во ще нап ра виш?

Се га при как ви ус ло вия чо век мо же да се зас мее. Ка то пук нат 
гла ва та на ня кой чо век, мо жеш да се зас ме еш. Ко га то гла ва та е 
нап ра ве на от тик ва и се пук не, мо жеш да се зас ме еш, но ко га то 
пук нат съ щин с ка та гла ва на чо ве ка и му из ле зе мо зъ кът на вън, 
ни най-мал ко не би ва да се сме еш. Ако си учен и до бър чо век, ще 
ста неш се ри о зен.
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Та в жи во та има не ща, ко и то за вас са не ес тес т ве ни. Ние сме 
се ри оз ни са мо при на ши те бо лес ти, от нос но то ва, ко е то ни за ся га, 
а пък щом за сег не дру ги те хо ра, ние не мо жем да вле зем в тях но то 
по ло же ние.

Се га то ва не го взе май те в час т ност. Аз взе мам тоя факт, за да 
се ви ди кол ко е мъч но ня кой път чо век да се дис цип ли ни ра. В 
как во се ди при чи на та един ан гел, ка то дой де от Не бе то меж ду хо-
ра та, да жи вее са мо де се ти на го ди ни? Той мо же да про пад не, тъй 
как то един чо век мо же да про пад не, ако не вла дее ума си. Ако не 
вла дее сър це то си, пак мо же да про пад не, и ако не вла дее пос тъп-
ки те си, пак мо же да про пад не.

Има не що в При ро да та, ко е то не се де ли. И го ля мо то не се де-
ли, и мал ко то не се де ли. А има не що в при ро да та, ко е то се де ли. 
То ни то е го ля мо, ни то е мал ко. То е мно го то и мал ко то. (Тук тер
ми нът „мал ко“ се упот ре бя ва в пър вия слу чай в сми съл на дреб
но, а във вто рия слу чай в сми съл на мал ко ко ли чес т во.) И мал ко то 
се де ли, и мно го то се де ли. То ва мал ко то, ка то вле зе в мно го то, 
де ли го. И по не же е мно го, де ли го на го ле ми къ со ве. И мал ко то, 
ка то вле зе в мал ко то, ко е то се де ли, де ли го на мал ки къ со ве. По 
ня кой път вие мо же те да вле зе те в го ля мо стъл к но ве ние със се бе 
си. Вие ис ка те да раз де ли те не що в се бе си, а то е не де ли мо.Цял 
жи вот да се мъ чи те, ня ма да мо же те и ед на пра шин ка от не го да 
от де ли те. А пък има не що в жи во та, ко е то се де ли, и ако ис ка те 
то да ос та не през це лия ви жи вот не де ли мо, то всич ка та ви ра бо та 
ще ос та не нап раз но.

Нап ри мер мно го е мъч но през це лия си жи вот да не ка же те ни-
то ед на ло ша ду ма. То е де ли мо. И най-го ле ми те све тии го пра вят. 
Ня кой път и све ти я та се из пус не и ка же не що. За що то да ка жеш 
не що ло шо, то ва не що е от де ли мо то, но гле дай те, ка то го де ли-
те, да не е по не на го ле ми къ со ве, но на мал ки. Все ще нап ра ви те 
ед на пог реш ка, не мо же те да не я нап ра ви те, то е не мис ли мо, но 
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гле дай те да нап ра ви те от мал ки те, а не от го ле ми те. Всич ка та фи-
ло со фия е в то ва. Ка то нап ра ви те ед на пог реш ка, да нап ра ви те 
ед на мал ка пог реш ка, а не го ля ма. До при ло же ние на за ко на ка то 
дой де, то е ед на дъл бо ка фи ло со фия.

По не же съ щес т ву ва зло то, то по въз мож ност гле дай те да нап-
ра ви те най-мал ка та пог реш ка и най-мал ко то зло. По не же все ще 
нап ра ви те зло, гле дай те по не да е най-мал ко то. Не мо же ли ня кой 
път да не нап ра ви те най-мал ко то зло? Все ще го нап ра ви те, по не-
же зло то съ щес т ву ва. Щом дой де те до доб ро то, то га ва гле дай те 
да нап ра ви те най-го ля мо то доб ро. Там не ту ряй те съ щия за кон. 
Пра ви те ли зло, ту ре те най-мал ко то зло, по не же не въз мож но е да 
из бег не те пог реш ка та. Пог реш ка та, то ва е сян ка та на зло то. Щом 
аз ту рям сян ка та на ед но ли це, то ли це то ще из пък не. Щом ту ри те 
сян ка та на един нос, то но сът ще из пък не. Ако ня ма сен ки, но сът 
не мо же да из пък не. Без сен ки не ща та не мо гат да из пък нат.

Се га дру го, вие си за да ва те въп ро са, без зло в све та не мо же 
ли? Аз ви пи там то га ва, за що за да ва те тоя въп рос. За да ва се въп-
рос: „Без смърт не мо же ли?“ Пи там, за що за да ва те тоя въп рос? 
Смърт та е ре зул тат на ед на пос тъп ка. Жи во тът тъй, как то го раз-
би ра ме, и той е ре зул тат. Да ум реш, то ва е ре зул тат, но да ли да 
ум реш, за ви си от те бе. А за да жи ве еш, не за ви си от те бе, то ест 
не си ти, кой то ще си да деш жи вот, друг тряб ва да ти да де жи вот, 
той не за ви си от те бе. За що то не мо жеш да до пус неш, че в те бе 
има въл не ние да имаш жи вот, пре ди да се е про я вил жи во тът. 
Пре ди да се е про я вил жи во тът, ти не мо жеш да ис каш жи вот. 
мо жеш, след ка то имаш жи вот, да ис каш да имаш по ве че жи вот. 
Жи во тът ти е да ден, за що то из ли за от Бо га. Ти каз ваш: „Ис кам 
по ве че жи вот.“ Всъщ ност ти не мо жеш да ис каш и по ве че жи вот. 
То е не раз би ра не на жи во та. Жи во тът е не що не де ли мо. Той не 
мо же да бъ де по ве че или по-мал ко. Ние го счи та ме та ка, но ние 
го счи та ме ка то он зи жи вот на мно го то и мал ко то. Но то е ве че 
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ма те рия, свър за но е с из вес т ни из го ди и ус ло вия. Нап ри мер каз-
ва ме: „Той има изо би лен жи вот, по-до бър жи вот.“ То са на ши 
по ня тия. Жи во тът е не де лим. Но в тоя жи вот се га ти мо жеш да 
ста неш при чи на да из гу биш жи во та си, да из гу биш ус ло ви я та на 
жи во та, не са мия жи вот, но ус ло ви я та, при ко и то жи во тът мо же 
да се про я ви.

Нап ри мер да имаш же ла ние да те оби чат, на ли та ка, то ва е един 
вът ре шен стре меж. Но за що ис каш да те оби чат? То е ед на пот ре-
ба, ед на не об хо ди мост в жи во та. Ти ис каш да имаш по-го лям про-
зо рец. За що? През не го вли за по ве че свет ли на. Не че про зо ре цът 
съз да ва свет ли на та. Свет ли на та от вън си съ щес т ву ва, а го ле ми ят 
про зо рец ти да ва въз мож ност да вли за по ве че свет ли на за те бе. А 
кой то не раз би ра, мо же да мис ли, че про зо ре цът из пу ща по ве че 
свет ли на. Не, про зо ре цът не из пу ща свет ли на, не съз да ва свет ли-
на та, но през не го тя ми на ва. Лам па та све ти, да ва свет ли на, но 
свет ли на та не се об ра зу ва от нея. Свет ли на та си съ щес т ву ва и се 
про я вя ва чрез тая лам па.

Се га зна е те ли на как во при ли ча то ва мое раз съж де ние, ко е то 
аз сам не одоб ря вам? Ид ва ня кой и ми раз п ра вя под роб но за един 
факт, кой то с че ти ри ду ми мо же да се из ло жи и ще се раз бе ре. 
Иван или Дра ган вче ра се е по ми нал, за ми нал за дру гия свят. То ва 
е факт, а той ще ми раз п ра вя най-под роб но как е бо ле ду вал или се 
е мъ чил и тъй на та тък. мен фак тът ми тряб ва, че Иван е за ми нал 
за дру гия свят. Е, на до бър път. А той ще сед не да ми раз п ра вя как 
бо ле ду вал, че па ри ня мал, че де ца имал и про чее. Ця ла ис то рия. 
Ка то ми раз п ра ви ис то ри я та, аз каз вам: „Как во мо же да му се по-
мог не на Иван? Ум рял - ум рял!“ Той каз ва, че же на му пла ка ла. Не 
мо же да му се по мог не? И де ца имал. Не мо же да му се по мог не. 
Па ри имал. Не мо же да му се по мог не. И да ис кам, не мо га ве че, 
за ми нал е ве че чо ве кът. „Да оти деш на те лег ра фа и да му те лег ра-
фи раш да се вър не.“
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Се га ще ви при ве да един анек дот. Ня кой мо же да се оби ди, но 
ще ме из ви ни те. Ко и то за сег не, да ме из ви нят. И тоя анек дот обяс-
ня ва най-тън ка та по ли ти ка на све та. По-тън ка по ли ти ка от нея ня-
ма. И кой то я знае, тя е хас*. По-ви со ка по ли ти ка от нея ня ма.

Оже нил се ня кой за ня коя мно го вид на мо ма от бо га то се мейс-
т во. И тя доб ра, и той до бър. Ро ди ли им се две де ца. Оба че на тая 
же на ѝ дош ло на ум за Ве лик ден да ис ка мно го скъ па рок ля. мъ-
жът ѝ ка зал: „ми лич ка, ня мам па ри. Ще вле зем в дъл го ве. Ще ни 
про да дат и къ ща та.“ „Не, тая рок ля ми тряб ва. Без нея ще ста не 
най-го ля мо то не щас тие.“ „Раз бе ри, за ня кой друг Ве лик ден да е 
тая рок ля, не за то зи.“ „Не, за то зи Ве лик ден ис кам да се об ле ка.“ 
Той не се съг ла сил и тя при пад на ла. Ка то при пад на ла, уми ра, пул-
сът ѝ спи ра ве че. Про ти чат му съл зи и той каз ва: „Е, чо ве щи на. За 
ед на дре ха си умо рих же на та. Ами тия де ца кой ще ги гле да?“ За-
поч ва да пла че и каз ва на се бе си: „Тряб ва ше да мис лиш. Тия де ца 
се га кой ще ги гле да?“ Оти ва при нея и каз ва: „мо ля ти се, дре хи 
ще ку пя, всич ко ще ку пя, са мо се съ жи ви. Кой ще гле да де ца та?“ 
И пи па пул са ѝ. Най-пос ле тя въз дъх ва и каз ва: „Ще се вър на.“ 
Туй е по ли ти ка. Тя пра ви го ля ма жер т ва, че се връ ща от дру гия 
свят, от Ба ща си. И той каз ва: „За ед на дре ха, за един фус тан би 
ли тряб ва ло да умо ря же на си? Ще ку пя, ни що по ве че.“ Че мно го 
па ри стру ва, че къ ща та щя ла да се про да ва, ня ма ни що.

Се га ние мо жем да се сме ем на тия със то я ния, на тия при каз-
ки, но в нас има чес то та ки ва със то я ния. Ня кои ра бо ти ка то не се 
слу чат, как то ис ка ме, ние при па да ме, оти ва ме в дру гия свят и каз-
ва ме: „Не се жи вее ве че!“ Та тряб ва как ви ли не обе ща ния, до ка то 
чо век се свес ти от про ти во ре чи я та, в ко и то по па да.

Та все та ки тряб ва да ка жеш: „ми лич ка, как ва то рок ля ис каш, 
ще взе ма, са мо вър ни се, че де ца та кой ще ги гле да.“ Тя ще ка же: 
„Ще се вър на.“ Аз съм мал ко до во лен, че мо жах да го ка жа та ка, 
* хас (тур.) - чист, истински
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че не се оби дих те. Аз дъл го вре ме мис лих как да го ка жа, та ка да 
го ка жа, че да ня ма оби де ни - ни то ед на та, ни то дру га та стра на, 
че да из ле зе мал ко глад ко. За що то са мно го хап ли ви тия ра бо ти.

То ва е по ли ти ка. „Ако не се об ле ка с та ка ва рок ля, ще ста не 
не що“   пре дуп реж да ва же на та, а пък той е ма те ри а лист, не виж-
да, че ще ста не не що, и мис ли, че мо же да се от ло жи. Има ня кои 
ра бо ти, ко и то не тряб ва да се от ла гат. В да де ния слу чай имаш да 
иг ра еш две ро ли: ти ще иг ра еш или ро ля та на въз люб ле ния, или 
тая на въз люб е на та. Как тряб ва да пос тъ пиш в да де ния слу чай? 
Ум ни ят чо век не тряб ва да ча ка, но пре ди тя да е по ис ка ла рок ля-
та, тряб ва да я да де, за да ня ма при па дък. Пре ди тя да ка же, той да 
усе ти, пет-шест ме се ца по-ра но, и да до не се рок ля та. И тя да ка-
же: „Кол ко умен е той! Про чел мо и те мис ли.“ А пък ка то не зна ят 
хо ра та да че тат мис ли те, тя ще оти де на дру гия свят, и той пос ле 
тряб ва да хва не гла вич ка та ѝ и да ка же: „ми лич ка, вър ни се.“ То-
ва е най-ху ба во то по мил ва не, от сър це. И каз ва той: „Кол ко бе ше 
доб ра, кол ко ху ба во ми гот ве ше, гле да ше де ца та. А пък се га, ка то 
ум ре, как во ще се пра ви.“

И на вас каз вам: гле дай те да не при пад не ва ша та не вес та. И 
пос ле, ко га то ва ша та не вес та ис ка рок ля, не ѝ от каз вай те, че пос ле 
да не се мо ли те да се вър не. По не же там иде из ку ше ни е то - тя ка то 
се вър не. Аз не каз вам, че тя се е прес т ру ва ла. Не, тя е при пад на ла 
на ис ти на, но пос ле иде най-тън ка та дип ло ма ция. И тя ще ка же: 
„То има ло ле сен на чин за тая ра бо та“ И ще поч не по-майс тор с ки 
да го пра ви вто ри път, пос ле - тре ти път. Ще се усъ вър шен с т ва в 
тия при па дъ ци и ще ви каш ле ка ри за кон султ. И от един при па дък 
ще се об ра зу ва един на вик, и ле ка ри те ще ка жат: „Пул сът е неп-
ра ви лен. Нер в на та сис те ма на же на ти е съв сем раз с т ро е на.“ Че 
ле кар с т ва, це ро ве, нас тав ле ния, ко и то мо гат да ти да дат.

Из во дът, кой то пра вя, е тоя: вся ко га тряб ва да се па зим от един 
на вик, кой то мо же да ни ув ле че в ед но из ку ше ние. Нап ри мер след-
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ния на вик   не що си чул, но не си го про ве рил. От съ се да си го чул 
и го раз п рос т ра ня ваш, и каз ваш: „Аз чух то ва и то ва.“ И от то ва 
раз п рос т ра не ние, от та зи вес т ни кар с ка но ви на ня ма ни що вяр но.

В све та има две вли я ния: вли я ние на сил ния, но до бър чо век 
и вли я ние на сил ния лош чо век. Ня кой път мо же един до бър, но 
слаб чо век да е под вли я ни е то на един си лен чо век, чи я то ми съл 
е ло ша. Тоя чо век е по ло жи те лен. Аз взе мам тук по ня ти е то „лош 
чо век“ в най-обик но вен сми съл. Ня кой път се случ ва чо век да го-
во ри или пос тъп ва, без да об мис ля   не мис ли за пос лед с т ви я та от 
то ва, ко е то ще ка же, мно го по вър х нос т но мис ли, без из бор на ду-
ми те. То зи чо век не е лош, но не мис ли доб ре.

Взе ме те съв ре мен на та дип ло ма ция - мно го вни ма тел ни са дип-
ло ма ти те. Ду ми те им са край но из б ра ни, по не же вся ка ду ма мо же 
да се из тъл ку ва кри во. И оня дип ло мат ще го во ри за пос то рон ни 
ра бо ти. Той ни ко га не го во ри вър ху пред ме та, кой то има скрит в 
ума си, а го во ри за обик но ве ни ра бо ти и то мно го изящ но. Дип-
ло ма ти те имат изя щен език. Всич ки те им ду ми са изящ ни. Ня кои 
мо же да не одоб ря ват тоя език, но той е един от ли чен език. Пос ле, 
дип ло ма ти те са об ле че ни доб ре, дър жат се мно го доб ре и са мно го 
уч ти ви. Всич ко мо же да тър пят, спо кой ни са. Ня ма да за бе ле жи те 
ни най-мал ка про мя на у тях. Ще взе мат дре ха та ви и ще ви дър жат 
да се об ле че те. И след ка то си за ми не те, ще ка жат в се бе си: „На-
ма зах ме ко ла та!“ То ва ни кой не го знае, не се из на ся то ва от вън ка. 
И са до вол ни, че са скри ли сво я та ми съл.

Пи там, не е ли ху ба во чо век да скрие ня кой път сво е то не го-
ду ва ние? Не раз по ло жен е. Да скрие сво я та си ро ма шия. Как ще 
скри е те си ро ма ши я та си? мо же ли? мо же да скри е те и бо гат с т во-
то си. Да скри е те бо гат с т во то си, то ва хо ра та са го на у чи ли. Те се 
пред с та вят об ле че ни с по-скром ни дре хи, за да по мис лят хо ра та, 
че не са бо га ти, че не раз по ла гат със сред с т ва. Вие не зна е те, че 
бо га ти ят, кой то е об ле чен прос то, не е бе ден, и бед ни ят, кой то не 
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е об ле чен тъй прос то, не зна е те да ли е бе ден. Кой е бе ден? Има и 
бед ни, ко и то ня мат ни що, а пък има дру ги бед ни, ко и то са мо каз-
ват, че са бед ни.

Да оп ре де лим не ща та. В жи во та има не ща, ко и то не се кри ят. 
Не мо гат да се кри ят. Кое не се крие? Не се крие свет ли на та, не се 
крие топ ли на та, жи во тът не се крие. Жи во та не мо же да го скри-
е те, той ви на ги се про я вя ва. И ра зум ност та не се крие. Лю бов та 
не се крие - тя се про я вя ва вед на га в ли це то и в дви же ни я та. Лю-
бов та си има осо бе ни ли нии. Бо га ти ят по как во се поз на ва? Чо век, 
кой то е бо гат, кой то мис ли, че има ли ва ди, къ щи, има ед на мно го 
пра ва стой ка. Той е прав: има на как во да упо ва ва, има са мо чув-
с т вие. Той вър ви пра во. А кой то е за къ сал, мис ли, че ня ма ни що, 
при ве ден е. Еди ни ят е мно го раз ши рен, хо ди сво бод но, а пък дру-
ги ят е мал ко сгър чен. И вие във ва ши те вяр ва ния сте та ки ва. Аз 
наб лю да вам ня кой път, ко га то вяр ва ни я та на хо ра та са пра ви, те 
вър вят ка то бо га ти, а пък щом за къ сат в сво и те вяр ва ния, пак се 
пре гър б ват, клюм ват.

Из кус т во то се ди в то ва, да не пре къс ва ме съ об щи тел ни те ус-
ло вия, при ко и то жи во тът се про я вя ва. Вие сте зд ра ви. мо же да 
дой де ми съл в гла ва та ви: ще бъ да ли вся ко га аз зд рав? Или мо же 
да сте бо гат и да си ка же те: вся ко га ли мо га да бъ да бо гат? Вся ко-
га мо же те да бъ де те. Ум ни ят чо век вся ко га мо же да бъ де бо гат. Ти 
си гу рен ли си? Щом сте ум ни, вся ко га мо же те да бъ де те бо га ти. 
Но щом ста не на ру ше ние във ва шия ум и из гу би те тая свет ла ми-
съл, то га ва ре зул та ти те на бо гат с т во то мо гат да се из ме нят. То га ва 
и доб ри ят жи вот ще се из ме ни, всич ко ще се из ме ни. Щом чо век 
из гу би ония за ко ни, при ко и то се ре гу ли ра чо веш ка та ми съл, фор-
ми те на жи во та ве че се из ме нят.

Се га пак ид ва ме до два та за ко на: има не ща в све та, ко и то не се 
из ме нят, и има не ща в све та, ко и то се из ме нят. Сле до ва тел но не 
се ста рай те да де ли те то ва, ко е то е не де ли мо. То ос та ва не де ли-
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мо. И го ля мо то и мал ко то не се де лят. А пък то ва, ко е то се де ли, 
не се ста рай те да го пра ви те не де ли мо. Ко е то се де ли, де ле те го, а 
пък ко е то не се де ли, ос та ве те го не де ли мо, с не го си слу же те. [С] 
то ва, ко е то не се де ли, мо же те да раз де ли те то ва, ко е то се де ли. 
Не де ли мо то де ли де ли мо то, не съ би ра е мо то об ра зу ва съ би ра е мо-
то. То ва, ко е то са мо по се бе си не мо же да се съ би ра, то съ би ра 
не ща та. Жи ви ят чо век съ би ра не ща та, не ум ре ли ят. Зна чи жи во-
тът съ би ра. Жи во тът мо же да съ бе ре ум ре ли те, а ум ре ли те хо ра 
не мо гат да съ бе рат жи ви те. мо гат ли? Сле до ва тел но смърт та е 
от де ли ми те не ща, а пък жи во тът е от не де ли ми те. Жи во тът мо же 
да съ бе ре сто-двес та ду ши и да им нап ра ви па мет ни ци. Ум ре ли те 
хо ра ни ко га не мо гат да нап ра вят па мет ни ци на жи ви те. По как-
во се от ли ча ва жи во тът? Жи во тът мо же да нап ра ви па мет ник на 
смърт та, а смърт та не мо же да нап ра ви па мет ник на жи во та, за що-
то жи во тът ня ма нуж да от ни как ви па мет ни ци.

То га ва пи там: па мет ник ли да има те в жи во та, или без па мет-
ник? Каз вам, ня кой мо же да ка же: „С па мет ник, раз би ра се.“ Аз 
пък каз вам: аз ис кам без па мет ник. Аз каз вам на се бе си: „Слу-
шай, на те бе ни ка къв па мет ник не ти тряб ва. Ти, ако ис каш па мет-
ни ци, кол ко то ис каш мо жеш да нап ра виш, но на теб, на чо ве ка, 
ни ка къв па мет ник не ти тряб ва.“

Как ва е раз ли ка та меж ду ум ре лия и жи вия чо век? Има раз ли ка. 
Жи во тът мо же да нап ра ви па мет ник на смърт та, а смърт та не мо-
же да нап ра ви па мет ник на жи во та. Сле до ва тел но жи во тът спа да 
към не де ли ми те не ща, а смърт та към де ли ми те.

Не е ло шо да ум реш, за що то, ако не ум реш, ня ма да имаш па-
мет ник. Ако ис каш па мет ник, пос та рай се да ум реш и ще ти нап-
ра вят един па мет ник. В Съ е ди не ни те Ща ти пра вят един па мет ник 
ця ла пла ни на   един па мет ник на Ва шин г тон и на че ти ри ду ши 
дру ги вид ни аме ри кан ци, имат гра мад ни об ра зи, ви ди ми от да ле-
че. Ця ла пла ни на я пра вят на го лям па метник. мно го ра бот ни ци 
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ра бо тят там с ма ши ни. Аме ри кан с ка ра бо та. И каз ват, че тоя па-
мет ник стру ва тол ко ва, кол ко то са стру ва ли еги пет с ки те пи ра ми-
ди. Дос та па ри са да де ни.

Ще ка же те: „За що хар чат тия па ри?“ Не ка се хар чат, да се съз-
да ва ра бо та на хо ра та. Но то ва не е ра бо та. Ис тин с ка та ра бо та си 
съ щес т ву ва. Не че ня ма те ра бо та, но ня кой път си каз ва те: „Да си 
съз да дем ра бо та.“ При ро да та ви е съз да ла дос та ра бо та, на ка ра-
ла ви е нап ри мер да яде те   ус та  ви е да ла и зъ би. Яде те и каз ва те: 
„Кол ко при ят на ра бо та.“ мо же да ка же те: „Не ис кам да ра бо тя.“ 
Но При ро да та ви каз ва: „Са мо мал ко да пос дъв че те, мно го мал-
ко. Са мо мал ко яде не.“ Пос ле ще ди ша те и ще из ди ша те въз ду ха. 
(Учи те лят ди ша дъл бо ко.) И пос ле ней на ра бо та е пак та зи, да 
мис ли те. мно го лес на и при ят на ра бо та. Какво ви стру ва да си 
по мис ли те? ми съл та е ра бо те не. Ще ка же ня кой: „По мис ли си се-
га за ня кой кра сив чо век.“ Ве че ед на опас ност има. Вие каз ва те: 
„Ще си по мис ля, но тая кра си ва мо ма съ щес т ву ва ли?“ Раз би ра 
се, че съ щес т ву ва. Щом мис ли те за нея, тя съ щес т ву ва, има я, щом 
не мис ли те, ня ма я. Е, мо же да си помис ли те и за ед на гро зо тия. 
Съ щес т ву ва ли? Съ щес т ву ва. Коя е гроз на та се га? За ме не вся ка 
мо ма, ко я то уми ра, е гроз на. Гроз на та мо ма, то ва е смърт та. Ум ря-
ла та мо ма е гроз на та. А коя е кра си ва та мо ма? Ко я то жи вее.

Се га пра вя из вод, кой то е мно го ве рен пси хо ло ги чес ки. Все-
ки, кой то ис ка да бъ де кра сив, неп ре мен но тряб ва да въз п ри е ме 
жи во та. Жи во тът сам по се бе си е кра сив, той да ва най-ху ба ви те 
фор ми. Ако не се ту рят ня как ви пре пят с т вия на жи во та, той съз-
да ва най-кра си ви те фор ми. Един ан гел е кра сив, свет ли на бли ка 
от не го. От чо ве ка не бли ка то ва, по не же той ня ма та къв из вор на 
жи вот.

Ня кой път ис ка те да бъ де те кра си ви, ис ка те да се под м ла ди те. 
Ста рост та за ме не е приз нак на смърт та, а пък мла дост та е приз-
нак на жи во та. Вие ис ка те жи вот   мис ле те за мла дост та. Но ще 
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станете ли млад? То е друг въпрос. мислете за младостта. За що то 
ако не мис ли те за мла дост та, ста рост та са ма по се бе си ще дой-
де. За ста рост та ня ма как во да мис ли те. За мла дост та ще мис ли-
те. Инак ще дой де ста рост та и ще ви ка же: „До бър ден.“ И ще се 
свър ши въп ро сът.

Съ щи ят за кон е и за доб ро то. Вие ис ка те да бъ де те доб ри. Не 
раз п ра вяй те на дру ги те хо ра: „Аз ис кам да бъ да до бър.“ Но в се бе 
си, ка то ста не те сут рин, не на глас, но вът ре, ти хо в се бе си ка же-
те: „До бър ще ста на. Ис кам да бъ да до бър.“ Не в обик но ве на та 
фор ма до бър, за що то вие сте до бър ве че. С про я вя ва не то на доб-
ро то, във вас ще поч нат да се про я вя ват всич ки вън ш ни ус ло вия 
на жи во та. Не мо же те да го по доб ри те из вед нъж. Не мис ле те, че 
жи во тът мо же да се по доб ри из вед нъж. Фи зи чес ки ят жи вот се по-
доб ря ва пос те пен но. Спо ред сте пен та на то ва, ко е то ста ва вът ре 
във вас, и тол ко ва, до кол ко то ис ка те да бъ де те до бър, ста ва те по-
раз по ло же н и ус ло ви я та ве че се из ме нят. Ка то бъ де чо век до бър, 
той ще се из ба ви от мно го не щас тия. мал ко ще бо ле ду ва, ня ма да 
па да, ня ма да си чу пи гла ва та, ня ма да гу би же на си, де ца та му ня-
ма да уми рат и при я те ли те му ще бъ дат вер ни. Доб ро то но си всич-
ко със се бе си. А пък щом се раз ко ле бае чо век в доб ро то, след не го 
идат ве че всич ки те неп ри ят нос ти. Изоб що за ко нът за еди нич ния 
жи вот е ве рен. В ко лек тив ния жи вот има ед но из к лю че ние, но то 
се дъл жи на ин ди ви ди те.

Спо рят два ма ду ши кое е доб ро и кое не е доб ро и дъл го вре ме 
въп ро сът се ди не раз ре шен, как во не що е доб ро то. Взе ме те доб-
ро то та ка, как то вие го раз би ра те. Аз раз би рам доб ро то ка то един 
це ло ку пен ре зул тат. Доб ро то не се ди в ед на пос тъп ка. Доб ро то е 
един за вър шен ре зул тат на един от ли чен жи вот. Най-доб ри ят плод 
на жи во та, то ва е доб ро то. Аз за ме не си та ка го мис ля. Щом има-
те доб ро то, има те най-доб рия плод, има те ве че ед но бо гат с т во, на 
ко е то мо же те да раз чи та те.
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Прак ти чес ки, щом ста не те сут рин та, ка же те в се бе си: „Ис кам 
да бъ да до бър.“ Тая добро та не е за хо ра та, но за са ми те вас, по не-
же ще бъ де те по ве че раз по ло жен, ще има те по ве че мир. Ако има те 
ня ка къв та лант, ще го раз ви е те: ще пе е те, ще сви ри те, ще ра бо ти-
те. Ще за бо га те е те, като има те доб ро то вът ре в се бе си. По не же 
то ва доб ро е ре зул тат на доб рия жи вот, по доб ря ват се вън ш ни те 
ус ло вия, а пък щом се по доб рят вън ш ни те ус ло вия, то га ва ня ма да 
хо ди те да се мо ли те на то зи и он зи да ви нап ра вят ня как ва ус лу га. 
Ня кой път е ху ба во то ва. Вие из па да те ня кой път в ед на край ност. 
Не ис кам да па да те в нея. Каз ва те: „Аз не ис кам да про ся. Не ис-
кам ни кой да ми ус луж ва.“ Че кол ко пъ ти ед на ов ца ти е ус луж ва-
ла? Кол ко пъ ти ед на ябъл ка ти е ус луж ва ла? Ако не ис ка те ни кой 
да ви ус луж ва, не къ сай те пло да на ябъл ка та, на ов ца та ня ма да 
взе ма те въл на та и ня ма да из до я ва те кра ва та.

Ние мис лим ня кой път, че сме са мос то я тел ни. Не е тъй. Ис кай-
те от там, от г де то те че мля ко то на лю бов та - от жи во та ис кай те. Не 
ис кай те от смърт та, а от жи во та. То ва е пра во.

Ня кой каз ва: „Аз не ис кам от не го.“ Да, пра во е, по не же смърт-
та е там, а от смърт та не се ис ка. Но ми на ва те ли ня кой път от-
там, къ де то е жи во тът, от къс не те си. Ко га то чо ве кът бе ше в рая, 
Гос под му каз ва: „Не къ сай от то ва дър во, то е смърт та, а къ сай 
от всич ки дру ги дър ве та.“ Каз ва те: „За що да не от къс на?“ мо же 
да от къс не те, сво бод ни сте, но от пос лед с т ви я та не сте сво бод ни. 
Къ сай те от то ва, ко е то но си жи вот в се бе си. Ис кай от там, где то 
те че жи во тът. И край ко е то дър во ми не те, от къс не те си по един 
плод, спре те се и бла го да ре те на Бо га, че ви е дал да от къс не те. 
ми не те пок рай ня кой из вор, на лей те си ед на ча ша во да и бла го-
да ре те на Бо га, че то зи из вор е там. Ка то ми не те по един ху бав 
път без вся как ви пре пят с т вия, пак бла го да ре те. През къ де то и да 
ми не те, бла го да ре те. То ва е сми съ лът на жи во та, вът реш ни ят сми-
съл. Та ка жи во тът ста ва по-сно сен.
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А пък вие от къс не те един плод и ка же те: „Не се знае ут ре как 
ще се чув с т вам, след ка то съм ял.“ ми на ва те ня кой път и каз ва те: 
„По-на та тък не зная ка къв ще бъ де.“ В ума ви все ло шо то. Ло-
шо то, то ва е смърт та. За то ва вие ще ка же те: „То зи път ще бъ де 
ка то на за зо ря ва не.“ Пи са ни е то каз ва: „Пъ тят на пра вед ния е ка то 
на за зо ря ва не.“ Ка то на за зо ря ва не - най-нап ред тъм ни на и пос ле 
свет ли на.

Се га има те един до бър при мер, има те ре во лю ци я та в Гър ция. 
Ре во лю ци о не ри те и пра ви тел с т во то мо гат да се спо го дят. Пи там: 
по то зи на чин, по кой то нап ра ви ха ре во лю ци я та, как во спе че ли-
ха? Ни що. Ня кой път и ние та ка се раз де ля ме, в нас ста ва ре во лю-
ция, но та зи ре во лю ция ни що не доп ри на ся. То ва не е по бе да ве че.

Не тър си да по беж да ваш се бе си. Из бяг вай да по беж да ваш се-
бе си, за що то кой то по беж да ва се бе си, уни що жа ва се бе си. Ня кой 
каз ва: „Тряб ва да по бе дим се бе си.“ Чуд на ра бо та. Как во ще зав-
ла де еш? Как е ка за но в ста ра та фи ло со фия на гър ци те? „Поз най 
се бе си.“ Каз ват: „Чо век тряб ва да по бе ди се бе си.“ Тряб ва да нап-
ра вя пре вод на ду ми те „поз най се бе си“. Смърт та мо же ли да се 
поз на ва? Поз на ва се жи во тът. Да поз на еш се бе си, то ва зна чи да 
поз на еш пъ ти ща та на жи во та. То ва е поз на ние. Щом вле зеш в то-
зи път на жи во та, той ще нап ра ви це лия ти жи вот кра сив.

Се га кол ко не ща тряб ва да се за пом нят? Го ле ми те не ща и мал-
ки те не ща, ко и то са не де ли ми. мо же ли да бъ де ня кой мно го го-
лям? мно го то оз на ча ва съб ра ни не ща. Го ля мо то ви на ги ще раз де-
ли мно го то. Щом има те мно го, ще де ли те, ще да ва те. мно го то е 
ви на ги де ли мо. Го ля мо то във вас е щед рост та, а мал ко то   тър пе-
ни е то.

Сле до ва тел но ще нау чи те за ко ни те на две не ща, ко и то са не-
де ли ми. Тър пе ни е то от ни къ де ня ма да го из чоп ли те, ня ма да го 
при до би е те, ами ще изу ча ва те за ко на на тър пе ни е то. Ка то дой-
де до раз ви тие на тър пе ни е то ще пра ви те та ка: има те един ма лък 
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къс от не що и дой де ня кой чо век, ще му от къс не те мал ко и ще му 
да де те. Ня ма да го за до во ли те. Са мо ня кол ко кап ки ще му да де-
те, кол ко то да се раз х ла ди. Виж да ме, че ко га то бо га ти ят бе ше на 
пе че не, не ис ка ше мно го, но каз ва ше: „От че Ав ра а ме, да дой де 
Ла зар да нак ва си края на пръс та си във во да и мал ко са мо да ми 
раз х ла ди ези ка, за що то съм на мъ ки в то зи пла мък.“ Се га има ме 
фак та, че Ла зар не оти де. За що не оти де Ла зар? За що то бо га ти-
ят не бе ше ще дър, а тър пе ни е то при скър жа ви те хо ра не оти ва. 
Всич ко мо же те да нап ра ви те, но да на ка ра те тър пе ни е то да оти-
де при скър жав чо век, не е въз мож но, из к лю че ние ня ма ни как во. 
Тър пе ни е то е вся ко га с щед ри те хо ра, а при скър жа ви те го ня ма. 
Ня кой път ня кой каз ва: „До тег на ми да тър пя.“ Тър пе ни е то - то ва 
е в све та по въз мож ност най-мал ко то бла го, ко е то Бог мо же да ти 
да де. И Гос под е тър пе лив. Ня кой път дой де ня коя ду ша, ко я то не 
знае как да се мо ли и бър бо ри на Гос по да, но но си му един ма лък 
по да рък. Се га Гос под тър пи, очак ва го да при не се мо лит ва та си. 
Той се изп ра ви, че те мо лит ва та си, мо ли се, ще при не се да ра си. 
Тър пе ние има Гос под. И пос ле ще го бла гос ло ви. То ва е тър пе ние. 
Зна чи Гос под на ми ра вре ме за всич ки ду ши бед ни, на ко и то ни кой 
не об ръ ща вни ма ние, на ми ра вре ме да чуе вся ка ду ша как во каз ва, 
слу ша и да ва. На вся ка ду ша Той знае как ви са ней ни те нуж ди и 
да ва от то ва, от ко е то има нуж да, по не же е ще дър. Той е дъл го тър-
пе лив и да ва им мал ко от Сво е то тър пе ние. И ка то ви да де Гос под 
от Сво е то тър пе ние, вие се връ ща те до во лен от сво я та мо лит ва.

Всич ки тряб ва да из с луш ва ме мал ки те нуж ди. Имам ед на мал-
ка нуж да в се бе си. Ня кой път имаш нуж да да се по мо лиш. Дай 
на то ва чув с т во вът ре в се бе си про я ва. Ня кой път имаш чув с т во 
на ми ло сър дие в се бе си, ис каш да нап ра виш мал ко доб ро. Он зи 
„гос по дар“ каз ва вът ре: „Няма нуж да!“ Не. Дай мяс то на то ва мал-
ко чув с т во да се про я ви. Дай му въз мож ност. То ва чув с т во ис ка да 
се про я ви. Нека да се прояви. Ня кой път ис каш да пе еш, пее ти се, 
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но каз ваш: „Не е вре ме за пе е не.“ Ис каш ня кой път да се об ле чеш, 
но каз ваш: „Не е вре ме за об ли ча не.“ Има свой цен тър в гла ва та 
на чо ве ка то ва чув с т во за об ли ча не то. Ня кои хо ра имат вкус към 
кра си во то, към крас ки те. Те мно го оби чат да се об ли чат. Ще ви-
диш, че ня кой път са с чер ве на рок ля, пос ле със зе ле на, със си ня и 
про чее. Ос та ви то зи чо век да се про я ви то ва чув с т во в не го. Днес 
с чер ве на дре ха - с чер ве на. Ут ре със зе ле на - със зе ле на. Със си ня 
- със си ня. „Ама за то ва па ри тряб ват.“ И па ри те ще дой дат.

Дай ход на всич ки доб ри ни, ко и то Бог е ту рил в теб, в как ва то 
и да е фор ма. За най-мал ки те не ща не бъ ди скър жав, бъ де ще дър. 

Аз при веж дам се га за ко на вът ре. Не са мо от вън, но и от вът ре да 
бъ дем об ле че ни. Да бъ дем об ле че ни в дре ха та на лю бов та, да бъ-
дем об ле че ни в дре ха та на зна ни е то, да бъ дем об ле че ни в дре ха та 
на ис ти на та, да бъ дем об ле че ни в дре ха та на сво бо да та. С кол ко то 
ис каш дре хи се об ле чи. С всич ки те дре хи, ко и то ти дой дат на ум, 
мо же да се об ле чеш, но да от го ва рят те зи дре хи на вът реш ни те ти 
със то я ния. Са мо не си ту ряй чер ни поп с ки дре хи. Чер но то, то ва е 
сим вол на смърт та.

Аз се га го во ря не за вън ш ния жи вот, а за вът реш ния - от вът ре 
ка къв тряб ва да бъ деш. Ка къв от вън, то е друг въп рос. От вън ще 
си пра виш та ка, как то си зна еш. Ня кой път каз ва те: „Учи те лят 
каз ва да се об ли ча ме с бе ли дре хи.“ Бя ло то е от вът ре.

Хай де да из пе ем се га ед на пе сен. Ол ге, я ка жи коя пе сен да из-
пе ем. Коя пе сен ще из пе е те? Ко га то си меж ду уче ни те, за да ми-
неш за учен, из пей им „Аин фа си“.

Ония от вас, ко и то мо же те, на пи ше те ед на пе сен от три куп ле-
та. Ту ре те ду ми та ки ва   тъй да е нап ра ве на пе сен та, че ду ми те да 
ня ма нуж да да се ме нят, вся ка една ду ма да има са мо ед но зна че-
ние.

Коя пе сен да из пе ем? Се га има със те за ние меж ду вас кой да 
из ле зе да пее.
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Из б ра ли два на й сет кра си ви мо ми да пос рещ нат един княз в Ев-
ро па. Там тряб ва ло да гла су ват, та ед на от тях да му под не се бу кет. 
Ка то гла су ва ли, на ме ри ли два най сет бю ле тин ки. Вся ка ед на гла-
су ва ла за се бе си.

На ши те пес ни са дос та пре тен ци оз ни.
Ед на пе сен от Ри ла да из пе ем.

„Весел ти бъди“
„Отче наш“

Двадесет и четвърта лекция на Общия окултен клас 
13 март 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев 
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ТРИТЕ пРАВИЛА
път за освобождение

„Отче наш“

Има те ли ня коя те ма за да де на? (Не.)
Че ли сте мно го пъ ти све ще на та кни га, Биб ли я та. Че ли сте про-

рок Йе ре мия, но не сте се спи ра ли на въп ро са, ка къв ха рак тер 
има той, при как ви лоши ус ло вия е жи вял, как во са мо об ла да ние 
трябва да има човек.

Ще про че та трий сет и ос ма гла ва от Йе ре мия. Как ва сме лост 
тряб ва да има чо век ка то про рок. Ще за поч на от вто рия стих. (При 
про чи та не то на шес тия стих Учи те лят каза:)

Ня кой път вие ис ка те да ви е всич ко на ред. (Про че те  се гла ва
та до края.)

Йе ре мия е пред с ка зал мно го по-ло ши не ща, от кол ко то Се де кия 
е пред по ла гал. Се де кия е ис кал да избяга, но го настигат, хващат 
го, избиват всичките му синове пред него, пос ле и са мия не го из-
мъч ват. Ще ка же те: „За що?“ За що то всич ки те са жи ве ли един по-
ро чен жи вот. Нап ри мер един от юдейс ки те ца ре, пред шес т ве ник 
на Се де кия, ко га то му са че ли сви тък с ду ми те, ко и то Гос под е 
го во рил на Йе ре мия, той е ка зал: „Дай те сви тъ ка.“ Взе мал и на-
ряз вал на пар че та по два-три сви тъ ка и ги хвър лял в огъ ня. Пос ле 
пак му про че тат дру ги два-три сви тъ ка и пак ги хвър ли в огъ ня и 
про чее. И най-пос ле как во до би ва чо век, ка то се про ти ви на Сло-
во то Бо жие?

Ня кой път гле дам, вие си има те за се бе си ед но ви со ко мне ние. 
мне ни е то, ви со ко то мне ние на чо ве ка, се ди в из пъл не ни е то на во-
ля та Бо жия. Чо век, кой то из пъл ня ва во ля та Бо жия, се ди ви со ко, а 
кой то не я из пъл ня ва, се ди съ вър ше но до лу.
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Аз ще ви ка жа. Аз имам ед но пра ви ло и не зная да ли да ви го 
ка жа, или не. За се бе си имам ед но пра ви ло. Ще го ка жа на ония, 
ко и то имат уши:

Да слу жи чо век на Ду ха,
да се учи от Лю бов та
и да из пъл ня ва во ля та Бо жия.

Не да слу ша Ду ха, но да слу жи на Ду ха, на Бо жия Дух.
Ня кой мо же да пи та: „Как во не що е слу же не?“ Най-лес на та ра-

бо та. Ка то се оже ни, ед на мла да не вес та как во пра ви на мъ жа си? 
Слу жи му. Ще му гот ви, ще из ма же къ ща та, ще пе ре и про чее. 
Слу жи му. Ако не ис ка да слу жи, той ще я из пъ ди от къ щи и ще ка-
же: „Аз ис кам же на, ко я то да ми слу жи. Не ис кам ед на гос по дар ка, 
ко я то цял ден да си ма ха кра ка та.“ Вие ня кой път ис ка те да се ди те 
в До ма Гос по ден само тъй. Ка то не ис ка да слу жи, чо век ще дой де, 
ще слу ша са мо Сло во то. Той се об ли ча най-мо дер но, ту ря си ръ-
ка ви ци и ка то му се слу чи ед но мал ко не щас тие, ще ка же: „За що 
Гос под до пус на то ва?“

Чо век тряб ва да знае три не ща. Да слу жи на Бо жия Дух, то ва е 
ра зум но то. Да се учи от Бо жи я та лю бов, ко я то ще го об ла го ро ди. 
Ако се учи от Бо жи я та лю бов, сър це то му ще се об ла го ро ди. Вие 
не мо же  да об ла го ро ди те сър це то си, ако не се учи те от лю бов та. 

На Ду ха се слу жи. Слу же не то е за ума. Уче ни е то е за сър це то. 
Ти ис каш да об ла го ро диш сър це то си. Не мо жеш да го об ла го ро-
диш, ако не се учиш, за що то уче ни е то е за сър це то. А из пъл не ни-
е то во ля та Бо жия е за во ля та, за чо веш ка та во ля. 

Ко га то ня кой път каз вам, че тряб ва да се учи те, аз под раз би рам 
да се учи те са мо от лю бов та. Чо век, кой то не оби ча, той на ни що 
не мо же да се учи. И чо век, кой то не слу ша, ни ко га не мо же да 
слу жи. мо же да слу жи са мо он зи, кой то не е глух. Слу же не то е 
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за он зи, кой то слу ша. А пък уче ни е то е за сър це то. Из пъл не ни е то 
во ля та Бо жия е за чо веш ка та во ля. Та ка се ук ре пя ва чо век. Та ка се 
ук ре пя ва чо веш ко то ес тес т во. 

Се га има не що в чо ве ка, ко е то се про ти ви на во ля та Бо жия и 
вие го счи та те, че то ва сте вие. Ис ка те ня кой път да нап ра ви те 
не що, но не що ви каз ва: „Не.“ Съ бу ди те се сут ринта рано, зим но 
вре ме, двай сет гра ду са студ. Ста я та ви не е отоп ле на. Не що ви 
каз ва: „Ста ни да се по мо лиш.“ Но вие си каз ва те: „Сту де но е, ще 
се прос ту дя. мо же и в лег ло то, и под юр га на мо га да се по мо ля.“

мо же те и под юр га на да се по мо ли те, ни ка къв грях не е то ва, 
но ка то не ста ва те, а се ди те в лег ло то и се мо ли те, зас пи ва те, и 
свър ш ва се въп ро сът. Ста не те пос ле сут рин та не раз по ло же ни ду-
хом. Пи там то га з: от двай сет гра ду са студ тряб ва ли да се уп ла ши 
чо век? мо же те да нап ра ви те един опит. Ко га то поч не тя ло то ви 
да из с ти ва, ко га то поч нат кра ка та ви да тре пе рят, то ва по каз ва, 
че има те мал ко вла га в тя ло то си, то ва по каз ва, че ва ше то сър це 
е из съх на ло и вслед с т вие на то ва е така сту де но. И вся ко га се е 
за бе ляз ва ло: ко га то хо ра та ста ват ло ши, сту де ни, его ис ти, то вре-
ме то ви на ги се раз ва ля и ста ва сту де но. Щом хо ра та поч нат да 
ста ват мал ко по-доб ри, вре ме то за поч ва да ста ва топ ло. Топ ло то 
вре ме е за доб ри те хо ра на сър це то, а сту де но то вре ме е, ко га то 
хо ра та поч нат да ста ват ло ши. И ако във вас ста не сту де но, зна-
чи про ти во по лож ни те си ли на ко ра во сър де чи е то взи мат във вас 
над мо щие. Ти още не си ги надмогнал. По да ни ци те във ва ше то 
цар с т во за поч ват да ста ват ло ши, за поч ват да жи ве ят мал ко без-
раз бор но, тряб ва да дой де про рок Йе ре мия да ги стрес не, за да не 
ста нат ло ши.

Защото някой път ще дойде нещо в човека. Чо век тряб ва да 
изу ча ва се бе си. Ня кой път ти се усъм ни ш. Да кажем, че се усъм-
ниш. Ти си един си ро мах и ня маш ни то пет па ри в ка са та си, ще 
се усъм ни ш ли в ня ко го, ако дой де? Да ка жем, че си оси ро ма шал 
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бо га таш. Ка са та ти е праз на. Ако дой де при я те лят ти и ти ка же: 
„Об ра ха ти ка са та“, ти ще се по ус мих неше и ще ка жеш: „мен ни-
кой не мо же да ме обе ре.“ Тоя чо век не мо гат да го из ку ша ват. Но 
ако той е за бо га тял и му ка жат, че са брък на ли и са взе ли от ка са та, 
той вед на га ще по вяр ва.

Се га има един вид раз съж де ние в све та: мно го то фи ло софия 
ня кой път е вред но. Вся ко не що си има сво и те пра ви ла. (Учи те
лят ри су ва на чер на та дъс ка след но то:)

То ва са две пра ви ла. Аз ги на ри чам фор му ла А и фор му ла В. 
То ва е въп рос за раз ре ше ние. А е фор му ла та на ча ша та, а пък В е 
фор му ла та на ус по ред ни те ли нии на цев та.

Вие се на ми ра те при един из вор, и це лия ден взи ма те во да от 
из во ра с ча ша та и пре ли ва те, на ли ва те, на ли ва те в тая ча ша. Ис ка-
те да си пос лу жи те с тоя из вор, но от ма ля ва ръ ка та ви. Це лия ден 
ка то пра ви те та ка, то ча ша та ще прес та не ве че да ра бо ти в ръ ка та 
ти и ня кой тряб ва да дой де да те  за мес ти. При А ти ис каш да ра-
бо тиш с ча ша та, но ще се умо риш.

Вто ро то пра ви ло е: имаш ед на цев. Ти вед на га ту ряш тая цев, 
нап ра виш един чу чур и во да та тръг ва, за поч ва да те че и ти се ос-
во бож да ваш ве че. 

Казвам, по ня кой път ис ка те да поп ра ви те ва шия жи вот с ча ша-
та. Ху ба во е поп рав ка та с ча ши те: ед на ча ша, вто ра ча ша, тре та 
ча ша и про чее. Каз ваш: „Да из п ра вя ед на пог реш ка.“ Пос ле вто ра, 
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тре та и про чее, но тия пог реш ки ня мат край. И най-пос ле зас пи ш 
и свър ши се. А вто ро то пра ви ло е: ще туриш тия ус по ред ни ли нии 
- цев та, и ще те че во да та. Из во рът сам тряб ва да те че.

Но за да те че из во рът, чо век тряб ва да мис ли.
То зи слу чай, при А, е въпрос на хо рата, ко и то не ис кат мно го да 

ра бо тят, ко и то си каз ват: „Кой ще му мис ли на дъл го и на ши ро ко. 
Кой ще му пра ви се га чеш ма. Да ра бо тя чеш ма? С ча ша ще гре ба, 
то е по-лес но. А пък кой то ис ка да пра ви чеш ма, не ка да дой де да 
си я пра ви.“

Но все ки, кой то ис ка да се спра вя с въп ро си те на жи во та, неп-
ре мен но тряб ва да има един из вор. А пък из во рът, то ва е чо веш-
ки ят ум.

Се га, ако си слу жи те с пър во то пра ви ло на А, при мъч но ти и те, 
ка то ти от ма лее ръ ка та, ти ще се диш два-три де ня и ще поч неш да 
мис лиш как да ста не тая ра бо та. И кой то има ум, ще му дой де на 
ума вто ро то пра ви ло: ще нап ра ви чеш ма, и тя ще вър ши не го ва та 
ра бо та, а той ще бъ де сво бо ден.

Се га пър во то пра ви ло за сър це то: вие ис ка те да яде те, да пи-
е те. Ядат ви се кру ши, ябъл ки, сли ви. Аз съм наб лю да вал ка къв 
е ха рак те рът на бъл га ри на в ня кои мес та във Вар нен с ко. Не го го 
мър зи да си са ди в дво ра си. Ня ма ни то ед но дър во. Боб и дру-
ги та ки ва ра бо ти има, но не са ди сли ви, ябъл ки и про чее. Да же 
и от вън да има кру ши, се кат ги. Тур ци те си имат гра ди ни. Ония 
ще хо дят лят но вре ме да ис кат от тур ци те сли ви, кру ши, ябъл ки. 
Ако ня кой са ди в дво ра ня коя кру ша, и дру ги те ви дят, че е ху ба ва, 
ще хо дят да кра дат, но на ни ко го не му иде на ум да са ди кру ши. 
Някоя круша е дала много плод и ако не му даваш от тая круша, 
той ве чер но вре ме ще дой де с брад ва и ще я от се че. И ко га то аз 
пра вех сво и те из с лед ва ния, да дох им съ вет. Каз ват ми: „Как во да 
пра вим?“ Каз ах им: „На саж дай те. Най-ве ли ко то не що е то ва. Ка то 
на са ди ш, то ва е къс мет. Ка то по са ди ш три ябъл ки, три сли ви, три 
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кру ши, къс ме тът ти ще тръгне. Же на ти и де ца та ти ня ма да бо ле-
ду ват.“ „Та ка ли?“, казват. Се га, ка то ми не ня кой по тия мес та, ще 
ви ди, че са на са ди ли ве че плод ни дърве та. То ва е ве че за сър це то.

Сега много пъти, ако има те па ри, ще оти де те да си ку пи те. То-
ва е ча ша та. А пък ако ня ма те па ри, не ще мо же те да си ку пи те. А 
ако имаш на са де ни три-че ти ри кру ши - те че из во рът, ще оти деш 
да си от къс неш. Ако ня маш на са де ни, ще мис ли ш, че Гос под не 
ти да де па ри. Казваш си: „Ако беше ми дал пари, щях да отида да 
си купя.“ А ина че ще си имаш в дво ра че ти ри-пет дър ве та   кру ши, 
ябъл ки и Гос под ви на ги ще те бла гос ло ви. И ще те че то га ва из во-
рът. Всич ки вие каз ва те, да си има те па ри ци. Ча ша та. Ху ба во. Но 
ка то ня ма те па ри ци, каз вам: на саж дай те дър ве та. Не са мо то ва, но 
и хо ра та ще дой дат при вас и ще ку пу ват. И ако има те по ве че, от-
кол ко то мо же те да изяж да те, из ли шъ ка ще про да ва те и ще има те 
па ри. А другояче вие ще ку пу ва те.

Ня кой път вие каз ва те: „Да бъ де чо век до бър.“ То ва е по от но-
ше ние на не го во то сър це. Доб ро то и зло то, то ва са два про це са. 
Еди ни ят про цес, на зло то, се за ни ма ва с гъс та та ма те рия. Това е 
го ля ма гъс то та и тряб ва да бъ де чо век мно го умен, за да се спра ви 
с не го. А пък доб ро то се за ни ма ва с по-фи ни те ра бо ти. Един грън-
чар, кой то пра ви гли не ни съ до ве, той тряб ва да изу ча ва поч ва та, 
тряб ва да знае как се пра вят стом ни, тряб ва да му сти га умът кол-
ко вре ме тряб ва да ги пе че и как.

мис ли те ли, че да се об ра зу ва в чо ве ка ед но ху ба во же ла ние 
е лес на ра бо та? Ти, щом ис каш да имаш ед на ху ба ва кру ша, ще 
я раз ко па ваш, ще я по ли ваш, ще се гри жиш за нея дъл го вре ме. 
Дъл го вре ме тряб ва да ра бо ти чо век вър ху се бе си, за да си съз-
да де ед но ху ба во же ла ние. ма те ри а ли те ще ги имаш там, но за 
съз да ва не то на фор ма та в тебе, на ед но доб ро же ла ние в тебе, ти 
тряб ва да ра бо тиш дъл го вре ме. Каз ваш: „Да имам ед но доб ро же-
ла ние.“ Ако не си грън ча р, то га ва ще оти деш да си ку пиш гър не. 
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Но счу пи се то ва гър не. Зна чи же ла ни е то ти мо же да се счу пи. 
Ако има ш па ри, пак ще си ку пиш. Но ако сам си грън чар и сам си 
пра виш гър не та , ще си нап ра виш ед но гър не, ед на стом на, ко я то 
и след мно го го ди ни да не се счу пи. Се гаш ни те же ла ния са мно го 
крех ки. Като падне - счупва се. И ако имаш па ри, ку пу ваш, но ако 
ня маш, ще оти деш да взе меш на за ем от ня ко го. Но по въз мож-
ност чо век сам тряб ва да ра бо ти.

Го во ри се за съз да ва не то на ха рак тер. За съз да ва не то на ха рак-
те ра чо век тряб ва да поз на ва се бе си. Сегашните фи ло со фи от две 
хи ля ди и пет с то тин го ди ни още не поз на ват чо ве ка. Те каз ват, че 
чо век има ум, чув с т во и во ля и мис лят, че всич ко раз ре ша ват. А 
пък то ва ни що не раз ре ша ва. Нап ри мер има у чо ве ка во ля, но тоя 
чо век е заб ра влив. Ка жи му не що, и след из вес т но вре ме той е 
заб ра вил. Не му сти га умът, заб ра вя. Тоя чо век има во ля, но пи-
тай те го за му зи ка, и той ня ма ни как во же ла ние да я учи. Каз вам 
му: „На ли имаш во ля, пей.“ Той каз ва: „Не ми се пее.“ „Е, де ти е 
во ля та?“ Някой не знае да смята. Той не знае, че му зи ка та има си 
сво е то мяс то, свой цен тър. Ако е раз вит тоя цен тър на му зи ка та, 
то во ля та мо же да ра бо ти. Ако цен тъ рът на смя та не то [не] е раз-
вит, во ля та не ра бо ти, не можеш да смяташ.

Аз гле дам ре ли ги оз ни те хо ра. Каз ва ми един: „Аз че тох не що 
ху ба во, но заб ра вих.“ Заб ра вил си го, по не же цен тъ рът ти на па-
мет та не е раз вит. Ти каз ваш: „мно го ху ба во бе ше.“ „мно го ху-
ба во би ло, но си го заб ра вил.“ Каз ва ми той: „Не мо же ли да го 
втъл пи Ду хът в мен?“ Ду хът ще ра бо ти, но ти ня маш раз ви та па-
мет. Щом ти не мо жеш да пом ниш, то тво е то сър це има вли я ние 
вър ху ума ти и умът ти не се за ни ма ва с ра бо ти, ко и то тряб ват, а 
с ра бо ти, ко и то не ти тряб ват. И вся ко га раз се я ност та на чо ве ка 
зависи от не го ви те чув с т ва. Щом чо век има мно го же ла ния, то не-
го ва та па мет от с лаб ва. Щом има ед но же ла ние, то не го ва та па мет 
е сил на. Из х вър ли мно го то же ла ния и ос та ви са мо ед но же ла ние. 
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Пред с та ви си, че имаш же ла ние да уго диш на сто ду ши хора, а 
пък те са раз ни ха рак те ри. Питам, ще станеш ли ти паметлив, ако 
искаш да им угодиш? Пред с та вете си, че аз ис кам да пре по да вам 
му зи ка, и се сму ща вам от то ва, да ли де ца та се ин те ре су ват, да ли 
ще ме раз бе рат кри во, или не. Но представете си, че не се сму ща-
вам от то ва, да ли право ще ме раз бе рат, или кри во ще ме раз бе рат. 
Аз си пре по да вам му зи ка та и ни що по ве че.

Ня кои от вас можете да ка же те, че раз би ра те и че знаете да пе-
е те. Зна е те да пеете за у че ни те пес ни, но кол ци на от вас зна е те да 
пе е те ед на но ва пе сен?

Кол ко ли нии има те в му зи ка та? (Пет.) Се га, ту рят още две ли-
нии под „ре“. Как во ста ва? (По лу ча ва се дол но „сол“.) Над пе та та 
ли ния от го ре ту рят ли нии. То га з как во ста ва? (По лу ча ва се гор но 
„до“.) Ние се га се от к ло ня ва ме. му зи ка та си има свои пра ви ла. 
Ти не мо жеш да пе е ш, ако не зна еш пра ви ла та на му зи ка та. Тряб ва 
да имаш от къ де да за поч неш. Тряб ва да имаш един ос но вен тон, 
от кой то да за поч неш и то газ всич ки те дру ги то но ве се на реж дат 
относително пър вия тон, имат съотношение към първия тон, ес-
тес т ве но те се на реж дат по то ва пра ви ло. В тая га ма, ко я то сега 
има те, как то се пре по да ва, ако взе ме те от „до“ на го ре, то газ меж-
ду се дем те то на ня ма да има ви на ги це ли то но ве, но ще има два 
по лу то на. За що, на как во ос но ва ние отгоре про из ти чат два та по-
лу то на? За що от „до“ до „ре“ е цял тон, от „ре“ до „ми“ е цял тон, 
а от „ми“ до „фа“ е по лу тон? На как во ос но ва ние? Философията 
сега. Та ка е в се гаш на та му зи ка. То си има своя дъл бо ка фи ло соф-
с ка при чи на. Пос ле от „фа“ до „сол“ е цял тон, от „сол“ до „ла“ е 
цял тон, от „ла“ до „си“ е цял тон, а от „си“ до „до“ е по ло вин тон. 
Тия два по лу то на са вра та в ця ла та га ма, те са вра та, през ко я то 
се вли за и из ли за. След ва ща та га ма спо ред мен за поч ва от по лу-
то но ве те. То ва и да ви го обяс ня, ра бо та та ни най-мал ко ня ма да 
се раз ре ши.
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му зи ка та е са мо ед но пра ви ло за след но то: чо век, кой то ис ка 
да аку му ли ра сво и те си ли, тряб ва да си слу жи с му зи ката. му-
зи ка та е са мо за да съ би раш си ли те. Тя ня ма ни най-мал ко да те 
на у чи как да жи ве еш. му зи ка та е са мо сред с т во, за да до би еш раз-
по ло же ние. Ти си мно го ра бот лив, оби ча ш да се гри жиш за мно го 
ра бо ти, тре во жиш се. Ти като пе еш, ще се на у чиш по-мал ко да се 
тре во жиш, ще сед неш мал ко на кеф, ще за пе еш: „Зап ла ка ла е го-
ра та“, „Сто ян ма ми си ду ма ше“.

му зи ка та раз ре ша ва про ти во ре чи я та. В му зи ка та всич ко е на-
ре де но. Ако вървиш по во ля та ѝ, ти ще пе еш нав ся къ де. Чо век, 
кой то пее, е на служ ба, а пък човек, кой то не пее, е увол нен. Чо-
век, кой то пее, има от лич на служ ба, про фе сор е ня къ де, до бър 
гос по дар има. А пък кой то не пее, ня ма служ ба, не му вър ви в 
жи во та. Как во да пра ви? Да за поч не да пее.

му зи ка та е из кус т во са мо за чо веш ко то сър це, не за чо веш кия 
ум. И тога ва да пееш за се бе си. Щом ис каш да пе еш за дру ги те 
хо ра, то ще си съз да деш ед на мъч но тия. То ва ще ти бъ де вто рос-
те пен но. Ти тряб ва да пе еш, за да се об ла го ро ди твое то сър це, ти 
да по чув с т ваш слад чи на та на му зи ка та. Щом поч неш да пе е ш за 
дру ги те, те ще поч нат да те без по ко ят. Ще дой де ня кой и ще ти 
ка же: „Как во пе еш тая ди во тия? Не мо га да те слу шам.“ А пък ти 
си пей ти хо, за се бе си, и ако рече ня кой да те слу ша, ти си пей  за 
се бе си. Не ви кай да те слу шат всич ки. Аз ня кой път слу шам, ка-
то кряс кат ня кои от он зи ла гер, аз ги слу шам от ста я та си. То ва е 
сол феж. Казвам: „Викат. Дали го би ят?“ И каз вам: „То ва не що не 
е бой, не е и пе сен.“ Спи рам се, да вам си ухо то, за бе ляз вам, че е 
сол фе жи ра не. Казвам: „Солфеж е това.“

Ще ка же ня кой: „Как во ви ка тая сес т ра?“ За мен он зи, кой то 
ви ка [е по-добър от онзи, който не вика]. За мен оно ва де те, ко е то 
ре ве, е по-доб ро, от кол ко то оно ва де те, ко е то не ре ве. Ня кой път 
е по-ху ба во чо век да ви ка, от кол ко то да не ви ка. Но он зи, кой то 
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пее, онзи, който му е пре дал, кри во му е пре дал. Аз слу шам тия, 
ко и то ви кат из го ра та. За що то то зи сол феж го има и в Аме ри ка. 
Аз зная един сту дент, кой то сол фе жи рал из го ра та и дъ ще ря та на 
един про фе сор, ко я то го слу ша ла, хук на ла да бя га - сто ри ло ѝ се, 
че този чо ве к е по лу дял и не що ви ка.

Спо ред мен най-първо трябва да съществува тая философия: не 
се нап ря гай  да ви ка ш. За поч ни с ти хи те то но ве. Вя тъ рът, бу ря та не 
за поч ват та ка из вед нъж. Слън це то не из г ря ва из вед нъж, но пос те-
пен но. За поч ни ти по ле ка. (Учи те лят пее мно го ти хо и пос те пен но 
усил ва зву ка, пеенето, до един гръм лив глас: „Ха, ха, ха...“) 

Най-пър во се ос во бо де те, когато дойдете до пе е не то, от всич-
ки вът реш ни ог ра ни че ния. Има из вес т ни зву ко ве, крес ли ви зву ко-
ве, ко и то са край но раз ру ши тел ни. Чо век тряб ва да бъ де край но 
вни ма те лен. Има зву ко ве, ко и то при над ле жат към тъй на ре че на та 
мър т ва га ма - га ма на смърт та. И бла го да ре ние, че има са мо ед на 
та ка ва га ма на смърт та, но тряб ва да се па зиш, да не би с тоя тон 
да по пад неш в тая га ма и ще те сполети не щас тие. И вслед с т вие 
на то ва мно го хо ра са нап ла ше ни и не пе ят по един с т ве на та при-
чи на на тая мър т ва га ма. И каз ват: „Спо ли тало ме е ня кое зло, кол-
ко то пъ ти съм пял. И за то ва се на у чих да мъл ча.“ И за то ва чо век 
мъл чи, да не пее кри во.

Ти тряб ва да има ш обект, за кой то да пе еш. Ще пе еш за ня ко-
го, нали? Ще пе е ш за Бо га, за При ро да та, за Слън це то, за ху ба вия 
въз дух, за из во ра, за ня кое цве тен це, за хо ра та. Тряб ва да има ш 
не що ху ба во, за ко е то да пе еш. Ако имаш ед на фор ма пред се бе си 
и ако ре чеш да из мис ли ш ед на но ва пе сен, има много го ля ма опас-
ност да по пад неш в мър т ва та га ма. Пе еш ти: „За що си ме, май ко, 
ро ди ла?“ Той пее защо го майка му родила. Как во ис ка  да ка же? 
Ти казваш: „За що ме, май ко, ро ди?“ Как ще изпе е те та зи пе сен? 
Или пи та те вие му зи кал но: „За що тряб ва да жи вея?“ Ня ма фи ло-
соф с ко раз ре ше ние в това.
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Ти не си жи вял, ти пи таш за що си дош ъл да жи ве еш. Не пи тай 
и за що тряб ва да стра даш. Стра да ни е то е на сте пе ни. Аз се бод-
на с ед на иг ла, имам стра да ние. Каз вам: „Го ле ми стра да ния!“ Но 
пад не един ка мък и ми сма же пръс та. Тия стра да ния та ки ва ли са, 
как то при убожда не то с иг ла? мно го по-го ле ми! Или да ка жем, че 
е сма за на ця ла та ръ ка или це ли ят крак, то ва е още по-го ля мо стра-
да ние. Но ако се сма жат ед нов ре мен но и ръ ка та, и кра ка, стра да-
ни е то се уве ли ча ва. Се га има хи ля ди сте пе ни на стра да ни е то. Ти 
казваш: „Голямо стра дание.“ Убо ден ли ти е пръс тът с иг ла, или 
ти е сма зан це ли ят пръст, или ти е сма за на ця ла та ръ ка и про чее? 
Ти каз ва ш: „Убо дох се.“ Щом се убо деш, бла го да ри, че не ти е 
смач ка на ръ ка та.

Се га всич ки те ни стра да ния са са мо убод ва ния. За що то, щом 
ти се сма же це лият пръст, туй е стра да ние. То га з не мо жеш да ра-
бо тиш.

Нап ри мер има те же ла ние да се мо ли те, но пос ле каз ва те: „Не 
ис кам да се мо ля.“ Вас ще ви спо ле ти ед но го ля мо не щас тие. Има 
не що смач ка но във вас - ня кой пръст. То ва смач ка но то тряб ва да 
се поп ра ви, и не ща та се поп ра вят имен но чрез му зи ка та в света.

И ако ти не мо жеш да се мо лиш му зи кал но, твоята мо лит ва не 
мо же да има ре зул тат. Ще имаш всич ка та ме ко та в сър це то си при 
мо лит ва та.

Ако ти не ту ри ш всич ка та кра со та, ко я то умът ти мо же да да де, 
ако не ту ри ш всич ка та ме ко та, ко я то сър це то ти мо же да да де, и 
ако не ту ри ш всич ка та си ла, туй интензивно желание да постиг-
неш, ко е то твоя та во ля мо же да да де, то твоя та мо лит ва не мо же 
да има ре зул тат.

Някой ид ва при мен и пла че. Но той не знае да пла че, той ре ве 
ка то кра ва. Аз съм слу шал ня кой да пла че, но да ти е при ят но да 
слу шаш. От лич на му зи ка. Той си пла че ху ба во, и съл зи те па дат. 
Но у ня кои някой път има такива гър че ния по ли це то - не зна ят да 
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пла чат. Ня кой път ще из ка рам ед на мла да сес т ра и ед на ста ра сес-
тра, да поп ла чат мал ко. (Учи те лят каз ва на ед на сес т ра:) мно го 
не си пла ка ла, мно го ряд ко пла чеш.

Пла чът е един му зи ка лен зов. От зо ва ват се всич ки ония съ щес-
т ва, ко и то сли зат от не ви ди мия свят. Пла чът на де те то е му зи ка лен 
зов. И си лен е той. Де те то пла че. То ва „уа“ е мно го си лен слог. „Уа“ 
ли каз ва де те то, или дру го я че? („Уа.“) Ня кой път, ко га то пла чат де-
ца та, послу шай те ги как пла чат, ня кое рев ли во де те пос лу шай те как 
взе ма пър вия тон. Ин те рес но е. Ка то из ка же де те то тоя зов, май ка та 
се при ти чва. Той има осо бе ни треп те ния и за ся га ѝ сър це то.

Та казвам сега метода на Бога. Бог ис ка да по мог не на чо ве ка 
по вся ка къв на чин. Той е снаб дил човека с всич ки сред с т ва, та 
ко га то има нуж да, да знае как да се от п ра ви към Бо га. На ше то 
сър це и на ши ят ум тряб ва да бъ дат в из п рав но по ло же ние, та да 
знаем как да фун к ци о ни ра ме с нашите апарати. Че ако ти не зна-
еш как да фун к ци о ни раш с му зи ката, ня ма да бъ деш из с луш ва н. 
Например има една дума. Ти казваш: „Оби чаш ли ме ти? Кол ко ме 
оби чаш? (Учи те лят с мно го де бел, груб глас из го ва ря тия ду ми.) 
Аз ис кам да знам.“ Тоя чо век пър во ис ка. Он зи, кой то знае, знае 
как да го ка же. Ти хо, ти хо ще го во ри. То зи ме ки ят глас не се чу ва 
поч ти. Не го чу ваш, за що то ти са тъ пи уши те. Аз го слу шам. Ду-
ми те  го во риш ме ко: „Аз те оби чам. Как во ис каш по ве че от то ва.“ 
Под ду ма та „оби чам“ се раз би ра то ва: „Аз съм го тов да нап ра вя 
въз мож но то от моя стра на, мо га да ти ус лу жа.“

Ня кой път ние пи та ме: „Ти го тов ли си да се по жер т ваш за ра ди 
ме не?“ Че той мно го ис ка. Хрис тос, след ка то учи дъл го вре ме, 
ка то Го за пи та ха уче ни ци как во тряб ва да пра вят, Той ка за: „Кой-
то ис ка да бъ де мой уче ник, пър во то пра ви ло е: тряб ва да слу ша 
най-пър во. И кой то ис ка да бъ де мой уче ник, тряб ва да се от ре че 
от ба ща си, от май ка си, от жи во та си, но от он зи жи вот, кой то го 
е от да ле чил от Бо га.“
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Сега ние минаваме към един друг ред на разсъждения. Ако 
има те един ъгъл от трий сет гра ду са, да ка жем, мо же те да на ме ри-
те как во е раз с то я ни е то меж ду кра и ща та на две те ра ме на на ъгъ-
ла. Да ка жем, че ъгъ лът има ма лък раз мер, има къ си стра ни. Но 
ако про дъл жи те две те стра ни на тоя ъгъл на трий сет ки ло мет ра, 

то кол ко дъл га ще бъ де нап реч на та 
ли ния, с кол ко ще се уве ли чи тя?

Ако се про дъл жат стра ни те на 
ъгъ ла до един ки ло ме тър, то кол-
ко ще се уве ли чи ли ни я та, ко я то 
пре си ча две те стра ни? (Може да 

се изчисли това.) може. Но трябва да се изчисли. Двете страни 
на ъгъла са ра ди у си, ко и то из ли зат от един цен тър. Има ед на ок-
ръж ност. Око ло тия две стра ни ще тег ли те един кръг. Тоя ъгъл е 
ед на от сеч ка на кръ га, а нап реч на та ли ния, ко я то пре си ча ъгъ ла, 
по каз ва на как во раз с то я ние сме от цен тъ ра. Кол ко то тая пречка 
е по-го ля ма, тол ко ва ти си по-да ле че от цен тъ ра. Кол ко то тая от-
сеч ка се на ма ля ва, ста ва по-мал ка и по-мал ка, ти се приб ли жа ваш 
към цен тъ ра.

Дру га ед на за да ча има. Допуснете сега, че има те тия две ли нии, 
А и В, ко и то се пре си чат и об ра зу ват ъгъ ла. Тия ли нии вър вят в 
про ти во по лож на по со ка. По не же тия ли нии ня ма да оти дат във 
веч ност та, те спо ред един за кон, те ще се повър нат на зад и ще се 
срещ нат.

30°

А

В
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можете да имате линията А и линията В. Да допуснем, че ли-
ни я та А се дви жи в ед на по со ка, а ли ни я та В - в про ти во по лож-
на по со ка. Ли ни я та В, ка то дой де в об рат на та стра на, през къ де 
ще ми не? То ва са най-го ле ми те про ти во по лож нос ти. Чо век, за да 
мо же да раз ре ши тия про ти во по лож нос ти, той тряб ва да раз би ра 
ус ло ви я та. Ге о мет ри я та е ед на на у ка, ко я то раз ре ша ва всич ки те 
про ти во ре чия в жи во та, или дру го я че ка за но, ге о мет ри я та раз ре-
ша ва всич ки въз мож нос ти, ко и то жи во тът има и но си. Това е ге-
ометрията. Тя раз ре ша ва всич ки те про ти во ре чия във фи зи чес кия 
свят, в ду хов ния свят и в ум с т ве ния свят. Кой то раз би ра ге о мет ри-
я та, за не го е та ка. А пък ма те ма ти ка та да ва тия от но ше ния, ко и то 
вът ре съ щес т ву ват. Ако ти не раз би раш ге о мет ри я та, не мо же ш да 
раз ре шиш мно го въп ро си.

Да ка жем, че стра даш. Каз ваш: „Сър це то ми стра да.“ Но кое 
сър це стра да в те бе? В сър це то ти е слън че ви ят въ зел. Ако твоят 
слънчев въ зел се вли яе от твоите лич ни  чув с т ва, ще про из ве де 
един ре зул тат. Ако твоят слън чев въ зел се вли яе от чув с т во то на 
страх, то ще има друг ре зул тат. Ако твоят слън чев въ зел се вли яе 
от чув с т во то на твоето ми ло сър дие, то слън че ви ят ти въ зел ще 
има дру ги въз п ри я тия. Слън че ви ят въ зел е въз п ри е ма тел на мно го 
впе чат ле ния, ко и то идат от не ви ди мия свят и ти тряб ва да ги раз-
ли ча ва ш. И вся ко едно впе чат ле ние ще да де ед на ли ния. Нап ри-
мер, ако слън че ви ят въ зел въз п ри е ме впе чат ле ния от лич ни те ти 
чув с т ва, то ли це то ти ще се удъл жи. Ако стра хът пов ли яе вър ху 
слън че вия въ зел, то ли це то ти ще вземе съответна форма.

Дой де ти например чув с т во то на ми ло сър ди е. Как ва по за ще 
взе ме те? Ка же те ми как ще пред с та ви те ми ло сър ди е то вън ш но. 
Дай те ми ед на фор ма. Вие го во ри те за ми ло сър дие, а не мо же те 
да я на ри су ва те. Каз ваш, че чо век тряб ва да е много ми ло сър ден. 
Как ще го из ра зи те във фор ма? Вземете сега поза, дайте ми начин. 
(Учи те лят показа по за та на гор де ливия чо век и на страх ли вия.) 
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Две те по зи ви да дох, а пък тре та та ис кам вие да ми пред с та ви те. 
Аз се га пред с та вих гор дост та и стра ха, а пък вие ще ми пред с та-
ви те ми ло сър ди е то. И аз ис кам да го ви дя. И по мис ле те се га: ед на 
по за на ми ло сър дието. Ако го на луч ка те   доб ре, ако не го на луч ка-
те   здра ве, ще има сол феж. 

Вие не мо же те да бъ де те ми ло сър д, ако два пъ ти не сте [се] плъз-
га ли. На четири места трябва да сте се плъзгали. АС е плъз га ни ца. 
Пос ле АD, ВD, ВЕ. Бук ва та „м“ как во е? А е по ло жи тел на та стра на 
на ми ло сър ди е то, а пък В е от ри ца тел на та стра на на ми ло сър ди е-
то. Ако преобладава положителната страна на милосърдието, ти ще 
станеш активен и ще го направиш. Ако пре об ла да ва от ри ца тел на та 
стра на, ще ка жеш: „Се га не му е вре ме то“ и ще го от ло жиш. Зна чи, 
щом си в по ло жи тел на та стра на, ще нап ра виш вед на га. Ако го от ла-
гаш, зна чи от ри ца тел на та си ла в тебе пре одолява. Ако го нап ра виш, 
значи по ло жи тел на та си ла в тебе пре об ла да ва.

И при ми ло сър ди е то тряб ва да зна еш по со ка та. ми ло сър ди е то 
ня ма да го пра виш го ре, то се пра ви ви на ги до лу. Вис ши те съ щес т-
ва ня мат нуж да от ми ло сър дието. Вся ко ед но съ щес т во, ко е то се ди 
по-до лу от тебе, то ще има ви на ги нуж да от твоето ми ло сър дие. 
Сле до ва тел но сла би те имат нуж да от ми ло сър дие, а пък сил ни те 
хо ра с ми ло сър дие мо гат да по ма гат. И са мо един чо век, кой то е 
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ви со ко ин те ли ген тен, ра зу мен, до бър, той мо же да по ка же ми ло-
сър дие.

Се га да се повърнем към оно ва, ко е то мо же да ви пол з ва. Вие 
ня кой път пи та те: „За що Гос под съз да де све та та къв?“ Не пи тай те 
за що Гос под съз да де све та. То е все ед но да пи та ш за що е съз-
да ден уни вер си те тът. Уни вер си те тът е мяс то за уче не, съз да ден 
е, за да се учат ста ри и мла ди, не са мо мла ди. Све тът е създаден 
[за учене], уни вер си те т е той, за да се учи те вътре. Щом оти де те 
там, тряб ва да зна е те мяс то то, от г де то тряб ва да за поч не те да се 
учи те. И в тоя уни вер си тет най-пър во се за поч ва с пред ме та пи-
па не. Пи па не то е най-нис ше то усе ща не. И след то ва ще ис ка ш да 
го опи таш: „мо жеш ли да ми дой деш на гос ти?“ И сле до ва тел но 
пи па не то е за поз на ва не с вън ш ния свят. А пък да ти дойдат на 
гости, то е ве че яде не то. Ня ма ни що ло шо в яде не то. Ка то дой де 
гос те ни нът, ти го пос ре щаш. Ще му кажеш: „Доб ре до шли!“ Ще 
им сне меш големите пал та, по не же е мно го топ ло, и ще ги ос та-
ви те са мо по ри зка. И след то ва ще ги пос дъв чеш мал ко и ще ги 
по ту паш. Дъв ка не то със зъ би е сви ре не. Ще им свириш. След като 
влязат, ще им сви риш с ки та ра та си с трий сет и две стру ни. Ка-
то им из с ви риш пър во то пар че   ед на кла си чес ка пе сен, то газ ще 
ги хва неш под ръ ка и през глав ния вход ще ги вне се ш в обед на та 
стая, ще го ту риш там. То ва е про це сът, кой то го на ри чат яде не. 
Яде не то е за кон да при е ма ш гос ти.

Вие още ня ма те по ня тие, как во не що е яде не то. При ед но яде не 
ще имаш най-мал ко че ти рий сет-пет де сет ду ши ра зум ни съ щес-
т ва, ко и то са влез ли в тебе. И вся ко [яде не], в ко е то не при със-
т ват ня кои съ щес т ва да ги изя де те, вие каз ва те за тако ва яде не: 
„Блуд ка во е това ядене.“ А пък ка то вля зат тия съ щес т ва във вас, 
до на сят не що с яде не то. „Нер де Шам, нер де Баг дад“* - каз ва ед на 

* Нерде Шам, нерде Багдад. (тур.) - Къде е Ямбол, къде е Стамбул. Използва се при сравнение 
на много далечни неща
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по го вор ка. Спо ред се гаш на та фи зи о ло гия каз ват: „Да из ва дим не-
що от яде не то.“

Как ще раз бе ре те вие ду ми те Хрис то ви: „Аз съм жи ви ят хляб, 
Кой то е сля зъл от не бе то. Кой то ме яде, ще бъ де жив.“ Ти чрез тоя 
хляб ще при е меш оная си ла, ко я то ти е не об хо ди ма.

В яде не то има три ме то да се га. Със сто ма ха си ще яде ш, с дро-
бо ве те си въз п ри е ма ш въз ду ха, и ед нов ре мен но тряб ва да ста не 
друг про цес вът ре в мо зъ ка. Три про це са: хра не не, ди ша не и мис-
ле не. Тия три про це са вър вят ед нов ре мен но. Ако ди ша не то, мис-
ле не то и хра нос ми ла не то вър вят пра вил но, то яде не то е пра вил но 
и сле до ва тел но ор га низ мът мо же да бъ де зд рав. Всич ки бо лес т ни 
със то я ния про из ти чат от фак та, че един от про це си те мо же да не 
е пра ви лен: или ди ша не то, или мис ле не то, или са ми ят про цес на 
хра не не то. мо жеш да има ш ня как во не раз по ло же ние и то мо же да 
за ви си от ня кои твои чув с т ва.

В но ва та фи зи о ло гия, ако сед не ш да яде ш, как во тряб ва да п ра-
ви ш? Ако аз сед на да ям, аз най-пър во ще из пея ед на пе сен. Няма 
да ви я кажа. На моите гости ще изпея една класическа песен. 
То ва го наричам - ще бла го да рим на Бо га. А пък ти, без да бла го-
да ри ш, бър ка ш в чи ни я та. Та ка не ста ва. Най-пър во ще взе ме ш от 
хля ба мал ко, ще му се по ус мих не ш мал ко, ще го пог лед не ш, ще 
го дър жи ш мал ко, ще поб ла го да ри ш и ще взе меш мал ко по мал ко. 
По ле ка-ле ка ще вземаш хля ба. Не бър зай . Ня кои съм слу шал да 
каз ват: „Ти, ка то ядеш, да ти плю щят уши те.“ Ни как во плю ще не. 
При яде не то чо век тряб ва да има най-го ля мо спо койс т вие.

Аз ви го во ря се га за яде не то, но то ва жи и за че те не то, и за вся-
ка ра бо та. Това ва жи и при пи са не  на пис ма, при мис ле не и при 
как ва да е дру га за да ча. Има мно го за да чи в све та. Тия за да чи спа-
дат към жи во та. Вие не тряб ва да се без по ко и те. Щом на ста рия 
дя до из па дат зъ би те, той каз ва: „ме кич ко, ме кич ко. Ко ри не ис-
кам.“ И той се без по кои. Ако ти не мо же ш да мис ли ш, ти си стар 
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дя до. Ако ти не мо же ш да чув с т ва ш, ти си стар дя до. Ако ти не мо-
же ш да нап ра ви ш нищо в све та, ти си стар дя до. Ти каз ва ш: „Тая 
ра бо та е ос та ря ла.“ Но и ти си ос та рял. Та ми съл та тряб ва да бъ де 
но ва в чо ве ка. Тряб ва да има те же ла ние да мис ли те. Щом дой де ш 
до по ло же ние да каз ва ш, че ня ма как во да мис ли ш, ти кло ни ш към 
ос та ря ва не. Щом поч не те да каз ва те, че не стру ва чо век мно го 
да чув с т ва, вие сте ос та ре ли. Бо жи е то Цар с т во е на онези, ко и то 
вли зат ка то де ца та. Най-пър во е: то ва, ко е то вър ши те, тряб ва да го 
вър ши те с мла денчес ки дух. Не ви каз вам да на пус не те из вед нъж 
то ва, ко е то пра ви те се га. Но имаш ед но но во ве рую, на ли та ка? 
Нап ра ви опит с не го. Не ос та вяй  из вед нъж ста ро то.

Има стар на чин за пе е не. (Учи те лят се из пъ чи и пее нам ръ ще но 
и гру бо.) Се га но ви ят на чин ка къв е? Ще пе е ш ту по ста рия на чин, 
ту по но вия на чин, но сво бод но пей . Ти сега ис каш да се по ка же ш 
ре ли ги о зен. Каз ваш: „Аз съм на бо жен чо век.“ Ста не ш се ри о зен 
и се из пъ чи ш. (Учи те лят се кръс ти с мно го ши ро ко дви же ние.) 
Каз вам, та ка не се кръс ти чо век. Аз казвам, мо ят кръст не е от 
един ме тър, а с хи ля ди ки ло мет ри. Аз ка то се кръс тя, всич ки те 
хо ра с мен за ед но се кръс тят. Той ис ка да ми по ка же кръс та с ръ-
ка та си. Каз вам, то зи кръст ни що не е. Ка то си про то чи те ръ ка та, 
ръ ка та ви да стиг не до слън це то и да греб не те от не го. Ако ис ка те 
да се прек ръс ти те, че да ви пос лу ша Гос под, тъй да се прек ръс ти-
те, че да стиг не ш с ръ ка та си до не бе то и да взе ме ш не що от там, 
от Цар с т во то Бо жие. А пък с такова обик но ве но  кръс те не ни що 
не се пос ти га.

Ня кой каз ва: „Ка то се мо ля, кой ли ще ме чуе.“ А пък се га се 
оказ ва, че най-сла ба та ду ма, ко я то из го ва ря ш, по ра ди о то се чу ва 
нав ся къ де, на да леч, на хи ля ди ки ло мет ри - на че ти ри, пет, се дем 
хи ля ди ки ло мет ра. Сла ба та ду ма ве че се чу ва. Зна чи вся ка ед на 
ва ша пос тъп ка, ко я то из вър ш ва те, вся ка ед на ми съл, ко я то има те, 
тя се ве че пре да ва.
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Тряб ва да има те ве че дру га пред с та ва за жи во та. Не да се пла-
ши те. Да се пла ши те са мо да не бъ де те мър зе ли ви, но не се пла-
ше те как ще жи ве е те. Вие се пла ши те как ще жи ве е те. Аз мо га да 
ви под пи ша, че ако се учи те, от ли чен ще бъ де жи во тът ви.

Уче те.
И ка то се учи те, не хо де те да виждате кой знае по ве че от вас. 

Ако знае нещо по ве че от вас, не ка да ви разкаже не що по ге о мет-
рия. Ня кой дой де и каз ва: „Ти не пос тъп ваш доб ре.“ Каз вам му: 
„Бла го да ря ти мно го. Пока жи ми как тряб ва да пос тъ пя.“ Тряб ва 
да се по ка же на чо ве ка как тряб ва да нап ра ви ед но доб ро.

Всич ки хо ра мо гат да ни бъ дат об раз ци, как да се пра ви доб ро. 
Не е лес на ра бо та ня кой път, как тряб ва да се нап ра ви ед но доб-
ро. Един път мо же да нап ра виш ед но доб ро, но хи ля ди пъ ти да 
пра виш доб ро. Но да се нап ра ви ед но доб ро та ка, как то е ту ре но 
в прог ра ма та. Ня кои от вас, ко и то мо гат да раз бе рат... Ако тук не 
на у чи те тия ра бо ти, ка то вле зе те в не ви ди мия свят, ще ви ди те. 
Дру гият свят е мяс тото за поп рав ка на пог реш ки те, и мно го от ва-
ши те вяр ва ния са мо в дру гия свят мо гат да се поп ра вят. И те ще се 
поп ра вят по след ния на чин. Вие мо же да сте свър ши ли по му зи ка, 
мо же да сте има ли най-доб рия бал, но ако да де те един кон церт, 
всич ки ли ще го слу шат? Ка къв е ва ши ят дип лом, не ва жи. Но ви те 
хо ра   те ще оп ре де лят. Ако се уп ла ши те, ако ви пре сип не гър ло то, 
как во ще пред с та ви те на тия хо ра? А тряб ва да пе е те. Ако не пе е-
те, гла ден ще хо ди те.

Учи те един език. Вас ви е срам да го во ри те от на ча ло то на не-
го. В Бъл га рия има ше аме ри кан ци, ко и то уче ха бъл гар с ки. мно го 
мал ко аме ри кан ци на у чи ха бъл гар с ки език, по не же ги бе ше срам. 
Ис ка ха да на у чат ези ка доб ре, и то га ва да го во рят. Каз вам: ни ко га 
ня ма да на у чи те та ка ези ка. Ще пра ви ш погреш ки, до де то се на-
у чиш. Ка то кажеш в Ан г лия зву ка [„the“], ще ти ка же ан г ли ча ни-
нът: „Не е та ка.“ Един грък по-лес но мо же да про из не се тоя звук. 
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Ня кои хо ра се спо соб ни, мо гат по-лес но да учат ези ци, а дру ги и 
своя език не го зна ят доб ре. То ва е ед на дар ба. Ня кои хо ра са по-
да ро ви ти, по не же са учи ли по ве че от ези ците, а дру ги   по-мал ко, 
и за то ва не са тол ко ва да ро ви ти.

Се га не знам ка къв ви е стре ме жът. Ти каз ваш: „Аз ис кам да 
уго дя на Бо га.“ Как ще уго ди ш на Бо га? Ти не зна еш да се мо-
лиш на Бо га, не зна еш да пе еш, не зна еш да ри су ваш, не зна е ш 
как да хо диш, как да яде ш, и при то ва ис каш да уго диш на Бо га, 
ис каш да бъ деш по чи тан от Гос по да. Че как ще те оби ча Господ, 
ако оти де ш при Не го та ка ва гро зо тия? Гос под ще ка же: „Я го взе-
ме те и го по о дя лай те мал ко.“ Ти не зна е ш как да се ус мих неш и 
ка то се ус мих неш, он зи нас ре ща ти ще ка же: „Как во ис каш да 
ми ка жеш?“ Ня кой ме пи та: „За що си сви око то? Как во ис каш да 
ка жеш с то ва?“ Каз вам му: „Имам ед на сла бост на око то си.“ Дяс-
но то око е свър за но с раз съж даван е то, а ля во то - с чув с т ва та. Ако 
очи те на хо ра та са мно го сви ти или мно го от во ре ни, не е ху ба во. 
Фор ма та на очи те, ко я то имаш, тряб ва да съ от вет с т ва на стро е жа 
на чо веш ко то ли це. Всич ко то ва про из ти ча от чо веш ка та ми съл, 
от чо веш ки те чув с т ва и от чо веш ка та во ля. Или дру го я че ка за но: 
то про из ти ча от слу же не то на Ду ха, от уче не то на Лю бов та и от 
из пъл не ни е то на во ля та Бо жия. Зна чи про из ти ча от тия три свя та. 
И то газ ще си съз да дем ед но ли це и ед но тя ло и ще има ме ед на 
вън ш на об хо да, и всич ки ще бъ дем до вол ни. Ще зна е ш с все ки 
един как да се об хож даш. 

Да ка жем, че ня кой от вас ис ка да бъ де пръв уче ник. Сега как-
во зна чи чо век да бъ де пръв? Ху ба во не що е чо век да бъ де пръв. 
Пръв да бъ деш в слу же не то, в Лю бов та, във вя ра та. Не за се бе си, 
но за дру ги те, то ва раз би рам. А ге не ра лът е пръв да пред вож да. 
Ка то тръг не той на бой но то по ле, да е пръв. Той пръв из важ да 
шаш ка та*. Щом ка то дой де до боя, той ос та ва на зад, а вой ни ци те 
* шашка (рус.) - сабя
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нап ред. Пър ви ят ста ва пос ле ден. Зна чи мно го хрис ти я ни са ге не-
ра ли. Ко га то ня ма сра же ние, каз ват: „Нап ред!“ Щом дой де сра же-
ни е то, те са ка то ге не ра ла   пос лед ни.

И то  си има мястото. Ху ба во е. Един ге не рал ка то се бие, мо же 
да взе ме по зи ция при вой ни ци те и да ка же: „Ако вой ни кът уми ра, 
за що аз да не ум ра се га?“ Но той ще да ва раз по реж да ния, той ще 
ка же на вой ни ци те: „Как ис ка те вие? От зад ли да да вам раз по реж-
да ния, или да бъ да за ед но с вас?“ Ако те ка жат „с нас“, той ос та ва 
с тях. Ако пък те ка жат: „Ос та ни на зад“, той ще ос та не на зад.

Аз ви навеждам един при мер: вие тръгнете на бой но то по ле ка-
то ге не рал, и на сра же ни е то пак правите като генерала и ос та вя те 
ва ши те прос ти вой ни ци на сражението. Вие са ми на ми ра те пос ле, 
че сте страх ли ви в жи во та и си ту ря те са бя та, и каз ва те: „За по-
бла гоп ри ят ни вре ме на.“ Се га да ос та вим тия не ща, ко и то ста ват в 
све та. Те са учебен предмет за нас.

Аз не осъж дам ге не ра ла. Не му не му е поз во ле но да ум ре. Ако 
го уби ят, ня ма кой да ръ ко во ди и затова остава на за ден план. Но 
ми съл та е: да има те ед но убеж де ние и тръгнете. Не се стра ху вай-
те. Стра хът вся ко га по каз ва, че чо век не раз съж да ва. Ако се стра-
ху ва те, тряб ва да е обос но ван стра хът ви. Ако се стра ху ва те, стра-
хът ви тряб ва да бъ де ра зу мен. 

Сега кол ко не ща ос та ват, ко и то тряб ва да пом ни те? Во да та от 
ча ша та ли тряб ва да вземете, или да ту ри те цев и да нап ра ви те 
чеш ма?

Пос ле, втория път ис кам един от вас, ня кол ко ду ши от вас да 
ми пред с та вят ми ло сър ди е то във форма. Ще ми ка же те: „Ние не 
сме ак тьо ри.“ То ва не е на си ла. мо же да му се прис ме ят мал ко, но 
ня ма ни що. Вие не сте на у че ни да ви се сме ят. Та в хрис ти ян с т во-
то всич ки тия арис ток ра ти, ко и то ста на ха хрис ти я ни, не ви ди ми ят 
свят ги ту ри на та ко ва по ру га ние и прис мех, че те се на ми ра ха в 
чу до. Ти, ка то ста не те хрис ти я ни, и цар да си, по диг рав ки ще има 
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с тебе. А ако хо ра та с тебе не се по диг ра ват, ти не си на пра вия път. 
Че ко го в све та са пос ре ща ли доб ре? Кой до бър чо век е пос рещ нат 
с вен ци?

„Добрата молитва“
6.30 часа

Гимнастически упражнения. 
Двадесет и пета лекция на Общия окултен клас 

20 март 1935 г., сряда, 5 часа 
София - Изгрев 
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БОжЕСТВЕНИЯТ пОДТИК

„Отче наш“
„Всичко в живота е постижимо“

Ще про че та пета гла ва от Вто ро то пос ла ние към ко рин тя ни те.
Пот реб но е чо век да има пра вил ни въз г ле ди. Чо век не се раж-

да с пра вил ни въз г ле ди, но пос ле ги при до би ва, пос ле ги на ми ра. 
Де те то се раж да с из вес т ни въз мож нос ти, но пос ле до би ва, пос ле 
се на у ча ва да го во ри, пос ле се на у ча ва на как во и да е из кус т во. 
Апос тол Па вел каз ва, че до ка то чо век е в тя ло то, е да леч от Гос по-
да, по не же нуж ди те на тя ло то се раз ли ча ват, до ня къ де не съв па-
дат с ония стре ме жи, ко и то чо веш ка та ду ша има.

Чо веш ка та ду ша. Как во не що е чо век? Как во не що е ду ша та? 
Ние каз ва ме „чо веш ка ду ша“, „жи во тин с ка ду ша“   то ва са по ня-
тия не оп ре де ле ни. Ние каз ва ме, че чо век тряб ва да има доб ра къ-
ща, да си има из вес т ни пос ти же ния. За що ви е ед на ху ба ва къ ща? 
Ще бъ де те по-зд рав. За що ви е доб ра хра на? За да бъ де те по-зд-
рав. Зд ра ва та хра на има от но ше ние към тя ло то. Каз ва ме: тряб ва 
да ди ша ме съ що, за да сме зд ра ви. Казвам, ако има те ед на ху ба ва 
къ ща, ще се пол з ва те. За ви си мно го в как ва къ ща жи ве е те, за да 
сте зд ра ви. Ако жи ве е те в ед на бед на къ ща с мно го мал ки про зор-
ци, ще бъ де те ли шен от ония бла га, ко и то све тът съ дър жа. В то ва 
тя ло, в ко е то чо век се на ми ра, ня ма всич ки те удоб с т ва, не е още 
съ вър ше но, за да се пол з ва от всич ки те бла га, ко и то жи во тът съ-
дър жа. 

Вие оби ча те да пе е те. Каз ва ви ня кой: „Ка то зна еш да пе еш, 
как во ще при до би еш?“ Или мо же те да ри су ва те. Каз ват ви: „След 
ка то ри су ваш, как во ще при до би еш?“ Или ка то спиш, как во ще 
до би еш? Или ка то хо диш, как во ще до би еш? Или ка то го во риш, 
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как во ще до би еш? Или ка то ядеш, как во ще до би еш? На всич ки 
тия въп ро си мо же те да да де те раз лич ни от го во ри. Пи тат ви: „Ка-
къв е сми съ лът на жи во та?“ Пръс тът не мо же да за да ва въп ро са: 
„Ка къв е сми съ лът на жи во та?“ Той ни ко га не мо же да раз ре ши 
въп ро са, ка къв е сми съ лът на жи во та. Ка къв е сми съ лът на жи во-
та, то ва са мо Бог знае. То ва е ра бо та на Бо га. Как во то и да мис-
лим, тоя въп рос ще ос та не не раз ре шен. Вие ще си го раз ре ши те 
по един на чин, но как во то и раз ре ше ние да да де те в се бе си, ще 
останете недоволен. Ед но прос то обяс не ние. Пред с та ве те си, че 
един до ма кин има мал ко раз ва ле но браш но, от се дем ме се ца е то-
ва браш но и се е раз ва ли ло. Как ва то и ба ни ца да нап ра ви те от 
не го, как то и да я нап ра ви те, все ще има един не дос та тък. Тая ба-
ни ца ня ма да бъ де тъй ху ба ва, как ва то би би ла, ако е нап ра ве на от 
пряс но браш но.

Вие под дър жа те из вес т на те о рия за не що, но ня кой ви каз ва: 
„То ва е ста ро браш но.“ Пре ди ня кол ко хиляди го ди ни е смля но 
браш но то, и ти пра виш ба ни ца се га от не го. Как во е ка зал апос-
тол Па вел? „Жи во то уче ние се раз ли ча ва от мър т во то.“ Ако ед но 
уче ние, ко е то вие по саж да те, не мо же да из рас те вът ре във вас, 
не мо же да да де плод и да сме лиш от то ва жи то браш но и да нап-
ра виш ху бав хляб от не го, то как ва ви е пол за та? Жи то то от пре-
ди хи ля ди го ди ни е рас ло, то и се га рас те. Пре ди хи ля ди го ди ни 
са упот ре бя ва ли жи то то. Се га от к ри ват чрез из с лед ва ния, че ед но 
вре ме пре ди Хрис та, хо ра та пре ди две-три хи ля ди го ди ни са пра-
ви ли ба ни ца от жи то. Как ви са би ли то га ваш ни те ба ни ци? Пи там: 
ако зна ем как ви са би ли то га ваш ни те ба ни ци, как во ще ни пол з-
ва? Ние зна ем как ви са се гаш ни те ба ни ци, мо жем да ги опи та ме, 
а пък то га ваш ни те ба ни ци са се ха рес ва ли на ония хо ра, ко и то са 
жи ве ли в ония вре ме на.

Каз ва те: „Ако ста на учен чо век, как во ще до бия?“ Ако из рас те-
те, как во ще до би е те? Ще яде те по ве че. Ако ста не те бо гат, как во 
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ще до би е те? Ще хар чи те по ве че. Ако оси ро ма ше е те, ще хар чи те 
по-мал ко. Ако сте учен човек, ще мислите повече, ако сте неве-
жа, ще мислите по-малко. Как во ис ка те да до би е те вие? След ка то 
сте ста на ли кра сив, как во ис ка те да до би е те по ве че? Да ка жем, че 
има те най-го ля ма та кра со та - ка то ан гел сте кра си ви. Как во ис ка-
те да до би е те по-на та тък? Да ка жем, че сте тол ко ва кра си ви, че 
по ве че от то ва не мо же да бъ де те кра си ви. Ка къв ще бъ де то га ва 
ва ши ят стре меж? Да ви оби чат хо ра та. 

Пак ще дой дем до мо ма та. Ня кой път, не че ис кам да го во ря за 
кра си ва та мо ма, но тя, как то и дру ги не ща, то ва са по со бия, ко и то 
са пот реб ни. Да ка жем, че има те чис ла та: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Хва щам ед но от тях, взе мам ед но чис ло. Нап ри мер ис кам да из ра-
зя чис ло то 20. Взе мам циф ри те 2 и 0. Има да ми да ва ня кой трий-
сет ле ва. Хва на три те и пос ле ну ла та. И каз вам: „мен ли на ме ри?“ 
„Ами ко го ще на ме ря?“ „мо ма“, „же на“, „де те“, „мъж“   то ва са 
все чис ла, по со бия. То ва не сте вие.

Ко га то го во ря за чо веш ко то тя ло, под раз би рам един ав то мо бил, 
нап ра вен ня къ де, в кой то ня кой вли за и си жи вее, и се раз хож да, но 
той не е нап ра вил тоя ав то мо бил, той го е ку пил. И да же не раз би ра 
ус т ройс т во то на то зи ав то мо бил. И ня къ де се зап лес ка ав то мо би лът 
и не вър ви. Каз ва: „Аз се раз бо лях.“ Не, той не се е раз бо лял, а ав то-
мо би лът. Ня кой винт се е раз вър тял или ня кое ко ле ло, ня коя спи ца. 
Тряб ва да по ви каш ня кой тех ник да поп ра ви ко ле ло то. Днес поп-
ра виш, ут ре поп ра виш, и ав то мо би лът все от каз ва да вър ви, и най-
сет не ка жеш на до маш ни те си: „Тоя ав то мо бил не е до бър, ос та рял 
е. Ще го про да дем и ще ку пим по-ху бав, да не вди га мно го шум.“ 
Пи таш се га та ка: „Ка то ум ре чо век, къ де ще иде?“ За мен въп ро сът 
е: ти, ка то из ле зеш от ав то мо би ла си, къ де ще идеш? Ще сле зеш 
на зе мя та и ще вър виш. Вмес то ав то мо би лът да вър ши ра бо та та за 
теб, ти ще я вър шиш. Има и друг на чин на раз съж де ние. Аз, кой то 
съм вля зъл в ав то мо би ла, имам свойс т во то и да хвър кам. След ка то 
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из ля за от ав то мо би ла си, ще хврък на. Пи там се га: с ав то мо бил ли е 
по-ху ба во чо век да хо ди, или да хвър ка ка то пти ца? Раз би ра се, да 
хвър ка е мал ко по-ху ба во, от кол ко то с ав то мо бил. 

Има не що, ко е то ни стя га, ко е то на ру ша ва на шия вът ре шен 
мир. Нап ри мер пи таш как во не що е доб ро то. Не мо жеш да го оп-
ре де лиш. Пи таш как во не що е зло то, и не го не мо жеш да оп ре-
де лиш. Как ва фор ма ще да деш на зло то? Как ще го пред с та виш? 
мно го фор ми има зло то. Не мо жеш да го оп ре де лиш. Но щом нап-
ра виш ед но доб ро, усе щаш бла га та на доб ро то. Как ги усе щаш? 
Раз по ло жен си, ве сел си. Щом нап ра виш зло   не го зна еш как во 
не що е, но ти е сму те но сър це то, це лия ден си не до во лен. Зна чи 
има не ща, ко и то не ги раз би ра ме, не ги зна ем, а пък при то ва но-
сим пос лед с т ви я та им. Ня кой каз ва: „Ние тряб ва да зна ем.“ Ху ба-
во е, ня ма по-ху ба во не що от то ва да зна еш. Ако не зна еш, как во 
тряб ва да пра виш? Ис каш да бъ деш зд рав, на ли та ка? май ка ти, 
ба ща ти ти съз да до ха ху ба ви зъ би. Ти ще па зиш зъ би те си.

Ще за поч неш от обик но ве ни те ра бо ти, за да изяс ниш ду хов ни-
те ра бо ти. Ду хов ни те ра бо ти се изяс ня ват чрез фи зи чес ки те ра-
бо ти. Ако хра на та, ко я то взе маш, не я сдъв чеш, то след ед на-две 
го ди ни ще стра даш. Ако хра на та я гъл таш, ка то я поп рех вър лиш 
са мо ня кол ко пъ ти в ус та та си, ще стра даш. Има жи вот ни ка то 
бо а та, ко и то, ка то хва нат жер т ва та, гъл тат я, без да я дъв чат. Ед на 
боа, ка то хва не ед на ко за, ед на ов ца или сър на, на гъл та я ця ла та. 
И то га ва имен но уби ват бо а та. Тя пет-шест дни не мо же да дой де 
на се бе си. Инер т на е, пет-шест дни тряб ва да ми нат, до ка то се 
сме ли тая хра на. Ня кой път вие се усе ща те инер т ни, ка то че ни що 
не мис ли те. По гъл на ли се не що, вие сте яли, как то бо а та е яла. 
Зах лас на ти сте. Ня ма те ни как ва охо та, ни как во же ла ние. Ис ка те 
да спи те са мо, да бъ де те на ра хат лък*. То ва е зми я та, ко я то е глът-
на ла не що и пет-шест дни тряб ва да го ча ка то да се сме ли. След 
* рахатлък (тур.) - спокойствие, безгрижие
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ка то е ял чо век, тряб ват че ти ри-пет ча са, до ка то се сме ли хра на та. 
А у зми я та не е та ка.

Ако вие се га взе ме те из вес т но уче ние, ко е то сте го глът на ли 
са мо, а не сте го сдъв ка ли, то ва уче ние ще ви сму ща ва. мо же би 
го ди ни тряб ва да ми нат, до ка то се по яс ни то. До пус не те, че ня кой 
ви про по вяд ва: „Всич ко е про из вол но, слу чай но е съз да ден све-
тът, ня ма ред в све та.“ И да ка жем, че вие при е ма те то ва уче ние, 
и де ца та ви. Как ви ще бъ дат ре зул та ти те? Се га аз на то ва пра вя 
въз ра же ние с един при мер. Връ ща се от стран с т во един бъл гар с-
ки сту дент, кой то свър шил там ма те ма ти ка. Ба ща та от го ля ма ра-
дост зак лал две пи ле та, опе къл ги. Си нът, след ка то ги пог лед нал, 
ка зал: „Аз ще до ка жа, че пи ле та та са три, а не две.“ „Три ли са?“ 
„До каз ва го на ши ят про фе сор.“ „мо же ли да бъ де?“ За поч ва да 
до каз ва, до каз ва. Ба ща та се ди, не раз би ра доб ре. До каз ва си нът 
се га, че пи ле та та са три. Ба ща та каз ва: „Син ко, да нап ра вим опит. 
Аз ще изям ед на та ко кош ка, дру га та май ка ти, а пък тре та та, ко я то 
ти до каз ваш, ще ос та вим на те бе.“ Вие ис ка те да до ка же те не що, 
ко е то ня ма съ щес т ву ва не. Две ко кош ки са те. Две те ко кош ки три 
не мо гат да ста нат. мо гат да ста нат при из вес т ни ус ло вия, но то е 
един друг про цес. Но в да де ния слу чай от две ко кош ки не мо же те 
да из ва ди те три ко кош ки.

Да ка жем, че се га вие има те иде я та да бъ де те до бър. Как ва е 
иде я та? Или пък че ис ка те да оби ча те или да ви оби чат. Как ва е 
ва ша та идея? Да дой дем до ре ал ни те не ща. Ис кам да ми да дат во-
да, то ва зна чи, че имам нуж да от во да. И ако он зи чо век ми да де 
во да, той за до во ля ва мо я та вът реш на нуж да и аз ще му благодаря. 
Вие искате да ви обичат. Това е една голяма вътрешна нужда. Аз 
не обяс ня вам как во не що е лю бов та, как во не що е жи во тът. Са мо 
Гос под, кой то е съз дал не ща та, ги знае.

Но в да де ния слу чай, щом ис ка те да ви оби чат хо ра та, то ва под-
раз би ра, че има те из вес т на мал ка нуж да, ко я то тряб ва да се за до-
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во ли. За мен е без раз лич но как ще ви оби чат. Как ще ви оби чат? 
Ис ка те то зи чо век да ви оби ча, да ви да де ча ша во да. Во да та да е 
чис та и ка то я из пи е те, да за до во ли те жаж да та си. Да ви да де ча ша 
во да, и да не раз п ра вя, че ви оби ча. Ако тая во да уто ли жаж да та 
ви, във вас се раж да ед но жи во чув с т во и каз ва те: „мно го ви бла-
го да ря, че ми да дох те ху ба ва та во да.“ То ва е се га кон к рет но обяс-
не ние. Ние да ва ме на Лю бов та съв сем друг ха рак тер. То зи чо век 
ще ста не ус ло вие, сред с т во, за да се за до во ли ед на ва ша нуж да, 
кол ко то и да е мал ка. Вие не очак вай те през це лия си жи вот да ви 
оби ча то зи чо век. Вие сте чуд ни! Ня кой път ис ка те цял жи вот да 
ви оби ча ня кой при я тел. Ис ка те цял жи вот да вър ви по ди ре ви с 
иб ри ка* и да ви да де во да. Вие бла го да ре те за во да та, ко я то в да де-
ния слу чай е дал, за нуж да та, ко я то той е за до во лил, за лю бов та, 
ко я то в да де ния слу чай е по ка зал. мо же да се ми нат го ди ни и вие 
да ка же те: „Оти дох на ек с кур зия и един чо век ми да де ча ша во да. 
Кол ко бла го да ря на тоя чо век.“

Ние, съв ре мен ни те хо ра, със сво и те не раз би ра ния си съз да ва ме 
не щас тия. Вие каз ва те: „Ние не се оби ча ме.“ Как во зна чи то ва? 
Ис ка те во да от мен - не ви да вам. Ис ка те хляб от мен   не ви да вам. 
Ако все ки ден ид ва те да ис ка те хляб от мен, пи там, как ви ще бъ-
дат на ши те от но ше ния? При един хле бар вся ко га ще ис ка те, но ще 
но си те раз мен на мо не та, ще да де те и ще взе ме те.

Се га аз ще пред с та вя въп ро са по друг на чин, за да обяс ня кон к-
рет но ня кои фак ти. Пред с та ве те си, че аз вър вя и съм жа ден. Дру-
ги ят, ко го то сре щам на пъ тя си, но си во да, а пък ня ма хляб. Аз но-
ся хляб, но ня мам во да. Той ми каз ва: „Ня ма те ли мал ко во да?“ Аз 
каз вам: „Ня ма те ли мал ко хляб?“ Как во ста ва то га ва? Ста ва ед на 
смя на на лю бов та. Из важ дам аз сво я та тор ба и той сво я та ма нер-
ка. Аз от ва рям тор ба та си, тия мо дер ни те ра ни ци, из важ дам пре-
сен со мун, от ряз вам ед но пар че и му да вам. Той ми да ва ед на ча ша 
* ибрика (тур.) - меден или глинен съд за поливане при миене
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во да. Ето, ние се оби ча ме два ма та - той ми да ва во да, аз му да вам 
хляб. Об ра зу ва се ед на вът реш на връз ка, ние си ус луж ва ме. То ва е 
Лю бов та   чис та во да, за да за до во лиш жаж да та си от из во ра. И тоя 
хляб тряб ва да е пре сен, от чис та пше ни ца. Вие ще ка же те, че Лю-
бов та тряб ва да бъ де иде ал на, Бо жес т ве на. То ва са праз ни ра бо ти. 
Има ед на лю бов на кни га: „Без те бе не мо га да жи вея!“ Бош лаф*. 
Без нея не мо же да жи вее, а пък се га жи вее. „Без те бе жи во тът ми 
е не щас тен.“ Бош лаф. В как во се ди не щас ти е то? Че ка то срещ на 
тоя път ник, виж дам, че не го ва та ма нер ка е пъл на с во да. Аз съм 
жа ден. То га ва аз ста вам не щас тен, по не же не ми да ва от во да та си. 
Той е гла ден. Каз ва ми: „Дай хляб.“ Аз не му да вам, каз вам: „Иди 
във фур на та да си взе меш.“ Той е не щас тен.

Се га аз, тре ти ят, сре щам вас два ма та, ко и то каз ва те, че сте не-
щас т ни. Аз знам яс но ра бо та та. Еди ни ят е жа ден, дру ги ят има во да, 
и не му да ва. Но то зи пос лед ни ят е гла ден, а пър ви ят има хляб, но 
не му да ва. Еди ни ят жа ду ва, а дру ги ят гла ду ва. Сре щам еди ния, той 
ми каз ва: „Тоя бе зоб раз ник жа ден ще ме умо ри.“ Сре щам дру гия, 
той ми каз ва: „Тоя бе зоб раз ник гла ден ще ме умо ри. Ни що не да ва.“

Пред с та ве те си, че аз, тре ти ят чо век, но ся и во да, и хляб. Ви-
кам два ма та ду ши и ги при ми ря вам. Ще им тег ля един мо рал. Ето 
аз как раз би рам. Каз вам на еди ния: „Ти от как во си не до во лен?“ 
„Ще ше да ме умо ри то зи. Жа ден съм.“ От ва рям сво я та ма нер ка 
и му на ли вам, и му каз вам: „За по вя дай.“ Той ми каз ва: „мно го 
ти бла го да ря. В теб има чо ве щи на.“ На дру гия каз вам: „Ти как во 
ис каш?“ Той пък ня ма хляб. От ва рям тор ба та, раз вър з вам я и му 
да вам хляб. Те два ма та се спог леж дат и каз ват: „То ва не що, ко е то 
тоя чо век нап ра ви, и ние мо жех ме да го нап ра вим. Аз имам изо-
бил но хляб, ти имаш изо бил но во да.“

Тряб ва ед но вът реш но раз би ра тел с т во да има, за да ста не жи-
во тът при я тен. Но ние да ва ме дру го обяс не ние. Каз ва те: „Та ка не 
* бошлаф (тур.) - празни приказки
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мо же да се жи вее. Доб ро не мо же да се пра ви.“ То ва са из вес т ни 
фи ло соф с ки раз съж де ния, с ко и то не мо же да се жи вее, ко и то ня-
мат при ло же ние.

Доб ро то вся ко га мо же те да при ло жи те. Вие сте на из во ра. 
Има те ча ша во да. Как во ви стру ва да му да де те ча ша во да? мо-
же те да му ус лу жи те. Вие каз ва те: „Аз не ис кам да му дам мо я та 
ча ша. Та ки ва са мо и те въз г ле ди. От мо я та ча ша са мо аз мо га да 
пия.“ И мо гат да се при веж дат ред при ме ри, за що все ки тряб ва 
да си има своя ча ша. Но то ва не е аб со лют но. Аз вся ко га но ся 
две ча ши   ед на за се бе си и ед на за ближ ни те. Ко га то ми се пие 
во да, пия с ча ша та си, а за ближ ни те си да вам с дру га та ча ша, 
тъй че имам ча ша, с ко я то ви на ги мо га да ус лу жа, ко му то и да е. 
Кой то не раз би ра, мо же да ка же: „Все ки със сво я та ча ша.“ Пра во 
е. Аз мо га да ви до ка жа. Аз имам ед на ус та, ко я то е са мо за ме-
не. Аз не мо га да дам сво я та ус та на за ем. То ва раз би рам аз под 
ду ми те „със сво я та ча ша“. И друг не мо же да да де сво я та ус та 
в за ем. Вие мно го бук вал но раз би ра те. Аз не мо га да му за е ма 
мо я та ус та, той ня ма нуж да от то ва, но мо га на тоя чо век да му 
ус лу жа   имам ед на ча ша. 

По ня ко га мо га да му ус лу жа и с ус та та си. И с ус та та си мо га 
да му дам. мо га да на пъл ня ус та та си с во да и ще при ле пя мо я та 
ус та до не го ва та ус та, и ще ка жа: „Гъл тай се га.“ И ко га то два ма 
ду ши се це лу ват, то то ва има съв сем дру га фи ло со фия. Каз ват, 
че два ма ду ши се мно го оби чат. Еди ни ят е жа ден, а пък дру ги-
ят го це лу ва, ту ря му во да. Ня кой за що це лу ва мо ма та? Жад на е 
мо ма та. Или за що мо ма та це лу ва мо мъ ка? Жа ден е мо мъ кът или 
е гла ден. Дай те ед но пра вил но изяс не ние на те зи раз съж де ния, 
за да не се вне се съб ла зън, не вна сяй те из в ра тен ме тод за раз би-
ра не. Един хва ща ня ко го. Не ту ряй ло шо обяс не ние. Ако не го 
хва не, той ще пад не и ще се убие, той ще из гу би жи во та си. За що 
го хва щам? За да го спа ся. 
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На всин ца ви каз вам: не но се те изо па че ни въз г ле ди за жи во та. 
Вие нап ри мер не зна е те как во не що е це лув ка та. Аз обяс ня вам 
един на чин на це лув ка та.

Вие не зна е те как во не що е доб ро то. В да де ния слу чай ед на 
ча ша во да е доб ро то, или мал ко хляб, или ед на ду ма. Един се е 
обез сър чил, ис ка да се са мо у бие, не ис ка да жи вее. Каз вам му: 
„Тво и те ра бо ти ут ре ще се оп ра вят.“ Се га ще дой де дру га та фи-
ло со фия: ами то ва, ко е то аз каз вам, ще ста не ли? Всич ко, ко е то 
каз вам, мо же да ста не. Ще ка же ня кой: „Как та ка?“ Че аз съм 
един бо гат ми ли о нер. Сре щам един чо век, кой то се е обез сър-
чил. Каз вам му: „Ут ре тво и те ра бо ти ще се оп ра вят. Гос под ще 
ги оп ра ви.“ На след ния ден му под пи ша един чек от де сет хи ля-
ди ле ва и му пи ша: „Гос по ди не, по не же виж дам, че има те го ля-
ма нуж да, пра щам ви де сет хи ля ди ле ва, за да си ус лу жи те. Ако 
ис ка те, един ден ми ги вър не те. Ако ли не, ня ма ни що.“ Все ки 
от вас мо же да оп ра ви та ка Бо жи и те ра бо ти. Вие сте ка си е ри на 
Гос по да, а все ки от вас мо же да свър ши ед на ра бо та, не да ча ка 
дру ги да я свър шат. Че кой от вас, ако ми не някой пок рай къ ща-
та ви, не мо же да му да де ед на ча ша во да или един са мун хляб? 
Или кой от вас не мо же да му ка же ед на доб ра ду ма или не мо же 
да му да де сто ле ва? Но вие раз съж да ва те: „На то зи сто ле ва, на 
он зи сто ле ва. Как во ще ста не то га ва с нас?“ Сто ако да деш, ще 
дой дат двес та, ще дой дат трис та.

В При ро да та има ед но Бо жес т ве но Съз на ние, ко е то дър жи в 
смет ка всич ки на ши пос тъп ки. Ако ти си ве рен, нап ра ви не що и го 
заб ра ви. Нап ра ви как во да е доб ро и ще ви диш, че то ва доб ро ще 
се вър не към те бе. мо же да нап ра виш опит. Не са мо за на сър че-
ние е то ва. Има ед но съз на ние, ко е то всич ко виж да. Ти си нап ра-
вил ус лу га на един цар с ки син. То зи цар не мо же да не бла го да ри. 
Той ще из пи та кой е нап ра вил доб ро то и от то га ва всич ки те твои 
ра бо ти ще се оп ра вят. Или дру го я че ка за но: в да де ния слу чай, ко-
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га то ти си из вър шил во ля та Бо жия, тъй как то се изис к ва, то тво и те 
ра бо ти ще се оп ра вят. Се га ня кой път не се оп ра вят ра бо ти те. Вие 
мо же те да ги оп ра ви те, но ги ос та вя те друг да ги оп ра ви. Гос под 
е пра тил при те бе един бе ден чо век, за да се оп ра вят тво и те ра-
бо ти, а пък ти из п ра щаш то зи бе ден чо век при друг чо век, той да 
му нап ра ви доб ро. Ти каз ваш: „Днес съм край но не раз по ло жен.“ 
И то га ва ра бо ти те на он зи, при ко го то го из п ра щаш, се оп ра вят, а 
ти ще за га зиш.

Все ки слу чай за доб ро то: то ва е цар с ки ят син, пра тен в до ма 
ти, за да се оп ра вят тво и те ра бо ти. Ако си нах ра нил или на по ил 
един бе ден чо век, ня кой ан гел си нах ра нил, или ня кой ан гел си 
на по ил. Ан ге ли те всич ко зна ят на не бе то, но ан ге ли те, ко га то 
дой дат на зе мя та в плът и кръв, съв сем я за газ ват и те. Вие не 
раз би ра те. По не же те са съ щес т ва край но чис ти и край но бла-
го род ни, те не оби чат да пра вят ни как во на си лие. Той ще ка же: 
„Ус лу жи ми.“ Ка то не му по мог неш, той ще оти де на дру го мяс-
то. Хо ди, хо ди, из не мог ва и каз ва то зи ан гел: „Ще се мре.“ Кап-
нал е ня къ де. Ти ще го на ме риш и ще му да деш ча ша во да, и той 
ще ти ка же: „Един ден аз ще ти се от п ла тя за ус лу га та, ко я то ми 
нап ра ви. Аз съм ти мно го приз на те лен.“ И ня кой път усе щаш, 
ко га то си кап нал, съ си пан, от ча ян, ед ва ли не си за гу бил съз на-
ние, и дой де ня кой, ка же ти слад ка ду ма, ка же ти: „До бър е Гос-
под.“ И ти да де една ча ша во да. И от то га ва всич ки те ти ра бо ти 
тръг ват. Пи там: то зи чо век по свой по чин ли го е нап ра вил, или 
има ня кое под буж де ние?

Вся ко доб ро, ко е то ние из вър ш ва ме, в да де ния слу чай е един 
под тик на Ве ли кия, на Бо га. Бог е в нас и ис ка да нап ра ви доб-
ро. Той е стре ме жът. И ако в да де ния слу чай, ко га то Бог ис ка да 
нап ра ви доб ро, ти про ти во дейс т ваш, ти си съз даваш ло ша кар ма. 
Бог те опит ва. Ис ка да се про я ви чрез те бе. Но ако не му да деш 
мяс то да се про я ви, Той ще оти де на дру го мяс то, на тре то мяс то.
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Вся ко га под ти кът да се пра ви доб ро, под ти кът за Лю бов, ка-
къв то и да е под тик на доб ро то, тоя под тик иде от Бо га. И ако 
го пос лед ваш, ще по лу чиш Бо жи е то бла гос ло ве ние. Ти каз ваш: 
„Ами как во ще ка жат хо ра та?“ Кои са тия хо ра? Се га да ви ка жа. С 
ва ши те въз г ле ди ня кой път се сму ща ва те. В древ ност та един окул-
тен учи тел из п ра тил един свой уче ник на из пит. Той ми нал през 
ед но мяс то, де то хо ра та би ли нап ра ве ни ка то жи ви, но от во сък. 
Те са би ли мас ки. Там има ло всич ко за яде не и пи е не. Ка то виж да 
той тия во съч ни съ щес т ва, че го гле дат, той ка зал: „Тук не мо га 
да бу там.“ ми на ва на дру го мяс то, де то ня ма ло мас ки, и ка зал си: 
„мо га да бу там се га.“ Ня кой път ви е страх от во съч ни те фи гу ри, 
за що то във вас ня ма убеж де ние. А пък ка то ня ма [во съч ни  фи гу-
ри], каз ваш: „мо га да бу там.“

мо рал на та стра на ето коя е. Ка то ми на вам пок рай тия хо ра, ще 
ги пи там: „мо га ли да взе ма от то ва, ко е то тук има те?“ Но си те 
ед на кош ни ца. Аз пи там: „мо же те ли да ми ус лу жи те?“ Ако вие 
сте цар с ки ят син, мо же би ще ка же те: „Ще ми пад не дос тойн с т во-
то, ако по ис кам. Срам ме е да поис кам.“ Ка то ви ди ця ла кош ни ца 
с пло до ве, кое е по-ху ба во: сам ли да си взе ме, или да му да дат? 
Опас но е да взе ма те са ми. Вся ко га в При ро да та е опас но да взе-
ма те без поз во ле ние. Виж да ме, че ко га то чо век взе ма без поз во-
ле ние, най-го ле ми те не щас тия го спо ле тя ват. Же на та е взе ла без 
поз во ле ние един плод. То ва бе ше ед на кош ни ца. Ня ма ше никой, 
да па зи. На оно ва дър во Бог не бе ше ту рил ни то един ан гел да го 
па зи. Дой де един адепт и ка за: „Доб ре е да взе мем. Ни кой ня ма.“ 
И ядо ха от тоя плод. Не, не е поз во ле но да взе ма те от там, от къ де то 
не ви е да де но.

Зло то в све та е заб ра не ни ят плод. Доб ро то е поз во ле ни ят плод. 
Но по не же на то ва дър во рас тат ед нов ре мен но и доб ро то, и зло то, 
ти тряб ва да зна еш да раз ли ча ваш кой плод е до бър, кой лош. мо-
га да ви го обяс ня, но ще го ос та вя за се га не о бяс не но.
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Пред с та ве те си, че има те 
ед но яй це. Каз вам, от то ва 
яй це мо га да из ка рам ед но 
пи ле. Вие зна е те, че ед но 
яй це тряб ва да го мъ ти ед на 
ко кош ка. А пък аз каз вам, 
и без да го мъ ти ко кош ка, 
мо га да из ка рам ед но пи-
ле. Ня ма да ка жа: „Аllez 

passez*, хоп!“ Аз зная, че то ва яй це има всич ки въз мож нос ти да 
раз вие ед но пи ле, ка то му се да дат всич ки ус ло вия.

За ония бла га, ко и то са скри ти във вас, тряб ва да изу ча ва те ус-
ло ви я та. Вие ис ка те да бъ де те доб ри ме ха ни чес ки. мис ли те да 
оти де те на Не бе то, да ста не те доб ри. В не бе то ще има те ху ба-
ви ус ло вия, но тряб ва ви со ка на у ка. Вие, ка то оти де те на Не бе-
то меж ду ан ге ли те, ще се на ме ри те в чу до. Го ля ма раз ли ка има 
меж ду тях но то и ва ше то раз би ра не. Как во ще раз бе ре те от тех ния 
жи вот? мно го хо ра са хо ди ли на дру гия свят и след ка то по се дят 
ед на-две го ди ни, каз ват: „Да се вър нем на Зе мя та.“ Пи там се га: 
един бъл га рин със сво и те по ту ри, ако вле зе в един мо де рен жур-
фикс** на ня кои пос ла ни ци с фра ко ве, ци лин д ри, ръ ка ви ци, то зи 
бъл га рин ка то по се ди, по се ди, ще ка же: „Тая ра бо та не е за мен.“

Вие си има те се га из вес т на пред с та ва за ан ге ли те. По ня кой път 
аз каз вам, че ан ге ли те са тук, на Зе мя та. Ра бот ни те ан ге ли са на 
Зе мя та, а пък ан ге ли те, ко и то праз ну ват, са на Не бе то. Ко га то ня-
кой ан гел ис ка да праз ну ва, се кач ва на Не бе то, а пък ко га то ис ка 
да ра бо ти, той ид ва на Зе мя та.

Се га вие сте ан ге ли, дош ли сте на ра бо та тук, но сте заб ра ви-
ли, че сте ан ге ли. Да ви обяс ня се га иде я та, ко я то е ту ре на, в един 

* Allez passez! (фр.) - Възглас на илюзионист, който прави номер. "Фокус бокус!"
** журфикс (от фр.)  - определен ден през седмицата за посрещане на гости
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при мер. Са мо от час ти той обяс ня ва тая идея. То ва е един анек дот, 
един мит. Ной имал са мо ед на дъ ще ря. Яви ли се три ма кан ди да ти. 
Та ка се влю би ли в нея, че все ки каз вал: „Не мо га да жи вея без нея, 
ще се са мо у бия.“ Ной се на ме рил в труд но по ло же ние. мис лил, 
мис лил и най-пос ле, за да ги из ба ви, намис лил след но то: той имал 
ед на кот ка, имал и ед на ма га ри ца. Прос ти ра си ръ це те и нап ра вил 
кот ка та ка то дъ ще ря си кра си ва, при ли ча на не го ва та дъ ще ря. И 
ма га ри ца та нап ра вил съ що на кра си ва мо ма ка то дъ ще ря си. И 
три ма та се оже ни ли, и всич ки би ли щас т ли ви. Той поч нал да ги 
оби ка ля. И еди ни ят ка зал: „мно го, мно го съм до во лен от дъ ще ря 
ви. От лич на е, но ня кой път оби ча да дра щи.“ Ной ка зал: „Ро дът ѝ 
е та къв.“ Оти шъл при дру гия. Той ка зал: „мно го съм бла го да рен, 
но по ня кой път ри та, но но си се.“ Ной ка зал: „Ро дът ѝ е та къв.“ 
Най-пос ле ид ва до съ щин с ка та си дъ ще ря. Той ка зал: „Без пог реш-
на е. Ан гел е.“ Ной ка зал: „Тя е съ щин с ка та.“

Ня кой път вие сте оже нени за ня кой ко та рак, за ня коя кот ка. 
Не го взе май те бук вал но, но ва ши те идеи са та ка изо па че ни. Ва-
ше то раз би ра не не е още оно ва, чис то то, Бо жес т ве но то, ко е то 
но си жи во та в се бе си, но има не що хап ли во. Ху ба во е, но ще те 
од ра щи не що. Лип с ва му не що. Ху ба во, ху ба во, но все има един 
рит ник. Дой де те най-пос ле до тре то то по ло же ние, на съ щин с кия 
ан гел, кой то ни то дра щи, ни то ри та. Ис ти на та са ма по се бе си 
ни то дра щи, ни то ри та. Бо жес т ве но то е аб со лют но сво бод но от 
всич ки не дос та тъ ци. Тия не дос та тъ ци са свойс т ве ни на чо веш-
кия жи вот и на жи во тин с кия жи вот. И ако ня кой път се явя ва у 
вас проб ля сък и каз ва те: „Нап ра вих аз пог реш ка, оже них се за 
оная дъ ще ря, ко я то дра щи“, ро дът ѝ е та къв. Ня кой път са ви 
рит на ли, друг път вие ри та те. Ка то не одоб ря ва те ня ко го, с ези ка 
си го ри та те. Ко га то дой де те до оно ва със то я ние, ко га то ни то ще 
ри та те, ни то ще дра щи те, ни то вас ще ви ри тат, то га ва жи во тът 
ще е друг.
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Чис та та ми съл е, ко я то но си жи вот. Аз не раз би рам вън ш ния 
жи вот на чо ве ка. Всич ки вие сте доб ри. Доб ри сте са мо до то га-
ва, до ка то ви за до во ля ват нуж ди те. В да де ния слу чай, щом не 
ви за до во лят нуж ди те, вие не мо же те да бъ де те до бър. Вър вя аз 
по пъ тя. Вие сте чо век с чес то лю бие. Още ка то ви ви дя от да леч, 
аз виж дам, че сте чес то лю би ви, ви со ко мне ние има те за се бе си. 
Поз д ра вя вам ви вни ма тел но. Ако не ви поз д ра вя, ще пре диз ви кам 
ед на ре ак ция във вас. Все ки чо век мо же да пре диз ви ка ед на ре ак-
ция в чес то лю би вия. На чес то лю би вия не каз вай те гор чи ва ду ма, 
ка же те му ед на слад ка ду ма, за що ще му каз ва те гор чи ва ду ма? 
Вие каз ва те: „Аз ис кам да го мо ра ли зи рам.“ Вие се бе си не мо ра-
ли зи ра те, а дру ги те.

Ня кой напра ви пог реш ка. Той ми каз ва: „Как во да пра вя?“ Каз-
вам му: „Поп ра ви пог реш ка та.“ „Как да я поп ра вя?“ „То зи чо век 
ти да де де сет ле ва да му нап ра виш мал ка ус лу га, а пък ти от ка за. 
Оти де та се ная де с тия па ри, по хар чи ги. Връ щаш се и се чу-
диш как во да ка жеш, как да из лъ жеш. Ти каз ваш, че ка то си ту-
рил па ри те в джо ба си, ня кой брък нал и ги из ва дил. Ти скро я ваш 
тая ра бо та. Каз вам ти, он зи чо век те пра ти да му нап ра виш ед но 
доб ро, и ти не мо жа да му нап ра виш доб ро то. На се бе си нап ра-
ви доб ро то   изя де па ри те. И се чу диш пос ле как во да ка жеш, или 
каз ваш, че ка то си оти шъл, ба кал ни ца та би ла зат во ре на, и ка то си 
се връ щал, брък нал ня кой в джо ба ти и взел па ри те. Пра виш та къв 
до лап*.“ То зи чо век аз го из ба вям от то ва из ку ше ние. Каз вам му: 
„Ето де сет ле ва. Ще оти деш да си урав ниш смет ка та.“ То ва мо га 
да го нап ра вя. Ако не го нап ра вя, ще го тик на в по-го ле ми лъ жи, и 
аз то га ва но ся по ло ви на та от го вор ност. По-доб ре е аз да дам па ри, 
от кол ко то да го на ка рам да лъ же.

Ни ко га не си поз во ля вай те ни как ва лъ жа. Ни как ва - ни то чер-
на, ни то бя ла. Чер на та или бя ла та лъ жа вся ко га скъ по из ли за. 
* долап (диал.) - лъжа, хитрина, интрига
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Ед на уче нич ка ми раз п ра вя ше ед на своя опит ност и меж ду 
дру го то ка за: „Не е би ло слу чай в жи во та ми, ко га то да съм ка за ла 
как ва то и да е лъ жа и да не ми дой де ня кое на ка за ние: да пад на 
или да се уда ря. Та аз се нап ла ших, страх ме е да лъ жа, за що то, ако 
из лъ жа, ще ми се пук не гла ва та или дру го не що ще ста не.“ Ние 
мис лим, че ка то ка жем ня кой до лап, ня коя лъ жа, ня коя дип ло ма-
ти чес ка лъ жа, сме спе че ли ли не що. Лъ жа та, и фи ло соф с ка да е, и 
дип ло ма ти чес ка да е, и мо рал на да е, все е лъ жа. А пък доб ро то, с 
как ви то и дре хи да го об ле че те, то все е доб ро, то не гу би сво я та 
це на. Зло то, с как ви то и дре хи да го об ле че те, це на та му не се по-
ви ша ва. То ва са въз г ле ди, ко и то тряб ва да има те. 

Доб ро то е не що кон к рет но. Вся ка доб ра пос тъп ка, ко я то ис ка те 
да нап ра ви те, е един им пулс на Бо га във вас. Всич ки бъ де те го то-
ви. Не ча кай те Бог да ви се раз к рие в Сво я та сла ва. Че Той ви се 
е раз к рил.

Ид ва един дя до при мен. Каз вам му: „Не е ху ба во чо век да про-
си.“ Гле дам, то зи ста рец е умен, ве че не про си. Ка то дой де пак 
при мен, ще до не се се дем-осем, де сет яй ца, ко и то е ту рил в кош-
ни ца та. Аз виж дам кол ко му тряб ват се га, да вам му па ри. На дру-
го мяс то ще му пла тят по един-два ле ва на яй це, аз ги пла щам 
по пет-шест ле ва. Той пог леж да до во лен, че скъ по си е про дал 
яй ца та. Тър гов с ка ра бо та вър ши. Че как во ми кос т ва да му дам 
по пет-шест ле ва на яй це. Аз мо га да му ка жа, че на дру го мяс то 
са по-ев ти ни. Не, той се учи. Ще се учи. Да же и по де сет ле ва му 
дай на яй це, ня ма да из гу биш. Кой то раз би ра   да ва. Ни то яй ца та 
са не го ви, ни то па ри те са мои. Аз раз по ла гам с чуж ди па ри, той 
раз по ла га с чуж ди яй ца. Ко кош ка та е кря ка ла и е снес ла де сет яй-
ца. Но доб ра во ля има той, ис ка да ме за поз нае с ко кош ки те. Аз 
му бла го да ря. Взе мам ад ре си те на тия ко кош ки. Щом взе ма ед но 
яй це, аз по се тя ко кош ка та. Не съм ѝ взел ни то ед но яй це, без да 
по се тя ко кош ка та. За мен ко кош ка та не е ко кош ка, то е фир ма и 
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край но съм приз на те лен за ху ба ва та ра бо та. На ко кош ка та каз вам: 
„мно го ху ба ви яй ца сна сяш.“ То е в пре но сен сми съл.

Всич ки ят жи вот, в как ва то и да е фор ма, про из ти ча от Бо га. Не 
гле дай те на тоя жи вот с през ре ние. И вся ко не що, вся ко бла го, ко-
е то из ли за от жи во та, един плод, ед на ябъл ка, про из ти чат от Бо га. 
Най-пър во аз бла го да ря, че Бог се про я вя ва чрез пло да и съ щев ре-
мен но аз за до во ля вам ед на своя нуж да.

Се га вие сте се съб ра ли тук. Каз ва те: „За що сме се съб ра ли?“ 
Да ви ка жа за що. По ло ви на та от вас но си те во да, а дру га та по ло-
ви на от вас но си те хляб. Ня кои от вас сте хле ба ри, а пък дру ги те 
сте гра ди на ри. Ед ни от вас сте глад ни, а дру ги сте жад ни. Ед ни от 
вас пра ви те об мя на та пра вил но, а дру ги те спо ри те и все ки дър жи 
хля ба си и во да та си.

А пък тре та ка те го рия има меж ду вас, които дейс т ват при ми ри-
тел но. Три ка те го рии сте. За да вър ви ра бо та та, во да та тряб ва да 
ми на ва, не тряб ва да зас то я ва. Ши ше то, ко е то съ дър жа всич ка та 
во да, не знае кол ко во да има. Яй це то, ко е то си се ди в че руп ка та, 
не знае как ва це на има. Но аз, чо ве кът, имам това шише и това 
яйце, зная как во има в тях. Яй це то е за нас, во да та е за нас, хля бът 
е за нас. А пък ония, ко и то го но сят, те са са мо но си те ли на Бо-
жес т ве ния жи вот.

Вие сте се съб ра ли, за да опи та те бла га та, ко и то Бог ви е дал, за 
да обик не те тия бла га. И ако тая об мя на ста не пра вил но, вие ще 
опи та те Бо жи е то бла гос ло ве ние.

Се га мо га да ви ка жа тъй: гле дай те да из пъл ни те во ля та Бо жия. 
Как ще из пъл ни те во ля та Бо жия, ако не оби ча те? Вие, ако не оби-
ча те Бо га, ни що ня ма да мо же те да нап ра ви те в све та. Вие каз ва те 
та ка: „Как мо га да оби чам то ва, ко е то не виж дам?“ Пи там ви то-
га ва, въз ду ха виж да те ли го? Но го обичате. Са мо мал ка час ти ца 
виж да те от свет ли на та, но всич ка та свет ли на, ко я то се раз п рос-
т ра ня ва в ця ла та все ле на, не я виж да те. Не е не об хо ди мо ние да 
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зна ем не ща та. Ние мо жем да ги опи та ме, мо жем да има ме кон такт 
с тях. мал ки ят жи вот, кой то се га е вът ре в нас, е един кон такт с 
Бо жес т ве но то. Тоя мал ки ят мир, кой то има те, мал ка та ми съл, мал-
ко то чув с т во, мал ка та ра дост, ко я то има те, тоя мал ки ят под тик, 
кой то има те, е от Бо га. И всич ко то ва е в съп ри кос но ве ние с Бо га. 
Бъ де те бла го дар ни от то ва мал ко то. Вие сте об г ра де ни с Бо га. Ако 
ис ка те по ве че, мо же те да взе ме те, оба че вие не счи та те, че то е от 
Бо га, и тър си те не що дру го. Каз ва те: „Ка то ум рем, ще ни се раз к-
рие.“ То ва е вяр но. Смърт та е прег ра да.

Смърт та съ щес т ву ва се га, и ония ма те ри а лис тич ни схва ща ния   
съ що. Да ка жем, че аз съм тол ко ва го лям его ист, че мис ля са мо 
за се бе си. Най-го ля ма та прег ра да за Бо жес т ве но то е чо веш ки ят 
его и зъм.

Ако аз мис ля са мо за къ ща та, за тя ло то си, за ма те ри ал ни те ра-
бо ти, ут ре аз ще на пус на тоя ав то мо бил. Ка то дой да до ед на гли-
нес та мес т ност, ще го на пус на и ще из ля за да вър вя пеш. Ка то го 
имах, тряб ва ше ми бен зин, тряб ва ше ми и шофьор, а се га ос та вям 
и шофьо ра, и бен зи на и тръг вам сам по пла ни на та на го ре. Каз вам 
на шофьо ра: „Взе ми тоя ав то мо бил и го за ка рай на зад. Аз оти вам 
го ре в пла ни на та.“

Вие каз ва те се га: „Чо век тряб ва да из ле зе от тя ло то си.“ Че мъч-
но ли е чо век да из ле зе от тя ло то си? Как ва мъч но тия има да из-
ле зе от ав то мо би ла си? Има ли ня как ва мъч но тия, ос вен ако е за-
лос те на вра та та на ав то мо би ла и не мо же те да я от во ри те? Но ако 
не е за лос те на, ще от во ри те вра та та и ще из ле зе те на вън, а пък на 
шофьо ра ще ка же те: „На га ра жа!“ И вие ще се ка чи те на пла ни-
на та. 

Не е ло шо чо век да има ав то мо бил, но не е ло шо да хо ди чо-
век и пеш. Ня къ де ще бъ де те с ав то мо бил, в пла ни на та ще хо ди те 
пеш. С ав то мо бил ще хо ди те, ко га то ус ло ви я та по ма гат. Ако ус-
ло ви я та по ма гат, мо же те да има те най-ху ба вия ав то мо бил. Ка че те 
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се и бла го да ре те на Бо га. А на пла ни на та ще сле зе те от не го и ще 
бъ де те бла го да рен. Вън от тя ло то си, вът ре в тя ло то си и при как-
ви то и да е ус ло вия, да мо же те да из пъл ни те во ля та Бо жия във 
всич ки те ва ши най-мал ки под буж де ния, ко и то Бог ви да ва. Да из-
пъл ни те во ля та Бо жия, то ва е важ но то.

Аз ви го во ря се га бег ло, за що то ня мам вре ме. Ня кой ден ще ви 
ка жа един на чин, как да се пра ви доб ро. Как то има на чин, пра ви-
ло, как да сви ри те, та ка има и на чин за пра ве не на доб ро.

Са мо ук мо же да бъ де те. Има хо ра, ко и то сви рят, без да са се 
учи ли ня къ де, но все пак он зи, кой то е учил да сви ри при учи тел, 
сви ри по-доб ре. Ня кой мо же да се учи сам да пи ше, без да го е 
учил ня кой как да пи ше. В на ча ло то бук ви те ги пи ше неп ра вил но. 
Ня кой път че те те, че те те, и не мо же те да про че те те ду ма та, ко я то 
е на пи са на - бук ви те са не яс ни.

Ня кой ми каз ва: „Тия ра бо ти аз ги знам.“ Аз съм сре щал мно го 
про по вед ни ци, ци ти рат ми как во ка зал Хрис тос, как во ка зал апос-
тол Па вел, как во е ка зал един пи са тел. Всич ки тия ав то ри след ка-
то ги про ци ти ра, аз му за да вам въп ро са: „Ка жи ми как да нап ра вя 
най-мал ко то доб ро?“ Той ми каз ва: „Не го ли зна еш?“ Каз вам му 
пос ле: „Как да нап ра вя най-го ля мо то доб ро?“ Той ми каз ва: „Че не 
го ли зна еш?“ Каз вам му: „Че как ва нуж да има да ми раз п ра вя те, 
да ми ци ти ра те апос то ли те, Хрис та и дру ги, ако не мо же те да ми 
ка же те как да пра вя най-мал ко то и най-го ля мо то доб ро? Щом аз 
зная как да пра вя най-мал ко то и най-го ля мо то доб ро, то га ва как ва 
нуж да има да ми ци ти раш то ва и то ва.“ То га ва ста ва въп рос зап-
ри мер за най-мал ко доб ро. Аз се спи рам и му каз вам: „Слу шай!“ 
Ние се на ми ра ме да ка жем в да де ния слу чай ня къ де. Аз съм прям, 
каз вам му: „Ние сме и два ма та бо га ти.“ Ти се спи раш ка то про по-
вед ник на мно го ав то ри и си учен, ке си я та ти е пъл на с па ри, бо гат 
си. И аз из важ дам сво я та тор ба и за поч вам да ги броя - по ве че от 
две хи ля ди са па ри те. Все ки си взе ма тор ба та и тръг ва ме.
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Каз вам му: „Слу шай, да нап ра вим ор так лък*. Аз оби чам ор так-
лъ ка. Ще сре ща ме хо ра с праз ни тор би. Аз ще пус на ед на жъл ти ца 
в тор ба та му, и ти - съ що. Сре ща ме вто ри чо век, пак та ка ще нап-
ра вим. Най-сет не, ка то ос та не по ед на злат на мо не та в тор би те ни, 
ще ка жем: „Сти га ве че!“

„Ка къв е сми съ лът?“ - ще пи та те. Сми съ лът е в то ва, че по-ле ка 
ще бъ де тор ба та. А пък се га тор би те ни са теж ки. Ти и аз ще бъ-
дем сво бод ни.

Та нап ра ве те ор так лък. Съ е ди не те се вие, бо га ти те, и тръг не-
те се га. Ти ед на злат на мо не та, той ед на злат на мо не та, ти ед на 
злат на, той ед на злат на, ту ряй те в тор би те на хо ра та. А пък ка то 
ос та не по ед на във ва ша та тор ба, иде те си вкъ щи и бла го да ре те 
на Бо га.

„Добрата молитва“
6.30 часа

Двадесет и шеста лекция на Общия окултен клас 
27 март 1935 г., сряда, 5 часа  

София   Изгрев 
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пъРВОТО СТъпАЛО зА ЛюБОВТА

„Добрата молитва“
„Аз в живота ще благувам“

Ще про че та вто ра гла ва от Вто ро то пос ла ние Пет ро во.
Ня кои бе сят ня кои хо ра, за да да дат при мер на дру ги да не пра-

вят прес тъп ле ния. Стра да са мо обе се ни ят, а пък дру ги те се учат, 
пра вят си сво и те зак лю че ния. Каз ват: „Зас лу жил е той.“ Ня кой 
път, ко га то има из вес т ни раз би ра ния, неп ри ят но е да се че те та-
ка ва гла ва.

Пе тър е прав, ако взе мем чо веш кия жи вот в не го ва та чис то та. 
Не ка къв тряб ва да бъ де зем ни ят жи вот, а ка къв тряб ва да бъ де Бо-
жес т ве ни ят жи вот, кой то чо век тряб ва да жи вее. Прес тъп ле ни я та, 
ко и то хо ра та вър шат, не ста ват в тях на та плът. Там се явя ват, но 
за поч ват в ум с т ве ния свят. Взе ме те един свет с ки и един ре ли ги о-
зен чо век. По как во се раз ли ча ват един бан кер, кой то е хрис ти я-
нин, и един бан кер, кой то е езич ник? Еди ни ят да ва па ри на за ем 
със за кон на та лих ва два най сет про цен та и дру ги ят   пак та ка. Да же 
ня кои се оп ла ка ли на ан г лийс ки лорд, че да вал с ви со ка лих ва па-
ри те си. А ан г ли ча ни те ми на ват за мно го на бож ни.

Вие до се га всич ки поч ти има те един мо рал   из к лю чи тел но да 
уго ди те на об щес т во то, на ба ща си, на май ка си. Но мал ци на са от 
вас, ко и то имат страх Бо жи. Кол ко от вас са с ед но вис ше съз на-
ние, с един вът ре шен за кон за дейс т вие? 

Нап ри мер мно зи на от вас ня ма да вля зат в гра ди на та да от к рад-
нат ябъл ки. Но ако го ня ма гос по да рят и ка то не гле да ни кой, мо же 
да взе ме те в джо ба си. „Ед на ябъл ка, ни що“ - каз ва те.

За що чо век го е страх пред хо ра та, а пък не го е страх пред Бо-
га? Не го е страх от Бо га, за що то не вяр ва, че съ щес т ву ва, а пък от 
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хо ра та го е страх, по не же знае, че ги има. За Бо га каз ва: „Я съ щес-
т ву ва, я не.“ Тряб ва да зна е те, че Бог ед нов ре мен но има ед но про-
яв ле ние, за ко е то хо ра та ни що не зна ят. При все ки един чо век има 
че ти ри очи: през две те гле да Гос под, а пък през дру ги те две гле да 
той. И с жи вот ни те е та ка. Ня кое жи вот но, ка то те пог лед не, се ди, 
се ди и каз ва: „Лош чо век си ти.“ И за поч ва да те лае. Във Вар нен-
с ко има ше един чо век, Де ли Ва сил. Лу дост та му се де ше в то ва, че 
той трез вен ни ко га не хо де ше. А пък ин те рес но  е, че най-ло ши те 
ку че та в се ло не го ла ят. Ка то го ви дят, ку че та та си вър тят опаш-
ки те. Ку че не го ха пе. Всич ки ку че та млък ват, ка то дой де той. Как 
ще си обяс ни те вие то ва?

Вие на ри ча те един чо век из п ра вен, кой то пес ти, кой то си 
уреж да жи во та, а пък он зи, кой то е мал ко раз то чи те лен, да ва 
тук-там, каз ва те: „Смах нат е той.“ Пър ви ят мо рал е за све та, а 
пък вто ри ят - за не ви ди мия свят. Чо век тряб ва да бъ де на зе мя-
та про вод ник на Бо жес т ве но то. Чес то, ко га то аз го во ря, имам 
пред вид след но то: чо век да бъ де про вод ник. За що то, щом не е 
про вод ник, то гре хът се на би ра. У чо ве ка гре хът се на би ра та ка, 
как то се на би рат от ро ви при ло шо хра не не, ло шо ди ша не и ло-
шо мис ле не. Ако ед но де те, кол ко то ба ща му и май ка му да са 
зд ра ви, ако то не се хра ни как то тряб ва, то хра на та ще съз да де 
ос тан ки в не го ви те чер ва, ще съз да де ред ус ло вия за бо лес ти. 
Ако то ва де те не ди ша как то тряб ва, не се хра ни как то тряб ва и 
не мис ли как то тряб ва, то след че ти ри-пет го ди ни съв сем ще се 
из ме ни не го ви ят ха рак тер. 

Ня кой път вие се чу ди те: как та ка, Гос под ви е съз дал, и да гре-
ши те. Че вие гре ши те, ка то яде те, гре ши те, ка то ди ша те, гре ши те, 
ка то мис ли те. За що то не мис ли те как то тряб ва, не ди ша те как то 
тряб ва и не яде те как то тряб ва. И вслед с т вие на то ва се за раж дат 
утай ки в тя ло то и има те ве че ед но хи ла во тя ло. И по ко ле нието 
пос ле ще бъ де хи ла во.
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Нап ри мер взе ме те тър пе ни е то. Тол ко ва пъ ти се го во ри за тър-
пе ние, на ли? Зна ни е то за ви си от тър пе ни е то. Тър пе ни е то при над-
ле жи ви на ги на сил ни те хо ра.

Ка за но е: Бог е дъл го тър пе лив. Но Бог не е най-сла би ят. Каз ват, 
че кой то е тър пе лив, е слаб. А Бог, Кой то съз да де све та, е дъл го-
тър пе лив. Дъл го тър пе ни е то под раз би ра ед на сил на во ля. Чо век, 
кой то се са мов ла дее, той е  тър пе лив. Се га кол ци на от вас сте та ка 
дъл го тър пе ли ви, как то Гос под е дъл го тър пе лив? В шко ла та на Пи-
та гор ка то пос тъ пи един уче ник, ще го по диг ра ват, ще му каз ват 
най-майс тор с ки по диг рав ки, ко и то мо гат да ка жат по не гов ад рес. 
Няма да оставят сухо място и че ти ри-пет го ди ни ще го по диг ра-
ват. Ако ти из дър жиш че ти ри-пет го ди ни, ще ста неш уче ник на 
шко ла та. А пък се га да по диг ра ят са мо пър вия ден ня кого, той каз-
ва: „Аз из ли зам.“ Тук дош ли окул т ни уче ни ци. Аз се смея ня кой 
път. Той ня ма тър пе ни е то на ед на кра ва, ня ма тър пе ни е то на един 
бръм бар, да же ня ма тър пе ни е то на ед на пе пе ру да, а пък меч тае да 
вле зе в не бе то. На Не бе то са дъл го тър пе ли ви те, а не тър пе ли ви те 
са на Зе мя та. Вие ще ми въз ра зи те: „Че ние сме по-тър пе ли ви от 
све та.“ Вяр вам, та ка е. И бо га ти ят е по-тър пе лив от си ро ма ха, но 
не е той тър пе лив, а тър пе ли во е бо гат с т во то му. Взе ме те му бо-
гат с т во то и ще бъ де не тър пе лив. Тър пе лив е зд ра ви ят, не тър пе лив 
е бол ни ят. Взе ме те зд ра ве то на зд ра вия, за да ви дим кол ко ще бъ де 
тър пе лив. Не ко га то си зд рав, кол ко си тър пе лив е важно, а ко га то 
си бо лен. 

Във вес т ник „мир“ има ед на ста тия, в пос лед ния брой. (Брой 
10 412 от 2 ап рил 1935 г.) Че те те я, за да ви ди те как се при до би ва 
тър пе ние. Един свет с ки чо век каз ва: „При го ле ми стра да ния съз-
дай на ума си ра бо та.“ В Ан г лия един от най-вид ни те ди рек то ри 
на го ля мо пред п ри я тие бил поч ти сляп, и бил ди рек тор. Как се е 
спра вял с то ва по ло же ние? В све та мно зи на уче ни не мо гат да ста-
нат ди рек то ри, не мо гат да пос тиг нат то ва.
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Се га под тър пе ние не раз би рам са мо да се въз дър жа те. То ва е 
ед но ка чес т во на чо веш ка та ми съл. Ня кой ви го во ри, се ди те ти хо 
и спо кой но, ка то че ни що не се от на ся до вас. мо гат да ви об ви-
нят. От то ва, с ко е то мо гат да ви об ви нят, как во мо же да се до ка-
чи те? Ня кой каз ва: „Ти ни що не зна еш, ти си ба ба.“ Как во зна чи 
ба ба? „Ба ба“ зна чи ба ща. Ти ни що не зна еш, но пак си ба ба. Зна-
чи, го лям ба ща си. Взе ма те ду ма та ба ба в сми съл на хи ла ва ба ба, 
но „ба ба“ зна чи ба ща, умен чо век. Ти си много умен, но не си 
проявил ума си, затова си баба. 

Се га тър пе ни е то ка то ед на окул т на си ла, не е ед но ка чес т во, 
ко е то се до би ва лес но, и та ка ка то си се ди чо век. Тър пе ние не ко-
га то сте бо гат, не ко га то сте умен, не ко га то ви хва лят, не ко га то 
сте све тия или ан гел. Ан ге ли те не при до би ха тър пе ни е то ка то ан-
ге ли. Те ми на ха през та къв огън, през та ки ва из пи та ния, че ня кои 
ус то я ха, а дру ги  не. Кой то ус тои, ще при до бие тър пе ние, а кой то 
не ус тои - не.

Се га в как во се ди тър пе ни е то? Ня ма мъч но тия в све та, ко я то да 
не мо же да по бе ди тър пе ли ви ят чо век. В тър пе ли вия чо век ня ма 
зло, ко е то да не се раз бие. Как ва то и да е ми съл, ка то се уда ри в 
тър пе ли вия, ста ва на пух и прах. Ако се уда ри о вас ед но зло и не 
мо же да се раз п ръс не, вие не сте тър пе лив. И ако ед на ло ша ми съл 
ви раз д раз ни и тя не ста не на прах, вие не сте тър пе лив. И ако с 
вас се сблъс к ва си ро ма ши я та и не се раз п ръс не, не сте тър пе ли ви. 
Ка то се раз п ръс не си ро ма ши я та, тър пе лив сте. Тър пе лив чо век е 
он зи, че ка то се сблъс ка и бо гат с т во то с не го, и то се раз п ръс к ва. 
Тър пе лив е он зи, че и зна ни е то ка то се сблъс ка с не го, из фи ряс ва. 
След хи ля ди го ди ни как во ще стру ва зна ни е то и на най-уче ни те 
прав ни ци? Нап ри мер един ден ще се из ме ни це ли ят строй, дру го 
ще е пра во то, дру ги ще са за ко ни те.

Се га в хрис ти ян с кия свят тия, ко и то са хрис ти я ни, се съ дят по 
рим с ки те за ко ни. Каз ват: „Рим с ко пра во.“ Ня кои каз ват: „мой се-
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е во пра во.“ И то е ези чес ко. Още Хрис то во пра во ня ма на пи са но. 
Дру го е Хрис то во то пра во. По не же в све та ня ма Хрис то во пра во, 
вие си на пи ше те един Хрис тов за кон. Ка къв е ва ши ят Хрис тов за-
кон? Как во е ва ше то пра во? Във ва шия свят нап ри мер, ако ня кой 
от к рад не, как го съ дят? И пос ле, как из дър жа те вие ва ши те съ дии? 
И ва ши те чи нов ни ци как ги из дър жа те? И пос ле, как се от на ся те с 
ва ши те слу ги, ко и то има те, и със слу ги ни те си? Пос ле, във ва шия 
вът ре шен свят как се от на ся те с мъ же и же ни? Не във външния 
свят, не в рим с ко то пра во, не в мой се е во то пра во, но във ва ше то 
хрис ти ян с ко пра во? Спо ред рим с ко то пра во то е друг въп рос. И 
вие сте кан ди да ти всич ки, мис ли те, ка то ум ре те да оти де те на не-
бе то с рим с ко то пра во, да оти де те на не бе то с мой се е во то пра во. 
Дейс т ви тел но, в он зи свят има един свят за рим с ко то пра во. За 
мой се е во то пра во има друг свят.

Но Хрис тос да ва ед на прит ча, че бо га ти ят, кой то е жи вял по 
рим с ко то пра во, ка то ум рял и го за диг на ли ан ге ли те, за ве ли го 
в мяс то то на мъ че ни е то. А пък ка то ум рял Ла зар, кой то до ня къ-
де бе ше ог ла шен, той жи вя спо ред мой се е вия за кон - за ве ли го 
в рая. Той из пъл ни за ко на, мой се е вия за кон. мой се е ви ят за кон 
не е лош. Ка то че те те не го во то граж дан с ко пра во, там ще ви ди-
те след ни те ду ми: „Да въз лю биш Гос по да Бо га с всич кия си ум, 
с всич ко то си сър це, с всич ка та си ду ша и с всич ка та си си ла, и 
да въз лю биш ближ ния си ка то се бе си.“ И Хрис тос взе ма тия две 
за по ве ди и каз ва: „Вър ху тия две за по ве ди по чи ва це ли ят за кон.“ 
Ла зар ка то из пъл ни то зи за кон, оти де при Гос по да.

Вие бих те ли нап ра ви ли след но то? Един бо гат хрис ти я нин и 
един бе ден хрис ти я нин се сре щат. Бед ни ят каз ва на бо га тия: „Ти 
ще оти деш в ада, в пъ къ ла, ти си та къв, она къв.“ Ху ка го. „Не виж-
даш ли, че аз съм бе ден?“ Бо га ти ят му каз ва: „Кол ко ти тряб ва?“ 
„Тол ко ва.“ Из важ да и му да ва един чек, и му каз ва: „Ка то ти пот-
ряб ват, пак за по вя дай. Кол ко ху ба во пе еш, от лич но пе еш. мно го 
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ху ба во си на у чил Хрис то вия за кон.“ То ва са поч ти из к лю чи тел ни 
ус ло вия. В съв ре мен ния свят е мно го мъч но да ви оби дят, да ви 
ху кат и да ви ка жат не що неп ри ят но, и вие да из ва ди те да му по-
мог не те. Вие ще му по ка же те пъ тя и ще му ка же те: „Вто ри път да 
не те сре щам.“ То ва е спо ред Рим с ко то пра во. Но за раз ви ти е то на 
чо ве ка не об хо ди мо е ед но вът реш но са мо об ла да ние. Вие още не 
сте изу ча ва ли за ко на на са мо об ла да ни е то.

Ня кой ми раз п ра вя, че не що го сму ща ва в ума, че има ня кои 
мъч но тии. То ва е пред вес т ник. Има два ви да пред вес т ни ци. Щом 
има те ня коя мъч но тия, то ва зна чи, че ви ча ка го ля мо из пи та ние. 
Каз ва ви се: „При гот ви се, бъ ди го тов.“ Да не те из не на да. То ва е 
един вид из пи та ние, то ва го во ри ин ту и ци я та ви. Ня кой път ще ми-
не те през дру го го ля мо из пи та ние. То га ва е друг за ко нът. То га ва 
ще усе ти те го ля ма ра дост, ве се лие. Но да зна е те, че и в еди ния, и 
в дру гия слу чай тряб ва да се при гот ви те. Из пи та ни е то ще дой де и 
при мъч но ти я та, и при ра дост та. Вие се раз пус не те при ра дост та, 
как то един ох люв, ко га то си из важ да ро га та. Из ле зе те на вън, за пе-
е те си пе сен та. То га ва дой дат, взе мат ви и хай де в тор ба та, и след 
то ва - в тен дже ра та. Вие мис ли те, че вла гата, дъж дът е за ра ди вас, 
а пък ня кой ви деб не, ту ри ви в тор ба та и - в тен дже ра та. Ще ви 
сва ри и ще ви из ва ди мес це то, и ще го изя де, и ще ка же: „То зи 
обяд е мно го до бър.“ 

Се га при тия срав не ния, вие ще се съ бе ре те и ще си ка же те: 
„Учи те лят го во ри то ва и то ва за тър пе ни е то.“ Аз ни най-мал ко не 
се спи рам вър ху обик но ве но то тър пе ние. Обик но ве но то тър пе ние 
и аз го имам. Все ки ден ка то вас аз го но ся туй тър пе ние. Аз имам 
мно го про фе со ри. Дой де един и ми каз ва: „За що не се нап ра ви та-
ка и та ка?“ Дой де друг и каз ва: „За що та ка не се пос тъп ва?“ Тре ти 
каз ва: „За що та ка не си нап ра вил?“ Ня кой пи та: „За що еди-кой си 
не пос тъ пи пра вил но?“ Не се от не съл доб ре, не се е на у чил още. 
Пи там: „Как тряб ва да пос тъ пи?“ Той каз ва: „Чо веш ки тряб ва да 
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пос тъ пи.“ Каз вам му: „Аз те пра щам да му по ка жеш, да му да деш 
един при мер, как да пос тъ пи.“

Един ми каз ва: „По ка же те му как тряб ва да жи вее.“ Каз вам му: 
„Най-пър во на те бе тряб ва да по ка жа аз как тряб ва да жи ве еш.“ 
Аз гле дам тук   му зи кан ти те се ка рат, бъл гар с ки те му зи кан ти не 
мо гат да се тър пят, ка рат се. Каз вам: „Не щас тие е то ва.“ Ед но вре-
ме, ко га то му зи кан ти те сли за ли от не ви ди мия свят, бъл гар с ки те 
му зи кан ти би ли по ка не ни от един княз да му сви рят. И кня зът 
ос та нал тол ко ва до во лен от всич ки, че им дал да си пий нат от най-
ху ба во то ви но. Те се опи ли и до се га още не са из т рез не ли. Един 
анек дот е то ва за бъл гар с ки те му зи кан ти. 

Ре ли ги оз ни те ще се из п ра вят и ще се мо лят, с ча со ве ще се мо-
лят, и след мо лит ва та пак си зна ят съ що то. То ва за ви си от фак та, 
че чо веш ка та ми съл е раз д во е на вът ре. Тряб ва да зна е те, че и във 
вас има ед но раз д во е ние. Все не що ви чо вър ка. Ви ди те, не що не 
вър ви, и вед на га се на мес ва те. Два ма ду ши се ка рат. Не бър зай те 
да ги по ми ря ва те. Пос той те, та ги пос лу шай те. Спи рал съм се да 
гле дам два ма: за поч ва еди ни ят, пос ле дру ги ят. Всич ки зо о ло ги-
чес ки име на, ко и то мо же да има, ще си ги ка жат. Чес то съм се 
спи рал пред два мата и каз вам им: „мо га ли да ви ан га жи рам. В 
зо о ло ги я та мно го сте ве щи. Ще ви пла тя и на два ма ви. Аз съм 
мал ко не ве жа. мо же те ли да ми пре да де те ед на лек ция? Как бе-
ше пър во то име? Из ви не те? От лич на на у ка е то ва. Кол ко е кра сив 
све тът, кол ко сте кра си ви.“ Еди ни ят ми каз ва: „Ти по диг ра ваш ли 
се?“ Каз вам му: „За пръв път слу шам тол ко ва име на да но си чо-
век. До се га аз зна ех, че той е Дра ган, а пък той тол ко ва псев до и-
ме на и тит ли но сил.“

Та ня кой път сте ме пи та ли: „За що та ка пра виш?“ Пи там: ако 
оти де те в Ита лия, ще ви ди те, че поч ти под все ки бал кон е сед нал 
мла деж с ки та ра да сви ри на сво я та въз лю бе на се ре на да от ня кой 
ви ден ав тор му зи кант. Сви ри чо ве кът и пог леж да на го ре, и ни кой 
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не му пра ви бе леж ка. Как во ло шо има, че той сви ри на лю би ма-
та? Има ли не що ло шо? Ни що ло шо ня ма, сви ри чо ве кът. Аз бих 
же лал всич ки да сви рят на сво и те въз люб ле ни. Че кой от вас пра-
ви то ва? Ка то се вър не мъ жът от ра бо та, сви ри ли на же на си за 
но во то уче ние? Ко га то же на та ще нап ра ви ед на пог реш ка, той ще 
сва ли ки та ра та и ще поч не: „О, моя ми ла.“ Ко га то мъ жът нап ра ви 
ед на пог реш ка, же на та ще му пее, ще му сви ри: „О, мой ми ли.“ А 
пък се га той ще взе ме ед на осо бе на по за, мал ко ще се на му си, ще 
има сър ди та фи зи о но мия. Пре по ръч вам ви ед на ки та ра, на ония, 
ко и то са же не ни. А пък ония, ко и то се га ще се же нят, да си взе мат 
ед на ки та ра и щом се оже нят, да я ока чат на вра та си и да сви рят. 
А пък ка то ста не те ре ли ги оз ни и на бож ни, две ки та ри ще но си-
те - ед на за пуб ли ка та, а пък дру га та спе ци ал но за бра тя та тук. И 
ко га то ня кой ви оби ди, ще му сви ри те с ху ба ва та ки та ра не що от 
Бет хо вен, от Бах, от мо царт. По ня кой път аз на се бе си го пра вя 
то ва. Ко га то ня кой път не съм до во лен, ту ря си го ля ма та ки та ра и 
сви ря. Има един вът ре шен чо век, на ко го то му сви ря. 

Ата вис ти чес ки чо век е дво ен. Той пос то ян но прог ре си ра. Има 
ед но със то я ние в чо ве ка, ко е то е двой с т ве но. Най-мъч но е да се 
спра ви те с не го. Виж да те пра во то, и пак не мо же те да се прек ло-
ни те. Има не що ко ра во в чо ве ка, ис ка те да за па ли те це лия свят. 
То ва, ко е то окул тис ти те на ри чат [диамантена устойчивост]. В 
При ро да та има един еле мент ко рав, мно го ко рав и кой то си е 
блъс кал гла ва та о не го, все му се е пук на ла гла ва та. И ни ко га не 
се мъ че те, не се блъс кай те, ако ня ма те тър пе ние. Ако има те тър-
пе ние и си блъс не те гла ва та в то зи еле мент, той ще се раз си пе. 
Ако ня ма те тър пе ние, гла ва та ви ще се раз си пе. Та ка каз вам: без 
тър пе ние в све та не мо же. Не, мо ля. Ня кой се е оби дил и ка то се 
е оби дил от ед на ду ма, той цял ме сец се сър ди и де сет, пет най-
сет, двай сет го ди ни ня кой път пом ни, не мо же да прос ти, че са го 
оби ди ли. И то ва са хрис ти я ни. Но да ос та вим се га то ва.



113

Све тът е ед на въз мож ност за как ви ли не про я ви и де то и да ми-
не те, все ще се из ца па те. А пък в Бо жес т ве ния свят от къ де то и да 
ми на ва те, ще ви ди те ва ди с най-ху ба ва та во да. Ще се спре те и ще се 
из ми е те. Ни ко га там не се ос та вят как ви то и да е кап ки от кал да за-
съх нат. Тук е пра во да за съх нат, и то га ва да ги из чис ти те от кал та, а 
пък в ду хов ния свят сух прах не се чис ти, а во да та, жи во тът е, кой то 
чис ти. Как ва то и да е пог реш ка та - из чис т ва я вед на га. Не е ло шо то 
в то ва, че сте нап ра ви ли пог реш ка та, но в то ва, че не я поп ра вя те. 
(Учи те лят по каз ва два пор т ре та на Хрис та, за ка че ни на сте на та 
в са ло на.) Ня кой каз ва, че на он зи ле вия пор т рет му лип с ва не що. 
Как во му лип с ва на он зи пор т рет? И на то зи дес ния, и на то зи ле вия 
лип с ва по не що. До ня къ де то зи пор т рет, дес ни ят, е по-бли зо до иде-
я та. Един от най-доб ри те об ра зи е той. От трий сет об ра за, на ри су ва-
ни от зна ме ни ти ху дож ни ци, най-доб ри ят е той. (Дес ни ят.) И на ле-
вия лип с ва не що. Но как да ви го пре дам се га, ка же те ми? мно го му 
лип с ва, в пог ле да нап ри мер. Та къв пог лед не мо же да има Хрис тос.

Гле да те ед на мла да мо ма, но не я гле да те с оно ва спо койс т вие, 
тър пе ние. Как тряб ва да се гле да на мла да та мо ма? Как тряб ва да 
се гле да на мла дия мо мък? Ами как тряб ва да се гле да на оже не-
на та мла да же на или на оже не ния млад чо век? Ка то пог лед не те 
ста рия, по на чу ме ри те се и стис на ли сте си ус та та. То ва не е тър-
пе ние. Ка то пог лед не те мла да та мо ма, явя ва се във вас ко рис то-
лю бие, же ла е те да я це лу не те, да я пре гър не те. Не е ло шо, но в 
да де ния слу чай вие не по каз ва те сво е то тър пе ние. Тая мо ма си е 
ту ри ла за пра ви ло: не иска да я це лу ват. Тя е из ляз ла от до ма са-
мо да се по ка же на хо ра та, тя е из ляз ла с най-ху ба ви те си дре хи, 
а във вас има же ла ние да я це лу не те. То ва не е тър пе ние. Друг е 
въп ро сът, ако тя ис ка да я це лу не те. Но каз вам, че в нея има са мо 
же ла ние да се по ка же, а не да я це лу ват.

Или срещ не те един брат, из ме ри те го от гла ва та до пе ти те и си 
каз ва те: „Да ли е ве ру ющ, или не?“ Че как ще го поз на е те? Вие сам 
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ве ру ющ ли сте? Как ще поз на е те да ли аз съм до бър чо век, или не? 
Вие тряб ва да бъ де те по-доб ри от мен, за да поз на е те да ли съм аз 
до бър, или не. Ако се ди те по-го ре от мен, мо же те да ме оце ни те, 
но ако сед не те по-до лу от ме не, не мо же те. Дъл го тър пе ли ви те мо-
же да оце нят кой е тър пе ли ви ят от вас. А за дъ ло тър пе ли ви те и 
ду ма да не ста ва.

Ко га то ви дя аз ня кой чо век, вед на га се пос та вя на не го во то 
мяс то и каз вам: „Ако аз съм на не го во  мяс то, кол ко ще из дър жа?“

Ко га то ви дя два ма ду ши да се ка рат, аз каз вам - аз два пъ ти бях 
на то ва мяс то. Един път бях ка то слаб чо век и ка то ми уда ри ха две 
плес ни ци, тър кул нах се на зе мя та. И ка то ста нах, ка зах си: „Ще 
ви дам да раз бе ре те.“ А пък вто ри път бях си лен и му уда рих ня-
кол ко плес ни ци и го тър кул нах на зе мя та. Де е мо е то тър пе ние? 
В пър вия слу чай бях тър пе лив, но не во ля та ме бе ше нап ра ви ла 
тър пе лив, за що то бях слаб, а пък във вто рия слу чай, ко га то бях 
си лен, ме на ме ри ха мно го груб. И в два та слу чай аз бях съ щи ят 
чо век, един и същ. И в два та слу чай ня мах тър пе ние. И та ка аз ми-
нах през то ва мяс то.

Бях слаб - би ха ме. Бях си лен - бих. В еди ния слу чай се усе щах 
уни жен, каз вах си: „Слаб ли си, ще те би ят.“ А пък във вто рия 
слу чай си каз вах: „Ще му дам един урок.“ Ни що не се при до би ва 
лес но, как то си мис ли те.

Се га вто ро то по ло же ние: ка то ме уда ри той, ка тур нах се три пъ-
ти. Имах и хи ля да ле ва в джо ба си. Ка зах му: „мно го ти бла го да ря 
за тия плес ни ци, ко и то ми уда ри. Аз на у чих мно го до бър урок. Аз 
бях бо лен, и оз д ра вях, ка то ме би, аз бях нев рас те ник, и ти ка то 
ме уда ри, оз д ра вях. мно го ти бла го да ря. За то ва ще ти пла тя. Друг 
път, ко га то имам та ка ва бо лест, аз пак ще дой да при теб. Пак се 
при гот ви.“ Се га вие тряб ва да нап ра ви те един пре вод.

Най-пър во тряб ва да зна е те с как ви хо ра ще се срещ не те и как 
тряб ва да пос тъп ва те. Се га в тоя жи вот има ня кои хо ра, ко и то каз-
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ват та ка: „Ние ис ка ме са мо да уре дим жи во та си, да си по жи ве ем 
на Зе мя та.“ То е та ка за един обик но вен чо век, но един чо век, кой-
то не се за до во ля ва с обик но ве ния жи вот, как во тряб ва да пра ви? 
Пред с та ве те си, че вас ви пра щат от не ви ди мия свят. Вие сте един 
уче ник. Из п ра щат ви на Зе мя та да си дър жи те из пи та и ви да ват 
си ро ма ши я та във всич ките ней ни раз но об раз ни сте пе ни и фор ми. 
Всич ки мъч но тии ще ви да дат въз мож ност да ста не те бо гат чо век. 
Но в тоя стре меж към за бо га тя ва не да не нап ра ви те ни как ва пог-
реш ка и да бъ де те тол ко ва вни ма те лен, че в кой то и дом да вле-
зе те, да не пре диз ви ка те не до вол с т во то на ни ко го. Тол ко ва уч тив 
да бъ де те, че да не ка же ни кой: „То зи пък от къ де е до шъл.“ Тъй 
тряб ва да пос тъ пи те, че да са до вол ни хо ра та от вас. Как ще го 
нап ра ви те, ка же те ми? Има хо ра, ко и то мо гат.

Срещ нах един гос по дин, един бъл га рин, кой то ми раз каз ва: 
„Имах един на вик да по би вам же на си, един лош на вик. Как во то 
и да ми го во ре ше тя, аз ѝ каз вах: „Не про ти во ре чи“ и ѝ уд рях ед на 
плес ни ца, две. Каз вах ѝ: „Ти да мъл чиш, ни що не зна еш.“ Един ден, 
тък мо заш ле вих ед на плес ни ца на же на си, гле дам - един млад чо-
век. Той та ка ме пог лед на в очи те, че от там на сет не то ва же ла ние да 
бия из чез на в мен. Усе тих се уни зен, ни зък, нес по со бен. Ста на цял 
прев рат в ду ша та ми. Той ми се по ус мих на и ми ка за: „Как сте?“ И 
за го во ри за туй, за онуй, и си оти де. От там на сет не ние с же на ми си 
жи ве ех ме доб ре.“ Пи там: кой бе ше то зи чо век? Той е тър пе ли ви ят 
чо век. Тър пе ли ви ят каз ва: „Бий же на си с лю бов.“ Ка то ѝ заш ле ви-
те ед на плес ни ца, тя да по чув с т ва Лю бов та ви в ума си и в сър це то 
си, и в ду ша та си, и в ду ха си. Ако же на ви мо же да е бла го дар на от 
ва ша та плес ни ца, вие ще сте пос тъ пи ли доб ре.

Се га мно го бра тя, сес т ри каз ват: „Учи те лю. мо же те ли да се 
по мо ли те да ни да де Гос под да ро ва ния?“ Ед но да ро ва ние ис кам 
да има те   да бъ де те тър пе ли ви. Без тър пе ние не мо же те да нап-
ред ва те. То е ос но ва та на не ща та. Ина че мо же те да бъ де те обик-
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но ве ни хо ра, та лан т ли ви, ге ни ал ни хо ра, но за да бъ де те хо ра на 
шес та та ра са, тряб ва да бъ де те тър пе ли ви. Тър пе лив да бъ де чо-
век. Тър пе ли ви тряб ва да бъ де те, вся ко га ще има те в ума си то ва.

Има ме са мо един при мер. Вие не зна е те в как во по ло же ние бе-
ше Хрис тос ка то из дър жа своя пос ле ден из пит, чет вър тото пос-
ве ще ние. Осем де сет хи ля ди уда ра му уда ри ха. При всич ки уда-
ри на рим с ки те вой ни ци Той има ше ед на по за спо кой на, бе ше в 
раз миш ле ние. Ня кои Го пред с та вят или Го ри су ват, че Той се е 
сгър бил. Не. Той е бил тих и спо ко ен. Всич ки рим с ки вой ни ци, 
ко и то му уда ри ха тия осем де сет хи ля ди уда ра, ста на ха Не го ви 
уче ни ци и про по вед ни ци, ста на ха мъ че ни ци пос ле. Тъй спо кой-
но Го уд ря ха, плю ха Го, пред с та вят Го ху дож ни ци те, че е сгър бен, 
из мъ чен. Не, спо ко ен е бил. Пи са ни е то каз ва, че кръв е из ляз ла 
от Не го. С то ва ис кат да ка жат, че го ля мо е би ло стра да ни е то му. 
Туй е един го лям на пор на стра да ни я та на чо ве ка. Хрис тос ис ка ше 
да се спра ви с чо ве ка, с пър вия Адам. Той во де ше пър вия Адам. 
Той бе ше вто ри ят, а уче ше на урок пър вия Адам. Кръв та из ли за ше 
от пър вия Адам, а пък вто ри ят му пре да ва ше уро ци на тър пе ние. 
Пър ви ят каз ва: „От че, ако е въз мож но да ме от ми не тая ча ша.“ 
А вто ри ят каз ва: „Да бъ де Тво я та во ля.“ Пър ви ят каз ва: „До ко га, 
Гос по ди? Не виж даш ли?“ А вто ри ят каз ва: „Да бъ де всич ко за 
всеки прав да.“

Се га вие мо же те да ка же те не що. Аз ви да вам един иде ал на 
тър пе ние. То зи Хрис тос не бе ше ни то грох нал, ни то сгър чен, ни то 
съ си пан, но има ше ед но прос вет на ло ли це, съз на вай ки, че вър ши 
во ля та Бо жия. Има ше не що мощ но и сил но в Не го. Ка то го гле-
да ха рим с ки те вой ни ци, учуд ва ха се. И най-сет не, ко га то но се ше 
кръс та, каз ват, че бил пад нал на зе мя та. Не, Той има ше го ля мо 
ува же ние към кръс та, пос та ви го ле ко на зе мя та и ка за: „И без 
кръст мо же. мо же ня кой да го но си от по ди ре ми, но то ва не е моя 
ра бо та.“ И каз ват, че бил пад нал, из не мог нал. Не, Той от уч ти вост 
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го ос та ви по ле ка на зе мя та. Вие каз ва те, че Той хвър лил кръс та. 
Не го е хвър лил. Че кръс тът, то ва са преч ки те, как ще ги хвър ли-
те? Ед но стра да ние има те, как ще хвър ли те то ва стра да ние? Ще 
се на ве де те и ще го ту ри те по ле ка на зе мя та, за що то, ако хвър ли те 
стра да ни е то, ще го оса ка ти те и не ви ди ми ят свят ще ви дър жи от-
го вор ни за оса ка тя ва не то. По ле ка-ле ка ще го ту ри те.

То ва е един нов на чин на мис ле не. Ако та ка не мис ли те, ни ка-
къв све тия не мо же те да ста не те. С тия ста ри мис ли, ко и то има те, 
ни как ви све тии не мо же те да ста не те. Вие сте се га све тии. Във 
вся ка ед на цър к ва   ка то ли чес ка, пра вос лав на   ка то ли чес ки те и 
пра вос лав ни те све тии са все ка то вас, по-го ре не са. Аз съм чел 
жи ти е та та на всич ки тия све тии. Све тия! Каз вам, све тия е он зи, 
кой то из дър жа мъ че ни я та ка то Хрис та. Той е све тия. Хрис тос е 
об раз на све тийс т во то. Ка то но си стра да ни е то и как го но си, чо-
век там се по каз ва. Не дру ги те све тии, ко и то дой до ха да из куп ват 
гре хо ве те си. Хрис тос не дой де да из куп ва гре хо ве те си, но дой де 
да да де един при мер - при ме ра на лю бов та.

Аз на ли съм ви дал он зи при мер - в Ин дия един учи тел из п ра-
ща един от сво и те уче ни ци и му каз ва: „Ще оти деш при во ен ния 
да му уда риш ед на плес ни ца и ще ви диш как во ще ти ка же. Пос ле 
ще оти деш при един за кон ник, и не му ще уда риш ед на плес ни ца. 
И пос ле на мъд ре ца ще уда риш ед на плес ни ца. И ще дой деш да 
ми ка жеш как во са ти ка за ли.“ Оти ва уче ни кът при во ен ния и му 
заш ле вя ва ед на плес ни ца. Во ен ни ят се об ръ ща, да ва му две плес-
ни ци и го по ва ля на зе мя та. Оти ва при за кон ни ка и му уд ря ед на 
плес ни ца. За кон ни кът си вдиг нал ръ ка та, но имал важ на ра бо та и 
ка зал: „Да го ос та вя.“ А ка то заш ле вил ед на плес ни ца на мъд ре ца, 
той не му обър нал ни как во вни ма ние. Уче ни кът, ка то се вър нал 
при своя учи тел, ка зал му: „Во ен ни ят ми уда ри две плес ни ци, за-
кон ни кът си са мо вдиг на ръ ка та, а пък мъд ре цът не обър на вни ма-
ние.“ Учи те лят му ка зал: „Пос тъп вай, как то пос лед ни ят.“
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Та вие мо же те да уда ри те ед на плес ни ца ня ко му, ни що от то ва. 
мо же те да ка же те ня коя гор чи ва ду ма ня ко му. Но за ко нът е, че 
то ва, ко е то вър шим в све та, ще се вър не вър ху са ми те нас. Най-
пър во ще ви да дат всич ки въз мож нос ти да гре ши те, и пос ле ще ви 
зас та вят да из п ра ви те сво и те пог реш ки. То ва е ва ша та за да ча. На 
все ки един от вас ще се опи та не го ва та си ла. Ка то е нап ра вил ед на 
пог реш ка, тряб ва да из п ра ви сво я та пог реш ка. Се га раз би рай те 
жи во та. Аз не го раз г леж дам са мо от днеш но гле ди ще. Вие сте 
ми на ли през чуж ди фор ми. Тър пе ни е то не сте го учи ли са мо ка то 
чо век, но и ка то ми не рал, ри ба, пти ца, ка то вле чу го, ка то бръм-
бар, пе пе ру да, ка то мле ко пи та е що, ка то слон. Вие се га се учи те 
във всич ки ра си ка то хо ра: в по ляр на та ра са, в ра са та на чер ни те, 
на жъл ти те, в ат лан т с ка та ра са. Се га сте в бя ла та ра са. Тър пе ни-
е то ще го учи те и в шес та та ра са. Туй е един про цес за ми ли о ни, 
ми ли о ни го ди ни.

През ми ли о ни го ди ни ще го учи те и бла го да ре ние, че вие го 
учи те. С то ва тър пе ние, ко е то вие се га има те, ни що не ста ва, вие с 
не го не мо же те да бъ де те щас т ли ви. Се га все ки мо же да ви взе ме 
щас ти е то. Ка же ви ня кой ед на ду ма и вие че ти ри-пет де ня сте не-
раз по ло же ни. А пък щас т лив чо век е он зи, кой то е тол ко ва тър пе-
лив, че ни коя ду ма не го за ся га. Как во че ка зал ня кой ня коя ду ма? 
Ня ма ни що. Аз не зная ли как ви са мо и те пос тъп ки от вът ре?

То га ва кой е чис ти ят мо рал? Чис ти ят мо рал е он зи, ко га то 
слън це то се же ни за де ня. Как во прес тъп ле ние има в то ва? Ня кои 
от вас тъл ку ват как ва е тая сват ба. Ка то се же ни Слън це то за де-
ня, всич ки се рад ват на тая же нит ба и цял ден ядат и пи ят. Пи там, 
Слън це то къ де ще оти де ве чер та, как ва фор ма на раз в рат мо же те 
да ту ри те на Слън це то? Ни как ва. Туй е от но ше ние.

То га ва не при да вай те на Лю бов та, на най-въз ви ше но то, фор ми, 
кой то не ѝ при над ле жат. Лю бов та ни най-мал ко не е лю бов на це-
лув ки, Лю бов та ни най-мал ко не е лю бов на прег ръд ки. Лю бов та 
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да же не е лю бов на ми ло сър дие. Един с т ве но то не що в Лю бов та е, 
че тя да ва жи вот, да ва щас тие. Лю бов та но си бла жен с т во, Лю бов-
та но си си ла, Лю бов та но си ра дост. Най-ху ба во то   то е Лю бов та. 
А пък вие ис ка те да ви прег ръ щат, да ви це лу ват. То ва би ло лю бов. 
Че кой не ви е це лу вал? Ка то яде те ед на ко кош ка, не я ли це лу-
ва те? Ни ма ка то яде те ед но аг не, не го це лу ва те? Не са ли дос та-
тъч ни тол ко ва це лув ки? Ка то ябъл ки, ка то аг не та, ка то ми ди, ка то 
пе пе ру ди, ох лю ви, са ви це лу ва ли. Ня ма спа се ние в тия це лув ки.

Лю бов та тряб ва да до не се щас тие на чо ве ка. То е пър ва та про-
я ва на Лю бов та. Ако вие не мо же те да бъ де те щас т ли ви, то ва не е 
лю бов. Каз ва те: „Е, все е дру го да ме пре гър не ня кой брат.“ Не ка 
да ви пре гър не, но пак ще бъ де те не щас т ни и ще ка же те: „мно го 
ме стис на. И ка то ме це лу на, ка то че ли ме уха па.“ Уха пал ви! Той 
ис ка да ви ка же: „Ед но вре ме ка то ха пех, оби чах да от къс на ме со, 
а се га съм мал ко по-бла го ро ден.“ От къ де про из ле зе це лув ка та? 
Це лув ка та за поч на с всич ки ме со яд ни жи вот ни. И с ве ге та ри ан-
ци те е съ що то. Че вся ко от хап ва не на ябъл ка та от ус та та, то ва е 
це лув ка. Яде не то да де по вод за це лув ка та. Ед но вре ме, ка то бях 
ябъл ка, кол ко мо ми ме це лу ва ха. Це лу ва ха ме и мом ци.

И се га ще дой дат да ме се хва лят, че ме це лу ва ли. Каз вам: „Да, 
да.“ Аз зная как во не що е це лув ка та. Вие зна е те ху ба во то, ко е то 
взех те, но аз ядох по па ра та.

Се га от то ва, ко е то ви го во ря, тряб ва да из ва ди те ед но ре зю ме. 
Тър пе ни е то - то ва е проб ни ят ка мък на Лю бов та, то ва е вън ш на та 
стра на на Лю бов та, то ва е пър во то стъ па ло, на ко е то мо жеш да 
стъ пиш. Ня ма те ли го, вие с Лю бов та не мо же те да се за поз на е те. 
Тър пе ни е то, то ва е пър во то стъ па ло. То си има и дру ги стъ па ла - 
не во ля та и про чие. Не во ля та, и тя е стъ па ло, но тър пе ни е то е пър-
во то ес тес т ве но стъ па ло на Лю бов та. И там тряб ва да ту ри те ед на 
зд ра ва ос но ва и да го при до би е те. Аз не каз вам, че днес мо же те 
да ста не те та ки ва. Днес мо же те да пра ви те опи ти. Аз съм пра вил 
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опи ти тук на Из г ре ва със сес т ри да ги уча, и въз рас т ни сес т ри, и 
мла ди. Учил съм ги. На ня коя сес т ра ка то ѝ ка жа не що, тя си пос-
вие ус та та и каз ва: „Учи те лю, дру го я че тряб ва ше да пос тъ пиш.“ 
Аз зная как во има пред вид. Ка то ми ка же, че дру го я че тряб ва да 
пос тъ пя, аз зная как во мис ли тя. А пък мла да та, ка то ѝ ка жа, тя се 
по ус мих не, при миг ва с очи. Ис ка да ка же не що. Тия при миг ва ния 
аз ги зная. Туй из кус т во, при миг ва не то на очи те, и аз го зная. Аз 
то ва из кус т во го учих. Всич ки те из кус т ва съм учил. Все ки ка то 
при миг ва с очи, зная как во зна чи. И ня ма мяс то, де то да не съм 
бил.

Аз не осъж дам тия не ща. Ху ба ви са. Ху ба ви са, но то ва е де тин-
с т во то на жи во та. Де тин с т во то на всич ко то раз но об ра зие и про-
ме ни. Но вие мо же те да вле зе те в он зи жи вот на въз мъ жа лост та 
или в он зи щас т ливия жи вот. Дру ги са за ко ни те там.

Се га да ос та не в ума ви то ва: тър пе ни е то, ко е то ви про по вяд-
вам, е пър во то стъ па ло на Лю бов та, на но ва та Лю бов, ко я то ид-
ва. Тър пе ни е то ви пра ви без с мър тен. Ка то ста не чо век тър пе лив, 
ста ва без с мър тен, за що то стра да ни е то и смърт та се стра ху ват от 
тър пе ни е то. Ка то ста не чо век тър пе лив, ня ма по-стра шен от не го. 
Вие ще се блъс не те в не го, но на прах ще ста не те. Не мо же те да 
го бут не те, то е ка на ра, то е огън по яж дащ. Как во ще ста не, ка то 
се блъс не ня кой о не го? Тър пе ли ви ят чо век мо же да по ви ши сво-
я та тем пе ра ту ра. Каз ват: „Ти с тър пе ни е то как во ще до би еш?“ Аз, 
тър пе ли ви ят чо век, ка то вля за при един бо гат чо век, той още от 
сто гра ду са на пу ща къ ща та си и бя га, за що то мо е то тър пе ние му 
уве ли ча ва тем пе ра ту ра та на тя ло то на ня кол ко хи ля ди гра ду са и 
той на пу ща ка са та, на пу ща всич ко и бя га. Аз вли зам, взе мам си 
па ри, кол ко то ис кам, и си из ли зам вън. Оби рам го. Ня кой про фе-
сор не ис ка да ми да ва кни ги. Ка то вля за с по ви ше на та тем пе ра-
ту ра, про фе со рът бя га и вли зам в биб ли о те ка та, и си взе мам ко я то 
кни га си ис кам.
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Ако при тър пе ни е то вие не мо же те да по ви ши те сво я та тем-
пе ра ту ра, ако с тър пе ни е то вие не мо же те да уп ла ши те дя во ла, 
вие не сте тър пе ли ви. Ако се стра ху ва те от дя во ла, не сте тър пе-
лив. От дя во ла ня ма да ви е страх. От стра да ни е то ня ма да ви е 
страх. От смърт та ня ма да ви е страх. От си ро ма ши я та ня ма да ви 
е страх. От гре ха ня ма да ви е страх. От ни що ня ма да ви е страх. 
Ще се на у чи те пос те пен но сме ло да гле да те на всич ко.

Ако мо же те да лю би те, вие ве че има те пър во то стъ па ло на тър-
пе ни е то. Ко га то ка жа, че тряб ва да оби ча ме, аз под раз би рам след-
но то. Щом има те тър пе ние, вие мо же те да оби ча те, щом ня ма те 
тър пе ние, Лю бов та е не съв мес ти ма с не тър пе ни е то.

Пър во то стъ па ло 
е тър пе ни е то. Вто-
ро то стъ па ло е Лю-
бов та. Ако ня ма те 
пър во то стъ па ло, и 
вто ро то не мо же те да 
го взе ме те.

Та ви каз вам се га: за поч не те с пър во то стъ па ло. Да не се обез-
сър чи те. Вие мо же те да ка же те: „Ами до се га не сме ли оби ча ли?“ 
И аз съм оби чал ка то вас, но тая лю бов не е за ко я то аз го во ря.

Аз ви го во ря за Лю бов та, тъй как то се га я зная. До нея все ще 
дой де те един ден. А пък ва ша та лю бов аз я зная. Се га оби ча те, а 
пък след ня кол ко ча са пла че те. Се га се рад ва те и каз ва те: „Аз съм 
го тов да пре гър на це лия свят.“ А пък в след ва щия час сте не до-
во лен. Ос та ве те тия про ме ни. Лю бов та е ви на ги ед но об раз на и 
пос то ян на в сво и те про я ви. Тя е си ла Бо жия и си ла, ко я то пра ви 
чо веш ко то без с мър тие. 

Са мо та ка да учи те тър пе ни е то. Ако го учи те, ще има те бъ де-
ще. Уче те тър пе ни е то. 

Ста не те се га.

1

2
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„Про я ве ни ят Дух в Лю бов та, про я ве ни ят Дух в Мъд рост та, 
про я ве ни ят Дух в Ис ти на та но си всич ки те бла га на жи во та, на 
Един ия, Веч ния Бог, из вор на всич ки бла га, в Ко го то всич ко се 
обе ди ня ва.“ (три пъ ти)

Ня кой мо же да ка же: „Ко го ли Учи те лят има пред вид?“ ми на-
ва един и виж да един кра дец при ка са та. Кра де цът хук ва да бя га, 
уп лаш ил се той. Он зи му каз ва: „Ще ме из ви ниш, че мно го те уп-
ла ших. Ня мах же ла ние да те пла ша.“

Та и аз се га каз вам, ня мам же ла ние да ви пла ша.

6.25 часа

Двадесет и седма лекция на Общия окултен клас 
3 април 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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ДВЕТЕ СИЛНИ ТОЧКИ

„Отче наш“
Имате ли зададена тема? (Не.)
„Махар Бену Аба“

Ще про че та Шей сет и тре ти пса лом.
Вие при ли ча те на път ни ци, ко и то ча ка те пос лед ни ят трен да 

тръг не. От как во про из ти чат про ти во ре чи я та в жи во та? Ко га то 
чо век дър жи две про ти во по лож ни мис ли или две про ти во по лож-
ни же ла ния, раж да се ед но тре то със то я ние. Про ти во по лож нос ти-
те, то ва са със то я ния не за де ца та, но за най-ум ни те хо ра в све та. 
Ня кой път вие си иг ра е те с тия със то я ния и не мо же те да ги из дър-
жи те. Де ца та не тряб ва да си иг ра ят с тях.

У вас има же ла ние хо ра та да го во рят за вас. Би ло е вре ме, ко га то 
не ви е ид ва ло на ум да го во рят хо ра та за вас. Но се га ня ма ня кой, 
ко му то да не е ид ва ло на ум да по го во рят ху ба ви ра бо ти хо ра та за 
не го. Ед на май ка каз ва на си на си: „Син ко, ня ма да ста неш чо век. 
За те бе ни кой ни що не го во ри.“ Един ден той се на пил, нап ра вил го-
ля ма па кост и вес т ни ци те пи са ли за не го. Си нът ка зал: „Виж, ма мо, 
за го во ри ха. Вес т ни ци те пи шат за ме не.“ То ва са срав не ния. мно го 
пъ ти ние при веж да ме един при мер, вто ри, тре ти, чет вър ти. При ме-
ри те обяс ня ват, но тряб ва ед на фи ло со фия на жи во та. 

Има те ед но не раз по ло же ние на ду ха и не мо же те да се ос во бо-
ди те от не го. мо же да сте мно го на бо жен чо век, мо же да сте мно-
го до бър чо век, но има те ед но не раз по ло же ние. В да де ния слу чай 
вие изу ча ва те ге о мет рия и каз ва те та ка: две ли нии, ко и то се пре-
си чат, об ра зу ват един ъгъл. Оба че то ва мо же да е ед на пер с пек ти-
ва. Ако две ус по ред ни ли нии вие ги ту ри те в прос т ран с т во то, то 
те ня къ де ще се пре се кат - ще из г леж дат, че се пре си чат. То га ва 
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вие има те ед на кри ва пред с та ва за тия две ус по ред ни ли нии. Гле-
да те на тия две ли нии от ва ше гле ди ще, че в да ле чи на та об ра зу ват 
един три ъ гъл ник, и каз ва те, че те се пре си чат. И мно го пъ ти, ка то 
раз г леж да те не ща та от да ле че, има те ед но по ня тие, а пък ка то ги 
раз г леж да те от б ли зо - дру го по ня тие.

Всич ко то про ти во ре чие се ди в то ва, че хо ра та мно го пъ ти гле-
дат не ща та от да леч. От да леч крад ци те тряб ва да пред виж дат, а пък 
от б ли зо - пра вед ни те. Каз ва те: „Го ля ма мъд рост е да се пред виж-
да от да леч.“ Нап ра ви ли сте ня коя бе ля. От да леч тряб ва да пред ви-
ди те, че ще ви уло вят. Нап ра ви ли сте ед но доб ро. От да леч как во 
ще го раз г леж да те? От б ли зо ще го раз г леж да те. Ху ба ви те ра бо ти 
от б ли зо се гле дат, а пък ло ши те ра бо ти - от да леч. Пи там ви: то ва 
ка то зна е те, как во спе че лих те? Кое е по-ху ба во, да си фан та зи ра-
те, че се на ми ра те пред ня коя ка са, или да си има те ед но на по ле-
он че в джо ба? Близ ки те не ща са ед но ре ал но не що, ко е то мо же-
те да опи та те, [то] стру ва по ве че, от кол ко то да леч ни те фан та зии. 
Нап ри мер вие ис ка те ня кой път да бъ де те до бър. То ва е фан та зия. 
Друг път има те фан та зи я та да бъ де те пра ве ден, да бъ де те та лан т-
лив, да бъ де те ге ни а лен. Въ об ра зя ва те си ги, те са да леч ни ра бо ти. 
Но в да де ния слу чай как во мо же те да бъ де те, то е важ но. 

Да до пус нем, че ед но де те е рев на ло в ко ри то то, вди га шум, и 
май ка та мис ли, пра ви уси лия да го уми ри, лю лее го, за лъг ва го. Лю-
лее го ту на ед на та стра на, ту на дру га та стра на. От де ѝ дош ло на 
ума в ко ри то то да го лю лее? И то ва де те ня кой път утих ва. Пи там: 
за що де ца та, ка то ги лю ле ят в люл ка, утих ват, а пък ка то не ги лю ле-
ят, не утих ват. То га ва мо же те ли да ка же те кой е пър ви ят пра о тец на 
ко ри то то, и как во е би ло пър во то ко ри то в све та? Пър во то ко ри то, 
с ко е то вие се га си слу жи те? Ед на лод ка, един съв ре ме нен па ра ход 
има фор ма та на ко ри то. Щом го во рим за па ра ход, оти ва ме да леч, 
до не ща по-мал ко свър за ни с въп ро са. То ва ко ри то как сте го нап ра-
ви ли? От сек ли сте ня кое дър во - взет е жи во тът -  и от от се че но то 
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дър во сте нап ра ви ли ко ри то. И то ва де те го ту рят в ко ри то то. За що 
де те то пла че в ко ри то то? За що то то усе ща, че е ог ра ни че но. Пла че 
си нът: „Един ден и ме не тъй ще нап ра ви те.“ А пък май ка та каз ва: 
„Не. Един ден ня ма да нап ра вят тъй с те бе.“ Доб ре, по мис ле те, че 
има те две де ца в ед но ко ри то. Кол ко вре ме две де ца мо гат да жи ве-
ят в ед но ко ри то, да се вмес тят? До кол ко го ди ни? В та ко ва дос та 
го ле мич ко ко ри то, в ко е то си пе ре те дре хи те. За кол ко го ди ни две 
де ца мо гат да се вмес тят вът ре в ко ри то то? Пред с та ве те си, че то ва 
ко ри то има един ме тър дъл жи на и шей сет сан ти мет ра ши ро чи на. 
Аз взе мам раз ме ри те про из вол но. Две де ца кол ко го ди ни мо гат да 
жи ве ят в не го? Щом има две де ца, май ка та ще бъ де един ден зас та-
ве на да из ва ди ед но то или две те де ца из ко ри то то на вън.

Ня кой път нам ни е жал ко да на пус нем ня кои ста ри идеи. Нап-
ри мер има те на ви ка да се по чес ва те - ка то се ка жат ня кои важ ни 
ра бо ти, да се по чес ва те. (Учи те лят се по чес ва зад ухо то и пос ле 
си ту ря дяс на та ръ ка на кръс та.) И после си туряте ръката така 
и поч не те да мис ли те. Пи там, без да се по чес ва те не мо же ли? По-
чес ва не то, то ва е език. Тряб ва да го пре ве де те. То ва е кла си чес ки 
език, кла си чес ка ду ма. И не ту ря са мо пръс ти те си, но ня кол ко 
пъ ти ще ка же с пръс ти те си та ка. (Учи те лят се по чес ва зад ухо
то.) Как ще се пре ве де  ду ма та „по чес ва не“? Да дат на чо ве ка ня-
коя ра бо та и той каз ва: „Ако не мо га да свър ша тая ра бо та?“ То ва 
е по чес ва не. Той мис ли, мис ли и каз ва: „Не ис кам тая ра бо та, тя 
не е за ме не.“ Ня кой път ви дой де на ума да се мо ли те, но пак се 
по чес ва те. И в мо лит ва та има по чес ва не. „Ча кай да се по мо ля. Но 
да ли Гос под ще ме пос лу ша днес? Хай де, ня ма да се мо ля, тая ра-
бо та не е за мен.“ И ос та вя те. Каз ва те: „Ако аз се по мо ля, и Гос под 
не ме пос лу ша?“ То ва е по чес ва не. Ако Гос под не ви слу ша, за що 
тряб ва да от ло жи те? Вие сам пред ла га те в се бе си да се мо ли те. 
Кой ви на ка ра, та пос ле от ла га те? Кои са ос нов ни те под буж де ния? 
Кое ви на ка ра се га да се мо ли те и кое ви на ка ра пос ле да от ла га те? 
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мис ли те, че Гос под ня ма да ви пос лу ша. Кои са ос нов ни те при чи-
ни, за да не ви послу ша Гос под?

Щом вле зеш в един дом и мис лиш, че ня ма да те при е мат, коя 
е при чи на та, че ня ма да е при е мат? Оти ва един бъл га рин с праз ни 
ръ це при ле ка ря. Ле ка рят му каз ва: „За ет съм. Ня мам вре ме. Друг 
път ела те.“ Вто ри път ид ва бъл га ри нът и но си един го лям пу як - ту-
рил го на ра мо. „Но ся ви го дар“ - каз ва той. „Доб ре до шъл. Имам 
вре ме“ - ка зал ле ка рят. Ле ка рят бъл га ри на ли при ел, или пу я ка? Пу-
я кът пре по ръч ва бъл га ри на. Ако има пуй ка на ра мо, ле ка рят мо же 
да го при е ме, ако ня ма, не го при е ма. Ху ба во, за да вле зе те при Гос-
по да, как во тряб ва да има те, как во тряб ва да но си те? Все тряб ва да 
но си те не що. За да ви при е мат ня къ де, тряб ва да но си те не що, и 
ко га то оти де те при Гос по да, тряб ва да но си те ня ка къв дар. Без дар 
ни къ де ня ма да ви при е мат. Без дар да ви при е мат, то ва са из к лю-
че ния. При Гос по да ще но си те не що. И ка то ви дят пу я ка на ра мо то 
ви, за ра ди не го вра та та ще ви бъ дат от во ре ни.

Аз взе мам се га един при мер, кой то мо же зле да се тъл ку ва. Каз-
ва те: „В Цар с т во то Не бес но до оти ваш и пу як да но сиш   ня коя доб-
ро де тел ще е то ва.“ Как во не що е доб ро де тел та? Съг ла сен съм, но 
как во не що е доб ро де тел та? Каква е вашата идея за добродетелта, 
как ще я опи ше те? За доб ро то до ня къ де зная, но за доб ро де тел та 
и до се га не мо га да си пред с та вя как во не що е тя. По ня кой път, 
ко га то ня кой каз ва „доб ро де тел“, аз раз би рам след но то: да ми из-
пее ня кой ед на ху ба ва пе сен, а пък аз да я въз п ро из ве да на хо ра та. 
Ако ня кой из пее ед на ху ба ва пе сен, и аз оти вам са мо да раз каз вам 
за ху ба ва та му пе сен, как во ще ме раз бе рат? Но ня кой път ние го-
во рим и за доб ро де тел та, как то за пе сен та, каз ва ме: „Той ху ба во 
пее.“ Има ня коя идея, но не оп ре де ле но е то ва „ху ба во пее“.

Та не оп ре де ле ни те идеи умо ря ват чо ве ка. Вие не зна е те да ли 
ще оти де те на Не бе то, не зна е те да ли Гос под ще ви при е ме. Вие 
не сте уве рен и поч не те да се ко ле ба е те, да ли сте в пъ тя, или не. 
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Се га не е въп ро сът в то ва. Ко ле ба ни е то ще дой де. Ко ле ба ние има 
и в кло ни ща та на ед но рас те ние. Как ва е раз ли ка та меж ду ра зум-
ни те и не ра зум ни те дейс т вия? Ако оти де те в ед на го ра и ако всич-
ки дър ве та се дви же ха от са мо се бе си, то ка то ми на ва те, те ще се 
спрат. Но по не же вя тъ рът ги дви жи, вя тъ рът не ис ка да знае ни що 
за вас и ако ми на ва те, ня кой клон мо же да ви блъс не. В жи во та има 
не ра зум ни дейс т вия. Не ра зум ни, но дейс т вия, ко и то не взе мат ва-
ше то пъ ту ва не пред вид. Вие ми на ва те без поз во ле ние. Как се каз-
ва то ва? Кон т ра бан да. Ка же те ня коя по-доб ра ду ма   ми на ва те без 
поз во ле ние. По бла го дат ми на ва те. Неп ред ви де ни не ща мо же да 
има. мо же да е има ло там го ля мо уго ще ние. В тен дже ра та ос та-
на ло мал ко и вас ще ви по ка нят, кол ко то да се по об ла жи те мал ко, 
но то ва яде не ни най-мал ко не е за вас. Вие ще се хва ли те: „Аз бях 
на ед но бо га то уго ще ние.“ Но вие не сте пред ви де ни, слу чай но 
сте би ли там, от по ка не ни те гос ти не сте. Туй е пак за обяс не ние. 
Тряб ва да бъ де те един от по ка не ни те гос ти. А пък по кан ва не то е 
не що ра зум но. Тряб ва да раз бе ре те не ща та. 

Вие го во ри те за Лю бов та, на ли та ка? Тряб ва да има те най-пър-
во пред вид след но то. Лю бов та е по со ка към цен тъ ра, към Бо га. 
Вие не мо же те да има те Лю бов, до ка то не мис ли те за Бо га, до ка то 
не се стре ми те към цен тъ ра, на го ре. Аз гле дам, ня кой път един 
чо век ми го во ри за Лю бов та. Гле дам, има ли дви же ние към Бо га. 
Ако има дви же ние към Бо га, той има Лю бов. Ня ма ли то ва дви же-
ние, той ня ма лю бов. Има те ли Лю бов та, има те дви же ние на го ре. 
Ня кой ми го во ри за мъд рост, за зна ние - то е дви же ние от цен тъ ра 
към пе ри фе ри я та.

Пър ва та фи гу ра из ра зя-
ва Лю бов та, вто ра та - мъд-
рост та, а тре та та Ис ти на та. 
То ва е един сим вол. Ис ти-
на та е дви же ние, по со ка 
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на дви же ние. Тя е то ва, ко е то раз ре ша ва всич ки вът реш ни про-
ти во ре чия, то ва, ко е то раз ре ша ва зас тоя. Има те ня кой път зас той 
в се бе си. Ве че две по ло же ния сте из вър ши ли. Един вът ре шен 
зас той има те. Ан г ли ча ни нът го на ри ча „stagnation“. На френ с ки 
- „stagnation“. На бъл гар с ки коя ду ма от го ва ря най-мно го на тая 
ду ма? Зас той. Тряб ва да има те ед на на со ка на Ис ти на та в се бе 
си. Но за да се ро ди Ис ти на та у вас, нуж но е да има те ве че един 
обект. Не мо же те да на ме ри те пър вия обект, пред мет на сво я та 
лю бов, ос вен чрез си ла та на Лю бов та. Той ще ви по ка же по со ка та 
на ва ше то дви же ние. Тряб ва да зна е те пъ тя на Лю бов та ка къв е. 
Лю бов та си има свой път.

Доб ре, кои са се га от ли чи тел ни те чер ти на Лю бов та? Че ако 
Лю бов та ви за сег не, тряб ва да ста не те кра си ви. Вто ро, на ли це то 
ви тряб ва да се яви ед на свет ли на, и тая свет ли на тряб ва да бъ де 
ме ка и при ят на, все ки да ис ка да я гле да. Да бъ де те кра си ви, да 
има те свет ли на, да има те зна ние. Пос ле, да има те ме ко та. ме ко та-
та да ва при ят ност.

Ня кой път вие ис ка те да бъ де те при ят ни. Не мо же те да бъ де те 
при ят ни, ако не сте кра си ви, ако ня ма те свет ли на и ня ма те ме ко та. 
Каз ва те: „Не е кра сив то зи чо век, а всич ки го оби чат.“ Не взе май-
те за ме ри ло ста ти чес ка та кра со та. Има ня кои хо ра   не са кра си ви, 
но зна ят из кус т во то в един мо мент да ста нат кра си ви. И пос ле по 
ли це то им ед на свет ли на се по я вя ва и щом се по я вят тия три не ща, 
вие не мо же те да не оби ча те чо ве ка. То е та ка не въз мож но, как-
то на един гла ден чо век, ка то ту ри те пред не го ед на ху ба ва пи та, 
ко га то за ми ри ше пи та та на ху ба во, не въз мож но е да ос та не не раз-
по ло жен. Той вед на га е ве че раз по ло жен, той знае сми съ ла на тоя 
хляб, има от но ше ние към не го.

И всич ки ви гле дам: се ди те и ис ка те вън ш но све тийс т во. Вър-
ти те очи те от вън. Вър ти те си очи те, кол ко то ис ка те, да се по ка же-
те, че сте го лям [светия]. Аз съм виж дал де ца, ка то се доб ли жи те 
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до тях, се на ду ят. Гле дам на ня кое де те дви же ни я та, виж дам ам-
би ци я та му. Дви же ни я та му, пог ле дът му осо бе ни, та ка ка то на 
го лям чо век. Ис ка да се по ка же пред мен го лям. Аз се дя и си раз-
миш ля вам. След из вес т но вре ме, ми на ват се мо же би пет-де сет, 
пет най сет ми ну ти, прес та не то ва и нас та ва вто ро ед но по ло же ние. 
Как во ще бъ де се га вто ро то по ло же ние? На ду ва ус та та си, но тая 
ус та тряб ва да бъ де пъл на. За поч ва ка то гай дар джи я та да на ду ва 
гай да та. На то ва де те каз вам: ето един гай дар джия, на дул гай да та 
си. На дуе я ху ба во. След то ва ще си дви жи пръс ти те и гай да та ще 
за поч не да сви ри. И тряб ва да зна еш как да си мър даш две те ръ це, 
ина че са мо ще на ду ваш гай да та. Ако не мо жеш да дви жиш пръс-
ти те си, не мо жеш да сви риш. Пос ле връ чи ло то пис не: „Пюй!“ 
Из ли за не що ра зум но. 

Вие още не сте изу ча ва ли га ми те на жи во та. Нап ри мер един 
му зи кант каз ва, „до“ ма жор. Как во е „до“ ма жор? Всич ки де ца, в 
ко ри то то ко и то са ро де ни, за поч ват с „до“ ма жор, пе ят. Ка то поч-
нат да из ли зат вън от ко ри то то, има ме „ре“ ма жор. Ка то сед нат 
на зад ни ца та си, то е „ми“ ма жор. Ка то поч нат да ядат де ца та, то 
как во е? То е „фа“ ма жор. Ка то поч нат да мис лят, да хо дят на учи-
ли ще, то ва е „сол“ ма жор. Ка то се връ щат от учи ли ще, то ва е „ла“ 
ма жор. И след ка то раз ка жат на май ка си и ба ща си как во е там, то 
е „си“ ма жор. Има ме ве че се дем га ми: „до“ ма жор, „ре“ ма жор и 
про чие. Всич ки тия га ми ед нак ви ли са? Не са ед нак ви.

Га ма та, то ва е ме тод за пос ти га не на из вес т ни идеи. Вся ка идея, 
за да се пос тиг не, тя си има своя га ма, и ако ти на ме риш ос нов-
ния тон на тво я та идея, тя е пос ти жи ма. Вся ка га ма си има свой 
ос но вен тон. Ти тряб ва да зна еш ней ния ос но вен тон. Тоя ос но вен 
тон е, кой то да ва неп ре рив но един тла сък, ед но вът реш но по буж-
де ние. И то га ва ти не мо жеш да не пос тиг неш. Си ла има тая га ма.

В жи во та си ла та, ко я то тлас ка де те то, е „до“ ма жор. Тая си-
ла е в тоя слог, ти каз ваш: „Ох!“ То ва е ед но въз к ли ца ние. Как во 



130

усе щаш? За що при пъш ка не не ту ряш „ах!“, а каз ваш „ох!“? Де е 
зло то? „О“ е ху ба ва бук ва, бла гоп ри ят ни ус ло вия, а пък всич ко то 
зло е в „х-х-х“. Ху ба во, ис каш да сме ниш сво е то със то я ние. Как-
во ще нап ра виш? Тряб ва да мах неш „х“, спън ка та. Къ де тряб ва 
да го ту риш? Ще ту риш „х“ 
пред „о“. При „ох“ има те по-
ра но бла гоп ри ят ни те ус ло-
вия, а пос ле спън ка та: за сил-
ваш се, тръг ваш, и след то ва 
имаш спън ка, вър неш се на-
зад. Ще ту риш „х“ от п ред. Гер ман ци те, ко и то имат мно го го ле ми 
спън ки в жи во та, ту рят бук ва та „х“ от п ред. Те имат мно го ду ми, 
ко и то за поч ват с „х“ и след „х“ ту рят глас ни. То ва е, за да се пре-
мах нат преч ки те. Ти ще ту риш най-пър во мъч но ти я та, а пос ле ще 
ту риш бла гоп ри ят ни те ус ло вия, при ко и то иде я та е въз мож на. Не 
ту ряй та ка: „Тая идея е въз мож на“, и след то ва да ту риш бла гоп-
ри ят ни те ус ло вия. Иде я та е: ти най-пър во пос та ви мъч но ти и те и 
пос ле пос та ви бла гоп ри ят ни те ус ло вия. За що то ня кой път ту ря те 
бла гоп ри ят ни те ус ло вия, а пос ле ту ря те мъч но ти и те, и то га ва се 
спъ ва те. В слу чая сте вло жи ли всич кия си ка пи тал, а пос ле из губ-
ва те ус ло ви я та за ус пех. Най-пър во ту ряй те мъч но ти и те.

Да до пус нем, че в ре ли ги оз ния жи вот не ви вър ви. За що? мно-
го хо ра ня мат ни как ва ре ли гия, за що то ня мат Лю бов към Бо га. Ре-
ли ги оз ни ят жи вот е най-въз ви ше но то чув с т во, ко е то съ щес т ву ва 
в чо веш ка та ду ша. Ня кои каз ват: „Той е мно го ре ли ги о зен чо век.“ 
Ни как ва ре ли гия ня ма в не го. В ре ли ги я та Лю бов та е под бу ди тел-
на при чи на. И то зи чо век е тол ко ва по гъл нат от сво я та идея, че 
е го тов всич ко да нап ра ви, го тов е на всич ки ус лу ги. Той е мно-
го плас ти чен. Ре ли ги оз ни ят, чо ве кът на лю бов та, ни ко га ня ма да 
вле зе в стъл к но ве ние с ко го то и да е. И то зи чо век, кой то вли за 
в стъл к но ве ние, ня ма ни как ва Лю бов. Лю бов та, аз как то я зная, 
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е си ла, ко я то ни ко га не до веж да хо ра та в стъл к но ве ние. Не раз б-
ра на та Лю бов но си кол ко то ис ка те стъл к но ве ния, но ис тин с ка та 
Лю бов не но си ни как ви стъл к но ве ния.

Тя е най-плас тич на та ли ния, тол ко ва гъв ка ва, че от в ся къ де мо-
же да ми не, без да вле зе в стъл к но ве ние. Един чо век на Лю бов та 
мо же да ми не през го ле ми пре пят с т вия, без да вле зе в стъл к но ве-
ние с ня ко го. И всич ки хо ра, ко и то го ви дят, ще им бъ де при ят но, 
че са го ви де ли. Щом ня ма те Лю бов, все ки ще ви спре на пъ тя. 
Тая идея тряб ва да има те в ума си. Вие ще ка же те: „То ва та ка ли 
е?“ По ка же те ми про тив но то. То ва, ко е то ос мис ля жи во та, то ва е 
иде я та, ко я то тряб ва да има те за Лю бов та. Са мо Лю бов та раз ре-
ша ва всич ки мъч но тии. Тряб ва да хва не те тая ли ния на дви же ние. 
Щом каз ва те: „Да не би да съг ре ша“, вие не мо же те да ус пе е те. 
Лю бов та за страх не мис ли, за не ус пех не мис ли. Тя каз ва: „Аз ще 
вър вя нап ред.“ Вие си каз ва те: „Ами как во ще ста не с мен?“ И за 
то ва не мис ли тя.

Вие, ка то тръг не те в пъ тя на Лю бов та, за пос лед с т ви я та не му 
мис ле те. Вие се га каз ва те: „Аз мо га да го оби чам. Но ако той не ме 
оби ча?“ Та ка не мо же да има те Лю бов. Вие да оби ча те и, пос ле, 
да ис ка те дру ги те да ви оби чат - то ва е па зар лък. Вие оби чай те, 
ни що по ве че. Да ли ви оби чат, то е друг въп рос, то е тях на ра бо та. 
Ва ша ра бо та е да оби ча те. А ня кой път ра бо та та е да ви оби чат 
вас. Тряб ва да зна е те кои хо ра в да де ния слу чай мо гат да ви оби-
чат. Пър ви ят ще ви оби ча, вто ри ят ня ма да ви оби ча. И пос ле пък 
пър ви ят ня ма да ви оби ча, вто ри ят ще ви оби ча, тре ти ят ня ма да 
ви оби ча, чет вър ти ят ще ви оби ча и тъй на та тък. Та ка се на реж дат.

Въп ро сът се ди така. Ако един чо век ви обик не и ако вие пред 
не го ста не те кра сив, той ви е обик нал. Ако пред не го вие пог роз-
не е те, той не ви оби ча. Он зи, кой то ви оби ча, ако сте гла ден и ви 
нах ра ни, на ис ти на ви оби ча. Ако не ви нах ра ни, не ви оби ча. Един 
вър ви по пъ тя с вас и от не го ако мо же те да на у чи те мно го ра бо ти, 
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той ви оби ча. Ако ни що не мо же те да на у чи те от не го, той не ви 
оби ча. мо же да пос та ви те въп ро са: „Ами аз от не го ли ще се уча?“ 
То е съв сем дру га фи ло со фия на жи во та. Аз пъ ту вам по по ле то и 
не зная пъ тя, но сре щам ов чар че и го пи там: „Кой е пъ тят?“ Аз го 
слу шам, то ми раз п ра вя. На де сет-пет най сет го диш на въз раст е, 
но то ми по каз ва пъ тя. Аз съм учен чо век, свър шил съм че ти ри 
фа кул те та и му каз вам: „мно го ти бла го да ря за зна ни е то.“ Аз му 
бла го да ря за ус лу га та, ко я то ми е нап ра ви ло. В да де ния слу чай тая 
мал ка ус лу га, ко я то де те то ми е нап ра ви ло, то ва е лю бов та. То из-
важ да тор ба та си и каз ва: „Дъ лъг е пъ тят. Там ня ма се ла.“ От чуп ва 
и ми да ва по ло вин хляб. Аз тряб ва ли да ка жа: „От то ва де те ли 
ще взе ма хляб.“? Каз вам му: „мно го ти бла го да ря.“ То ва де те има 
Лю бов. И го по кан вам: „Един ден, ка то дой де те в моя град, да ми 
дой де те на гос ти.“ Да вам му ад ре са си. И ка то дой де то ва мом че, 
аз го пре по ръч вам на мо и те при я те ли. За що? За що то ми е по ка за-
ло пъ тя и ми е да ло по ло вин хляб. Аз ве че имам доб ро мне ние за 
не го. меж ду то ва мом че и мен се об ра зу ва ед на вът реш на връз ка. 
Тъй че вся ко ед но нап ра ве но доб ро в све та, то ва е ед на връз ка. 

Не се пла ше те да пра ви те връз ки. Че то ва е връз ка, да да деш 
по ло вин хляб на един чо век. И ако е по за ко на на Лю бов та, тоя 
хляб ще се вър не при вас. Вие сте да ли по ло вин хляб, ка то го за-
не се те, ще ста не цял. То ва, ко е то сте да ли, то ще се вър не при вас. 

Се га има не що, ко е то вие сте из гу би ли. Вие сте из гу би ли ва-
шия мир, вие сте из гу би ли ва ше то до ве рие в Бо га. Вие каз ва те: 
„Бог е Ба ща ми, но да ли ще ме пос лу ша?“ Ка то каз ва те: „Да ли ще 
ме пос лу ша?“, аз раз би рам, че има не що във ва шия ха рак тер, ко-
е то ви пре чи. 

И се га ня кои от вас очак ва те на мла ди го ди ни да си уре ди те ра-
бо ти те и на ста ри го ди ни да слу гу ва те на Бо га. Ед на мла да мо ма 
на мла ди го ди ни ще слу гу ва на сво и те лю бов ни ци, а на ста ри го-
ди ни, ка то ста ра ба ба на сто и двай сет го ди ни, ко га то ни кой ня ма 
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да я пог лед не, ще оти де да слу гу ва на Гос по да. Гле дай ѝ ума! Аз не 
каз вам, че на Гос под не сте пот реб ни, аз виж дам доб ра та стра на. 
Но про ти во ре чи е то е там, че в мен се ди ед на осо бе на идея и аз ще 
се на ме ря в ед но про ти во ре чие със се бе си. Ако аз съм упот ре бил 
це лия си жи вот да оби чам хо ра та, и на ста ри го ди ни съм тръг нал 
да оби чам Гос по да, аз ще се на ме ря в ед но про ти во ре чие. И ако 
оти да при Бо га, ка то ос та рея, аз ще бъ да в ед но та ко ва със то я ние, 
че ня ма да Го раз бе ра. За що то Гос под ще ка же: „То зи ста рец на 
сто и двай сет го ди ни ще го пра ти те на ло зе то да ко пае.“ А пък аз 
ще съм с иде я та, че съм на сто и двай сет го ди ни и не мо га да ра-
бо тя. Ще ме пра тят на ло зе то, а пък аз ще се от ка жа да ра бо тя. А 
на не бе то има пра ви ло: кой то не ра бо ти, не му да ват да яде. И ще 
ос та на гла ден. Там ня ма ли ми лост? Има ми лост са мо към тия, ко-
и то хо дят да ра бо тят. Щом не ра бо тят, пра щат ги на зе мя та, де то 
има ми лост.

Се га вие мис ли те, че ка то оти де те на Не бе то, ан ге ли те са тол-
ко ва доб ри, че ще хо ди те на уго ще ние. Ху ба во, тия ан ге ли ка то 
ми на ва ха пок рай вас, вие при ли ча хте на он зи бъл гар с ки го ве дар, 
за кой то има един раз каз. Гос под, ка то ми на вал, за пи тал го ве да ря: 
„Син ко, на къ де е пъ тят?“ Го ве да рят си бил под п рял кра ка та на 
кру ша та и сви рел с ка вал, и без да се мръд не, ка то про дъл жа вал 
да си дър жи кра ка та в то ва по ло же ние, ка зал: „Хей на та тък.“ И 
про дъл жил да сви ри. Ако ми не един ан гел и вие та ка му ка же те, 
ще ви при е ме ли ан ге лът? Той ще ка же: „То ва е он зи го ве дар, кой-
то на гър ба си сви ре ше. Да же не ста на.“ Ако на тия ан ге ли, ко и-
то ми на ват по зе мя та, не им нап ра ви те ед на мал ка ус лу га, вие на 
Не бе то не мо же те да бъ де те при е ти. Пи са ни е то каз ва: „Ня кой път 
сте угос ти ли ан ге ли.“ На кое мяс то е тоя стих: „Ня кой път, ка то 
сте угос ти ли ня ко го, ня кой ан гел сте угос ти ли.“ Има ав то ри тет ни 
кни ги, ко и то зна ят по ве че от нас - ня кой ко декс или спра воч на 
кни га, но аз съм на пъл но си гу рен, че то ва мяс то е в Све ще на та 
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кни га, Биб ли я та. Зная по ло жи тел но, че е в Но вия за вет, не в Ста-
рия за вет. На кое мяс то, и аз не зная се га. То га ва вие мо же те ли 
да нап ра ви те справ ка? Се га ня ма как во да тър си те, но мо же да се 
на ме ри. 

В жи во та тряб ва да има ме ед на фи ло со фия, с ко я то да си по ма-
га ме при нуж да. Ня кой път се за раж да ди со нанс меж ду вас. Не се 
оби ча те нап ри мер. За що хо ра та се га не се оби чат? Или пък за що 
се оби чат? Не о би ча не то и обич та си имат своя по вод и тоя по вод 
не е от се га. За да ви оби ча ня кой, ня ко га в да леч но то ми на ло вие 
сте му нап ра ви ли не що. Не мо же той да не ви оби ча. И ако не ви 
оби ча, в да леч но то ми на ло не сте му нап ра ви ли ус лу га. мо же да 
се обяс ня ва, че той има от ри ца тел ни енер гии, а пък вие по ло жи-
тел ни, но то ва са вън ш ни обяс не ния. Има си по вод и за обич та, и 
за ом ра за та. Тряб ва да има един по вод, за да оби ча те ня ко го. 

Ако два ма ду ши се оби чат, за що ня кой път вие не оби ча те да 
слу ша те за то ва? Не оби ча те ня кой път да слу ша те, че еди-кой 
си обик нал ня ко го, не гле да те с доб ро око, ако ня кой оби ча ня ко-
го. Бъл га ри нът има ед на чер та. мъ жът ако оби ча же на си, каз ват: 
„Тръг нал по дир же на си. Тръг нал по жен с ки ум.“ Че за що, ако же-
на та е ум на, да не я слу ша? Каз ват: „По жен с ки ум се во ди.“ Или 
пък мно го пъ ти мо же ба ща та да тръг не по ума на си на си и каз ва: 
„По твоя ум ли ще тръг на? Аз съм те ро дил.“ Той го во ри ед на ис-
ти на, ко я то е по ло вин ис ти на. Той го е ро дил, той го е до бил, от к-
рад нал го е отня къ де. Ка то за диг не те ед на ке сия и я ту ри те в своя 
джоб, вие ли съз да дох те тия па ри? „Аз те ро дих!“ мъч но е ба ща 
да взе ма по у ка от си на си и мъч но е май ка да взе ма по у ка от дъ ще-
ря си. В да де ния слу чай то га ва ще има ме: ко га то ба ща та не мо же 
да се по у чи от си на си, си нът мъч но мо же да се по у чи от ба ща 
си. И ко га то мъ жът не мо же да се по у чи от же на си, мно го мъч но 
же на та мо же да се по у чи от не го. Зна е те ли вие то ва? Че за що ще 
гле да те вън ш но то? Аз мо га да на пи ша на ед на ба кал с ка кни га ед-
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но лю бов но пис мо, а пък мо га да на пи ша най-бе зоб раз ни ра бо ти 
на най-ху ба ва та кни га. Пи там то га ва, кое е по-съ дър жа тел но, на-
пи са но то на ба кал с ка кни га или ду ми те, на пи са ни на най-ху ба ва  
кни га, но ду ми, ко и то ня мат ни ка къв сми съл?

И се га вие ис ка те бо га ти те 
хо ра, уче ни те хо ра да оп ра-
вят све та. мо гат да го оп ра вят, 
ако имат тия три зна ка: бо гат, 
кой то знае дви же ни е то на Лю-
бов та; бо гат, кой то знае дви-
же ни е то на мъд рост та; бо гат, 

кой то знае дви же ни е то на Ис ти на та. А пък един учен, бо гат, кой то 
не знае тия дви же ния, не мо же да по мог не ни ко му. И вие, ако не 
зна е те тия дви же ния, не мо же те да по мог не те с ни що.

Как да поч не те да се дви жи те, при как ви ус ло вия, за то ва ви 
тряб ва ця ла фи ло со фия. Пред с та ве те си, че ня кой чо век е нам-
ра зил ня ко го и ис ка да го убие. Как ще нап ра ви та ка, че той да го 
обик не?

Хрис тос е ка зал: „Лю бе те вра го ве те си.“ Има един чо век, ко-
го то вие не мо же те да оби ча те. Как ще ви ту ря в то ва дви же ние 
се га, че да ви на у ча да оби ча те? Тряб ва да ви по ка жа по со ка та, 
тряб ва да ви по ка жа за що тряб ва да го оби ча те. Пред с та ве те си, 
че ви ту рят ед на мас ка. ми нал ва ши ят неп ри я тел и ви ту рил ед на 
мас ка. ми на ва друг чо век и ка то ви ви ди с мас ка та, той вед на га 
ще ви нам ра зи, за що то ще по мис ли, че вие сте то зи, кой то му е 
нап ра вил па кост. Аз, чо ве кът, кой то раз би рам за ко ни те, ще сне ма 
ва ша та мас ка да ви ви ди, и ка то ви ви ди, той ще прес та не да ви 
мра зи. Каз вам му: „То зи чо век не е кой то ви е нап ра вил па кост. 
То зи чо век в ми на ло то ви е нап ра вил доб ро и за то ва тряб ва да го 
оби ча те.“ В то ва се ди се га мъд рост та. мно зи на тряб ва да зна е те 
как да сне ма те мас ки те.
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Вие се ди те се га - от ста рите уче ни сте вие. Аз съм слу шал ста-
ри бра тя и ста ри сес т ри да каз ват: „Десет го ди ни, двай сет го ди ни 
съм в то зи път, двай сет го ди ни има ве че как се под ви за вам.“ А пък 
как во се е под ви за вал двай сет го ди ни? Че и аз съм се под ви за вал, 
но в как во? Ху ба во е да се под ви за ва чо век. Аз не счи там за под-
виг де ла та на един чо век, кой то не за поч ва с Лю бов та. И кой то 
ве чер но вре ме не свър ши с Ис ти на та, не го на ри чам то ва под виг. 
Аз счи там, че под ви гът е меж ду две сил ни точ ки: да за поч не чо-
век с Лю бов та и да свър ши с Ис ти на та. И по сре да та   на зе ни та   е 
мъд рост та. Един чо век, кой то не за поч ва с Лю бов та и не свър ш ва 
с Ис ти на та, той ня ма под виг. Чо век, кой то за поч ва с Лю бов та и 
свър ш ва с Ис ти на та, той се под ви за ва. То ва са две те сил ни точ ки.

И в уче ние, и в как во то и да е, ус пех не мо же те да има те, ако ня-
ма те две сил ни точ ки. Не се лъ же те. Ка то за поч не те, тряб ва да за-
поч не те от най-сил на та точ ка. Ще за поч не те от най-сил на та точ ка. 
Ко га то се оби ча те, ще оби ча те на свят, как то тряб ва. Вие каз ва те 
се га: „За па ли ло му се е сър це то.“ Сър ца, ко и то се за пал ват и го рят 
за миг, имат дру го зна че ние. Го во рят и за сър ца, ко и то се стоп лят.

За мен сър це то е един про вод ник са мо на не що Бо жес т ве но. 
Дос та тъч но е сър це то ви да бъ де про вод ник в да де ния слу чай на 
оная Бо жес т ве на енер гия, ко я то тряб ва да ми не през не го. Про-
вод ник е то. И през то ва сър це тряб ва да ми не най-сил на та енер-
гия. И ка то ми не, тя ня ма да се за па ли, ня ма да го ри. Тя ще ос та ви 
свет ли на и топ ли на. 

Сър це то, през ко е то ми на ва Бо жес т ве на та Лю бов, ще се об но ви. 
Ко га то Лю бов та ми не през сър це то на чо ве ка и то ва сър це се об но-
ви, то об нов ле ни е то е приз нак, че Лю бов та е ми на ла през сър це то. 
Ако не се об но ви, то Лю бов та не е ми на ла. Каз ва те: „За па ли ло се 
е сър це то ми.“ Че се е за па ли ло, то ва още ни що не зна чи, но при 
Лю бов та тряб ва да се об но ви сър це то. Об но ва зна чи - ми рог ле дът и 
жи во тът на чо ве ка взе мат съв сем дру го нап рав ле ние.
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Се га дру ги ят въп рос ос та ва, ко га мо же да бъ де то ва? Има два 
сро ка в При ро да та, дъ лъг срок и къс срок, мо мен та лен и про дъл-
жи те лен. То га ва от ва ша стра на, кой мо мент бих те из б ра ли, мо-
мен тал ния или по-про дъл жи тел ния про цес? Ва ша ра бо та е. Ко-
га то сте дош ли в мо мен тал ния про цес, вие сте за поч на ли да се 
дви жи те в из вес т на по со ка, и сте стиг на ли до край ния пре дел. 
Ос та ва ви ед на пе дя до не го и ако не се взе мат мер ки, ще се блъс-
не те и ще ста не ка тас т ро фа. То ва е бър зи ят мо мент на за воя. То ва 
е мо мен тал ни ят про цес на Лю бов та. Бър зи те мо мен ти ви из ба вят 
от не що ло шо. В да де ния слу чай бър за та Лю бов ви из ба вя от ед-
но го ля мо бед с т вие. А пък при про дъл жи тел ния про цес, там ня ма 
такава опас ност - вие ще наб лю да ва те, ще въз п ри е ма те, в пра ва та 
по со ка сте. И там мо же те да има те са мо един из бор. А ка то дой де-
те до ед но мяс то, вед на га тряб ва да при е ме те Лю бов та. И ако не 
я при е ме те вед на га, ще дой де ка тас т ро фа. То ва е мо мен тал ни ят 
про цес. То ва е ед на не об хо ди мост в жи во та. Ня кой път всички вие 
тряб ва да бо ра ви те с бър зи те про це си. Там ня ма вре ме за мис ле-
не. Вед на га ще за вър ти те спи рач ка та. То га ва ще при ло жи те бър-
зия про цес.

Дош ло във вас съм не ние. Как ще го ле ку ва те? Чес то във ва ша та 
ду ша про ник ва без ве ри е то. Нап ри мер оби ча те ня ко го, а пос то ян-
но се съм ня ва те, из мъч ва те се. Ще ви по ка жа с един при мер то-
ва. Бях в Габ ро во по вре ме на мо и те из с лед ва ния, в до ма на един 
млад бъл га рин, док тор по фи ло со фия и пси хо лог. Ка то пра вех из-
с лед ва ния, го во рих за ха рак те ра на же на му. Той ме по пи та, след 
ка то из ле зе же на му на вън: „мо жеш ли да ми ка жеш, мо га ли да 
раз чи там на мо я та мла да бул ка? мо я та дру гар ка да ли ще ус тои в 
жи во та? И ня ма ли да кръш не в жи во та с дру ги мъ же?“ Каз вам 
му: „Не мо га да ка жа. И да го знам, ня ма да го ка жа. То ва е ед на 
тай на, ко я то не мо же да се ка же.“ „Но ще ме пред па зиш ли?“ - ми 
каз ва той. „Ни как не мо га да ви пред па зя. Че как ва лю бов е то ва? 



138

Във ва ша та ду ша е про ник нал един чер вей. То ва не е ху ба во. Ако 
аз съм на ва ше мяс то, ня ма да до пус на то зи чер вей.“ Той ми ка за: 
„Не въз мож но е, мла да е. мо гат да хвър лят око на нея.“ „мо гат де-
сет очи, двай сет очи да хвър лят на нея, то ва не е не щас тие за вас. 
Че вие се съм ня ва те   то ва е не щас тие. Ако хвър лят око на нея, то 
е бла гос ло ве ние за нея. Вие сте се га най-го ле ми ят ѝ враг. Ако ме 
слу ша те   тя мо же да из дър жи по ве че, от кол ко то вие. Чо век, кой то 
се съм ня ва в дру ги те хо ра, той сам не из дър жа. Тя по ве че из дър-
жа, от кол ко то вие.“ Той се за мис ли, пог лед на на до лу и ка за: „Прав 
си.“ Ка зах му: „Вие да ѝ ос та не те ве рен, то ва е важ но то. Но ня ма 
да раз п ра вя те на нея то ва, ко е то на вас каз вам. Ня ма да ѝ каз ва те 
ни що. Ако ѝ пре да де те то зи раз го вор, вие ще съз да де те на се бе си 
и на нея неп ри ят ност.“ „Ху ба во.“ По со чих му пра вия път. Инак 
мо га да ка жа: „Ще гле дам ръ ка та ти. Же на ти е та ка и та ка.“

Не. Та ка един яс но ви дец умо ри док тор Бан с ки, та ка го умо ри-
ха. Един яс но ви дец му ка зал: „Же на ти шавър ка*.“ То ва не бе ше 
вяр но. Той си за ми на преж дев ре мен но от та я идея. Дой де да ми 
ка же. Ка зах му: „Не е вяр но.“ Тая идея вле зе ка то жи ве ни ца** в не-
го и съз да де ед но бо лез не но със то я ние, и си за ми на.

Та най-пър во: не хо де те да бо ра ви те с то ва, да ли ня кой ще ви 
бъ де ве рен, или не. Ос та ве те то зи въп рос. За ни ма вай те се с въп-
ро са, да ли вие ще бъ де те вер ни. То е важ но за ме не в да де ния слу-
чай, аз да бъ да ве рен. Да ли аз ще бъ да ве рен, то ва е моя ра бо та. А 
пък да ли той ще бъ де ве рен, то е не го ва ра бо та.

Дру ги ят въп рос е да ли Бог ще бъ де ве рен. То е Не го ва ра бо та. 
Аз не се за ни ма вам с то ва. Ако аз съм ве рен, и Бог ще бъ де ве рен. 
То ва е ед на мак си ма, ед но пра ви ло, вър ху ко е то тряб ва да мис ли-
те. Вие се занимавате с въпроса, дали ви обичат, да ли ще ви бъ дат 
вер ни. Не се за ни ма вай те с въп ро са, да ли ще ви бъ дат вер ни.

* шавърка (диал.) - кръшка, митка
** шивеница (диал.) - неизлечима болест, упорита рана
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Се га аз взе мам вер ност та в друг сми съл. Вие ис ка те се га ед на 
же на да не пог лед не ни то един мъж. Че тя, ка то не гле да мъ же, ще 
гре ши. Ка то гле да мъ же, ня ма да съг ре ши. Аз го обос но ва вам на 
след ния факт: ка то виж дам един пред мет, ни ко га не се блъс кам с 
не го. А пък ве чер но вре ме, ка то не го ви дя, мо га да се блъс на с не го. 
Ка то ви дя ед на кра си ва же на, аз ня ма да се блъс на с нея. Ед на же на 
мо же да гле да сто мъ же, ни най-мал ко ня ма прес тъп ле ние там. Ко-
га то ед на же на пог лед не един мъж и го ха ре са, чрез то зи мъж Бог 
е пре дал ед но ка чес т во на же на та, за що то Бог е, Кой то се про я вя ва 
чрез всич ки мъ же. Ко га то ед на же на пог лед не един мъж, Бог е пог-
лед нал на то зи мъж. Рад вай те се. Вие се га има те изо па че ни идеи, 
каз ва те: „Как во се е втрен чил?“ То ва опул ва не ни що не зна чи.

Аз ис кам да ви на ве да на ми съл та: не се стре ме те да из ме ни те 
ония ве ли ки за ко ни, ко и то Бог е пос та вил. Стре ме те се всич ки да 
раз би ра те Бо жи те пъ ти ща, тъй как то се га. Жи во тът, тъй как то е 
се га, тъй го раз би рай те. Ако го раз би ра те дру го я че, тъй как то не 
е, то ви на ги вие ще бъ де те в стъл к но ве ние със се бе си и ще има те 
го ле ми про ти во ре чия. 

За ни ма вай те се с ва ша та лю бов. И вся ко ед но до пу ща не, че ня-
кой ня ма да ус тои в пъ тя, то ва е ед на въз мож ност за вас да се спъ-
не те. Кол ко то по ве че вя ра има те в хо ра та, тол ко ва по ве че вя ра ще 
има те в се бе си. И кол ко то по-мал ко вя ра има те в хо ра та, тол ко ва 
по-мал ко вя ра ще има те в се бе си.

Да вяр ва ме в Бо га, то ва зна чи да вяр ва ме във всич ки хо ра. Каз-
ва те за ня ко го: „Ами да ли той зас лу жа ва да го оби чам?“ За то ва не 
мис ле те. Вяр вай те. Ка то вяр ва те, ще по лу чи те по ве че, от кол ко то 
ка то не вяр ва те. Имай те вя ра в хо ра та. Не мис ле те, как то свет с ки-
те хо ра. 

„Добрата молитва“
То ва, ко е то ви го во рих, то ва е ед но ве рую за вас. Без да го раз п-

ра вя те на дру ги те. Ня ма да ка же те: „Аз тъй и тъй мис ля.“ То е ед-
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но ве рую за вас. В тай на ще го дър жи те, то е за вас. Из к лю чи тел но 
за се бе си ще го дър жи те. 

Дру го я че то ня ма ни ка къв сми съл.

6.30 часа

Двадесет и осма лекция на Общия окултен клас 
10 април 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев 
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НАй-ГОЛЯмОТО ИзКУСТВО

„Добрата молитва“

„Кажи ми ти истината“
„Ти съзнавай“

Ще про че та пе та гла ва от Пър во то пос ла ние към со лу ня ни те.
Има те ли те ма? (Не.) Пи ше те то га ва вър ху сво бод ния жи вот.
Ще го во ря вър ху най-го ля мо то из кус т во.
Чо век се ди и мис ли ка къв е сми съ лът на жи во та. Ед но мис-

ли, дру го мис ли. мо же да мис ли как во ли не, са мо да се пре ка ра 
вре ме то. То при ли ча на след но то. Един ав тор раз п ра вя, че ня кои 
„ос мис лят“ жи во та си та ка. Той по се тил един дом на умо по бър-
ка ни. Не че са умо по бър ка ни тия хо ра, но те са все ге ни ал ни 
хо ра. Умо по бър ка ни те са ге ни ал ни, те се мис лят за ге нии и че са 
из п ра те ни на зе мя та да оп ра вят све та. Ам би ци оз ни хо ра са те. 
Един от тях каз ва на друг: „Как во пра виш тук?“ По не же виж да, 
че е съб рал ед на куп чи на слам ки. „От дви же ни е то на тия слам-
ки, от тях но то пре мес т ва не от ед но мяс то на дру го, за ви си оп ра-
вя не то на све та.“ Ця ла го ди на пра ви той то ва. За поч ва той и от 
еди ния край на ста я та ще пре мес ти тая купчина на дру гия край, 
за един ден ги пре мес т ва на един [санти]ме тър. Ден след ден 
той пре мес т ва тия слам ки, за да се оп ра ви све тът. То газ - лес на 
ра бо та. Все ки мо же да си взе ме по ед на куп чи на слам ки и да ги 
пре мес т ва.

До ка то чо ве кът не се на у чи на най-го ля мо то из кус т во, щас ти е-
то не мо же да дой де. Вче ра ми на ват пок рай гра ди на та че ти ри гос-
по жи ци от вис ше то об щес т во на Со фия да ви дят Из г ре ва. Ис кат 
да се срещ нат с мен за не що, да им се га дае бъ де ще то. Те ка за ха: 
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„Имаш ли вре ме да те по се тим?“ Ка зах им: „За ет съм, ня мам вре-
ме. Как во ви но си тук?“ „Ин те ре су ва ме се мно го от вас.“ Ка зах 
им: „Ин те ре су ва те се ка то ония, ко и то по се ща ват най-ху ба ви те 
гос тил ни ци. Вие се ин те ре су ва те по ве че от яде не то, от кол ко то от 
гот ва ча. До ка то гот ва чът ви гот ви яде не и то как во то вие оби ча те, 
по-до бър от не го ня ма. Но ако един ден нап ра ви пог реш ка и сгот-
ви ло шо яде не, вто рия ден ви ня ма. Вто ро то, вие тър си те ва ше то 
щас тие. Нап ра ви ли сте в жи во та си ед на мал ка пог реш ка. Ня ко га 
щас ти е то е дош ло при вас в мно го скром на дре ха, и вие та ка нег-
ли же* сте се от нес ли към то ва щас тие, че то се е до ка чи ло и си е 
за ми на ло от вас. И ако ис ка те се га ва ши те ра бо ти да се оп ра вят, то 
ще на ме ри те ад ре са му и ще му на пи ше те ед но из ви ни тел но пис-
мо. То ва е, ко е то мо га да ви ка жа се га.“

Та то ва, ко е то и на вас каз вам, е: все ки един от вас все е оби дил 
щас ти е то по ня ка къв на чин и то си е отиш ло. 

Из кус т во то е жи во тът. Жи во тът не е прос та ра бо та. Каз ват: 
„Тряб ва да се жи вее.“ Ко га то чо век раз бе ре жи во та ка то ед но ве-
ли ко из кус т во, то га ва ще се ос мис ли не го ви ят жи вот.

Ако има те ев рейс ки те двай сет и две бук ви или бъл гар с ки те 
трий сет и две бук ви, или ла тин с ка та аз бу ка, из кус т во то е да зна-
е те как да ги пи ше те. мно го хо ра пи шат, мно го по е ти има, ко и-
то пи шат. мно го хо ра изу ча ват по е зи я та, но от по ет до по ет има 
раз ли ка. Ско ро че тох един ан г лийс ки по ет. Каз вам: как во не що е 
му зи кал ни ят език. Та ка ту рил ду ми те в ан г лийс кия език, че вся ка 
ду ма съв па да и по съ дър жа ние, и по сми съл, и по хар мо ния. Ще 
ка же ня кой: „То ва е ед но вдъх но ве ние.“ Но вдъх но ве ни е то, то ва е 
един ме тод на раз би ра не. Вдъх но вя ва се са мо он зи чо век, кой то 
знае, а пък кой то не знае, ни ко га не мо же да се вдъх но ви.

Сно щи бях на един кон церт. Сви ри един сръб с ки вир ту оз. 
(Югос лав с кият ци гу лар Бало ко вич.) Вдъх но вя ва се чо ве кът   знае 
* неглиже (от фр.) - пренебрежително, нехайно
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как да си дър жи ци гул ка та, знае как да про из веж да то но ве те, знае 
как да да де сми съл и кра со та на то ва, ко е то из пъл ня ва. И дру ги те 
хва щат ци гул ка та, но пуб ли ка та, ка то го слу ша, каз ва: „Тая ра бо та 
не е за нас.“ Пи там то га ва: ако жи во тът ка то из кус т во не е за вас, 
как во дру го ще хва не те? Един с т ве но то из кус т во, ко е то все ки мо-
же да за ло ви, то е жи во тът.

Всич ки ис ка те да бъ де те сво бод ни. Жи во тът се раж да при аб-
со лют на сво бо да. Без аб со лют на сво бо да ни ка къв жи вот не мо же 
да се ро ди. И все ки един жи вот, там де то има жи вот, тая Бо жес-
т ве на та, аб со лют на та сво бо да е там. Но там, де то е аб со лют на та 
сво бо да, в ма те ри ал ния свят ка то един ре зул тат от сво бо да та, от 
не раз би ра не то на жи во та ка то из кус т во, се раж да доб ро то и зло то. 
И ко га то чо век пра ви зло, тряб ва да бъ де сво бо ден, и ко га то пра ви 
доб ро, тряб ва да бъ де сво бо ден. Ня кои ис кат да зна ят за що зло то 
съ щес т ву ва. За що то чо век е сво бо ден. „мо же да се пре мах не зло-
то.“ Ако спре те сво бо да та, то га ва ще прес та не зло то. Ще прес та не 
и сво бо да та. Сле до ва тел но зло то е ре зул тат от ед но не раз би ра не 
на жи во та. Пог реш но взе ма не на то но ве те на жи во та, то ва е зло то. 
Дис хар мо ни я та на жи во та, то ва е зло то. Оная веч на хар мо ния, в 
ко я то са ми ят жи вот се раж да, то е доб ро то, то е пра вил но сви ре не, 
пра вил но жи ве е не. Из кус т во е то ва. И си има из вес т ни пра ви ла, 
по ко и то все ки мо же да жи вее.

Ня кои ча кат се га ня кое спе ци ал но вдъх но ве ние. То вдъх но ве-
ни е то все ще дой де. Има ед но вдъх но ве ние, ко е то ид ва при спе-
ци фич ни ус ло вия. За бо га те е те - вдъх но ви те се. Из гу би те бо гат с-
т во то си - вдъх но ве ни е то из чез не. Ко га то мал ко то де те по рас не, 
до бие си ла, то се вдъх но вя ва от сво я та си ла. Но ос та рее чо век, 
из гу би си ла та си, из губ ва сво е то вдъх но ве ние. Той каз ва: „мо я та 
ра бо та се свър ши.“ Че той ни що не е из пъл нил, ни що не е учил 
още. Ни ма мис ли те, че он зи бъл гар с ки ци гу лар, кой то се учи да 
сви ри „Цве те ми ло, цве те крас но“, е ци гу лар? Ако се ста ва ше вир-
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ту оз са мо с „Цве те ми ло, цве те крас но“, то е лес на ра бо та. Кол ко 
дру ги слож ни ра бо ти още тряб ва да сви ри.

Ония, ко и то не ис ка т да изу ча ват ня как во из кус т во, каз ват: „То 
чо век не тряб ва да мис ли мно го, че се пов реж да умът му.“ Не. Ка-
то не мис ли те, се пов реж да те, а пък ка то мис ли те, се оп ра вя жи-
во тът ви. Да же уче ни хо ра има, ко и то каз ват, че от мно го мис ле не 
се пов реж да чо век. Та ко ва не що ня ма. От мно го гри жи, от без-
по койс т ва - да, но от мно го ми съл   не. ми съл та е един твор чес ки 
про цес на сво бо да та. мо же да мис ли са мо сво бод ни ят чо век. Чис-
та та, пра ва та, сво бод на та ми съл не ув реж дат чо ве ка, а го оп ра вя и 
ос мис ля жи во та му.

Се га ще ви пред с та вя ед на фи ло со фия.
Взе мам тия две ус по ред ни ли нии. Ус по ред ни те ли нии аз ги 

счи там ка то един из раз на ра зум но то в све та и по ко и то чо век мо-
же сво бод но да се дви жи. Все ки мо же да на чер тае тия ус по ред ни 
ли нии, ня ма ни как ва фи ло со фия в то ва. А и В, то ва са въз мож-
нос ти на доб ро то. То ва е Бо жес т ве ни ят свят. Чо век мо же да взе ме 

две по со ки - за ви си от не го во-
то раз би ра не как ва по со ка ще 
взе ме той.

По ня ко га ние, ка то раз г ле-
жда ме при ро да та, при ли ча ме 
на слу чая в оная при каз ка, в 
ко я то се раз каз ва за един пе-
тел, кой то, като се ка чил на 
бу ни ще то и ро вил   из ро вил 
един го лям скъ по це нен ка-
мък, рит нал го с кра ка та си и 

ка зал: „Ня ма ше ли тук ед но жит но зър но, да го клъв на?“ И тър-
кул нал ка мъ че то на до лу. Оба че то ва, ко е то е не пот реб но за пе те-
ла, е пот реб но за чо ве ка. Ако тоя пе тел раз би ра ше стой ност та на 
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тоя скъ по це нен ка мък, то той мо же ше с не го да хра ни и се бе си, и 
хи ля ди дру ги пет ли ка то не го.

Аз пра вя ед но срав не ние. Ние по ня кой път рит нем скъ по цен-
ния ка мък с кра ка си и тър сим жит но зър но, тър сим ед но мал ко 
удо вол с т вие в жи во та си. Каз ва те: „За що ми тряб ва да хо дя да се 
мъ ча да раз би рам сми съ ла на жи во та? Я да си по жи вея мал ко, да 
опи там ед но мал ко удо вол с т вие.“ На тоя ум ния пе тел как ва му е 
участ та, ка то се вър не от бу ни ще то? Тоя пе тел не е сво бо ден. Той, 
ка то се вър не, ще вле зе в един кур ник, кой то му е нап ра вил гос-
по да рят. Ето не го ва та сво бо да. Вли за в един кур ник, где то не е 
хи ги е нич но. Ще вле зе в кур ни ка и там ще поч не да пее. Ня кой път 
се про вик ва, за да по ка же, че се раз съм ва. Но един ден ве че не му 
се чу ва гла сът. Как во е ста на ло с пе те ла? Ста на ло е не що с пе те ла

Ние се га мис лим, че тая при каз ка ня ма от но ше ние към чо-
ве ка. Виж да те, че ня кой чо век е зна ме нит по ет, фи ло соф, учен, 
как во ли не. Ку ку ри га той в кур ни ка, но един ден прес та не да 
ку ку ри га. Каз ват, че е ум рял. Къ де е оти шъл? На оня свят. Аз и 
се га не мо га да раз бе ра ду ми те „ум рял“, „оти шъл на оня свят“. 
Но в кой свят? мно го не раз б ра на ра бо та е то ва. В гор ния или в 
дол ния? Ако е в гор ния, аз раз би рам как во е, но ако е в дол ния, 
той е за къ сал.

Един бъл га рин, свър шил вис ше об ра зо ва ние, и каз ва: „Най-
сет не мал ко сво бо ден да бъ да. Все в учи ли ще до се га, ог ра ни чен 
бях. Да си дам сво бо да.“ Оти ва в ед на кръч ма да си пий не ед на 
чаш ка, две, на пи ва се мал ко. Тръг ва на сам-на татък, и хоп   в един 
сляп кла де нец вли за. Пад нал вът ре в кла де не ца и не мо же да си 
обяс ни ра бо ти те вът ре. Се ди той и пи па, тър си кре ва та си ня къ де. 
Ня ма го. И каз ва: „мно го тяс на ра бо та е тая.“ Тър си ня коя вра та 
да хлоп не, ви ка май ка си, ни кой ня ма. Сут рин та, ка то из т рез нял, 
виж да, че е пад нал в кла де не ца. И каз ва той: „Пом ня кръч ма та, 
ко га то бях там. Пом ня, че пих, но как съм по пад нал в тоя кла де-



146

нец - не пом ня.“ Той съв сем се от бил от пъ тя си и как е вля зъл в 
тоя сляп кла де нец, не знае.

Всич ки хо ра се га по па дат все в тоя, сле пия, кла де нец. И за да 
из ле зе чо век от кла де не ца, тряб ва въ же, с ко е то да го из тег лят на-
вън. Но и он зи, кой то ко пае та ки ва кла ден ци по пъ тя, тряб ва да ги 
за пуш ва. 

Чес то в чо веш ка та ми съл има та ки ва кла ден ци и ня кои мо гат 
да по пад нат в един от тях. Има и ре ли ги оз ни кла ден ци. Има и ре-
ли ги оз ни про ти во ре чия, ко и то раж дат ред още про ти во ре чия.

Нап ри мер как во ще бъ де по ло же ни е то ви, ако се ди те и це лия 
си жи вот все се мъ чи те от ми съл та, че сте го лям греш ник и че не 
мо же те да жи ве е те по Бо га. Вие мя за те на оная рус ки ня, ко я то 
оти ва да се из по вя да пред един ка лу гер, стар чо век на осем де сет 
го ди ни, и му каз ва: „Имам един го лям грях, не зная да ли Гос под 
ще ми прос ти гре ха.“ „Да не си уби ла ба ща си?“ „Не, по-го лям.“ 
„май ка си!“ „Още по-го лям.“ „Бра та си, сес т ра си?“ „Още по-го-
лям.“ Най-пос ле на реж да, на реж да: „Да не си кра ла?“ „Не, го лям 
е мо ят грях.“ И ка зал той най-пос ле: „Ка жи си гре ха. Из по вя дай 
си гре ха.“ „Ка то си хра них де те то, кап на ед на кап ка от мля ко то ми 
и го об ли зах.“ Близ на ла от сво е то мля ко и из вър ши ла най-го ля мо-
то прес тъп ле ние. мо же би он зи, кой то е съз дал та зи при каз ка, е 
имал ня как ва фи ло со фия, но как во бих те из ва ди ли от нея? За що 
тая рус ки ня счи та, че бли за не то на мля ко то, то ва е най-го ля мо то 
прес тъп ле ние, ко е то тя е из вър ши ла? мо же би тя мис ли, че то ва 
мля ко не е за нея, а за де те то, и сле до ва тел но тя ня ма ни как во пра-
во да бли же мля ко то.

Аз се спи рам се га на дру га та стра на на тоя въп рос. Ние се спи-
ра ме, да се из мъч ва ме вър ху из вес т ни не ща, ко и то ня мат ни как во 
съ дър жа ние.

Прес тъп ле ни е то на чо ве ка за поч ва от след но то. Каз ва те: „Аз не 
съм сво бо ден.“ Не, ако чо век не бе ше сво бо ден, то ни как во не щас-
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тие не би има ло. Но по не же е сво бо ден, той тряб ва да на у чи се га 
тоя ис тин с кия път на сво бо да та. Как во имен но тряб ва да нап ра ви 
чо век, за да не гу би сво я та сво бо да? В зло то чо век пак е сво бо ден, 
но той ве че има по ло ви на та на тая сво бо да. И то га ва се обяс ня ва 
дру га та стра на. Коя е при чи на та, ко я то под буж да нис ки те ду хо ве 
или пад на ли те ан ге ли да из ку ша ват хо ра та? Ка къв ин те рес има 
дя во лът да из ку ша ва чо ве ка? По не же дя во лът е из гу бил сво я та 
сво бо да, по ло ви на та от сво я та сво бо да е из гу бил той, а пък по не-
же чо век е сво бо ден, дя во лът вся ко га ис ка да се за ни ма ва с хо ра та. 
Той упот ре бя ва при тях сво и те лъ жи. Един дя вол ще дой де, за да 
ви из ма ми, за да ви из лъ же. И ка то ви из лъ же, той ще се на мес ти 
във вас, за да из пол з ва ва ша та сво бо да. Дя во лът сам по се бе си 
ни как во зло не мо же да нап ра ви. Но щом със сво я та ми съл ви зав-
ла дее и вле зе във вас, чрез ва ша та ми съл и ва ше то сър це мо же да 
нап ра ви хи ля ди па кос ти. Той из пол з ва ва ша та сво бо да. И сле до ва-
тел но нап ра ви ви вас от го вор ни, а пък той е бе зот го во рен фак тор 
за прес тъп ле ни е то.

Гле дам как се за раж да прес тъп ле ни е то. Аз стоя в ста я та си ве-
чер и гле дам, вли за ед на миш ка и се раз хож да в мо я та стая. Вър-
ви, тър си не що за яде не тук-та ме. Не е дош ла да се на у чи не що, 
но тър си не що за хап ва не. Ще нап ра ви ня коя па кост. Пи там тая 
миш ка: „За как во си дош ла?“ Тя се крие под ма са та от до лу, вли за 
нав ся къ де, кач ва се. Тя каз ва: „Имам си из вес т ни въз г ле ди. Аз съм 
дош ла за не що.“ Каз вам ѝ: „Аз ще ти дам ед на за да ча да раз ре-
шиш, да ви дим как ще я раз ре шиш.“ Ту рям ка па на, ту рям мал ко 
каш ка вал вът ре за яде не, ис кам да ви дя къде ис ка да учи, вън или 
вът ре в ка па на. И та зи сут рин слу шам, че тя сви ри вът ре ка то он зи 
вир ту оз, мъ чи се да про бие ка па на и да из ле зе на вън. И ка то бу-
та тия те ло ве в ка па на, об ра зу ват се то но ве, но дис хар мо нич но, и 
каз вам: „Тоя ци гу лар не взе ма вяр но то но ве те.“ Каз вам: „Ед ва се га 
за поч ваш, не сви риш доб ре. Какво правиш?“ Тя ми каз ва: „Сви ря 
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на тая ки та ра вът ре.“ Каз вам ѝ: „Та ка не се сви ри на ки та ра. Не 
тряб ва ше да вли заш в то ва учи ли ще вът ре. Тоя каш ка вал вът ре 
не тряб ва ше да те съб лаз ня ва. Не зна еш ли, че то зи, кой то е нап-
ра вил тоя ка пан, той не ис ка да вли зат миш ки те в ка па на, да не 
хо дят и да сму ща ват до мо ве те, а да жи ве ят вън в ши ро кия свят? И 
от къ де се взе в те бе тоя на вик да вли заш в къ щи те, да из г риз ваш 
то ва-оно ва, кни ги, дре хи, си ре не, слад ко, да гри зеш коп ри не ни те 
дре хи на ня коя мла да бул ка?“ миш ка та каз ва: „От де ди и пра де ди 
съм нас ле ди ла то ва.“

Каз вам, точ но та ка и хо ра та раз съж да ват, каз ват: „Унас ле де но.“ 
Ня ма ни що унас ле де но. То ва, ко е то нап ра ви те, ста ва те нас лед ник 
на не го, не че от ба ща си, от дя до си сте го нас ле ди ли. То ва, ко е-
то сам нап ра ви те, са мо то ва има те пра во да нас ле ди те, а пък ед но 
чуж до не що, ко е то друг е нап ра вил, не мо же те да го нас ле ди те. 

Ня кой каз ва: „Нас ле дих чер ти те на дя до си.“ Бош лаф! Той ед но 
вре ме е бил ка то дя до, пре ди две пре раж да ния е бил дя до, и то га ва 
как во то е нап ра вил, се га но си тия на ви ци. Той сам е бил то зи дя-
до, и каз ва: „На дя до си но ся на ви ци те.“ Той но си то ва, ко е то той е 
нап ра вил. Все ки чо век нас ле дя ва то ва, ко е то той е нап ра вил. Ни то 
от ба ща си, ни то от дя до си унас ле дя ва не що. Но си то ва, ко е то е 
пра вил. То ва са изяс не ния.

При на ши те пог реш ни зак лю че ния ние мо жем да дой дем до 
ми съл та, че ние та ка сме нап ра ве ни от Гос по да, зло да пра вим. 
Не, то е заб луж де ние. Зло то е един крив път. Ние не зна ем къ де се 
крие на ше то доб ро, ние не зна ем пъ тя на на ше то щас тие.

Пър во то заб луж де ние в све та е, че тър си те сво е то щас тие вън 
от се бе си. То е пър во то заб луж де ние. Вто ро то заб луж де ние е, че 
то ва щас тие мо же те да го на ме ри те вън от ва ша та ми съл. Тре то то 
заб луж де ние е, че ня кой мо же да дой де по ня ка къв на чин и да ви 
сло жи в то зи път. мо же да се мис ли та ка, но он зи, кой то е тръг нал 
по то зи път, тряб ва да знае, че в жи во та на сво бо да та са вло же ни 
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всич ки въз мож нос ти на щас ти е то. Вло же ни са те в чо ве ка. И той 
тряб ва да раз би ра жи во та ка то ед но из кус т во. За поч не те от те зи 
еле мен тар ни ра бо ти.

И аз имам ед но га да ние мно го еле мен тар но, ко е то не го за ме-
ням с ни що дру го. Ка то зная мно го на чи ни да га дая, мо га да ста на 
ми ли о нер, но ка то срещ на един чо век, си слу жа са мо с ед но га да-
ние и за мен то ва га да ние стру ва мно го по ве че, от кол ко то всич ки 
дру ги. Срещ на един чо век и са мо по на чи на, по кой то си по чес ва 
но са, аз ве че раз би рам къ де му е пог реш ка та. И как се че ше, с кой 
пръст. И пос ле, ня кой си хва не но са от с т ра ни, бут не го та ка, бут-
не го инак, то ва са все га да ния. То ва по каз ва не го во то раз би ра не.

Дой де не що, за ха пе те на вър ха на но са. Не бу тай, но ти хо и 
спо кой но се по раз го во ри. Ка жи му: „Как во ис ка те, мо ля?“ За що-
то ня кой чу ка на но са ти, ис ка да вле зе. Ка жи: „мо ля, кой там?“ 
А пък ти бър заш да от во риш. Не бър зай да от во риш. Ка жи: „Кой 
там?“ Не ка си ка же име то и ще му ка жеш: „Ка то имам сво бод но 
вре ме, то га ва ще те при е ма. Се га съм мно го за ет. Да дой деш ня кой 
друг ден, ко га то съм сво бо ден.“ Та ка ще му ка жеш.

Се га ония, ко и то го во рят за кон цен т ра ция, за въз мож нос ти, за 
пос ти же ния в све та, тряб ва да зна ят: един чо век, кой то ис ка да 
спо луч ва в жи во та си, той тряб ва да се вла дее. За сър би го но сът   
да не бу та. За сър би го веж да та, гър бът, кра кът - да не бу та, ка то 
че не го сър бят. Че то ва е ед на шко ла на въз пи та ние се га. От там 
тряб ва да за поч не он зи, кой то раз би ра.

Се га да ви обяс ня мал ко от как во про из ли зат тия сър бе жи. Хап-
ли ви те му хи си имат из вес т ни хо бот че та, жи ла. Елек т ри чес т во-
то оби ча да се нат руп ва на ос т ри те мес та. Ко га то се про ме ня ат-
мос фе ра та, на жи ло то или на хо бо та на му ха та се нат руп ва мно го 
елек т ри чес т во и край но я без по кои. То га ва тя тър си ня кой чо век 
и ка то за бо де хо бо та си в чо ве ка, елек т ри чес т во то му се из п раз ва. 
И щом му хи те поч нат да ха пят хо ра та, то ва по каз ва, че вре ме то 
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ще се раз ва ли. Ето ед но ху ба во пра ви ло, па то ло ги чес ко пра ви ло. 
Уха пе ли ви му ха, да зна е те, че ще има про мя на в ат мос фе ра та. И 
тряб ва да зна е те, че по на чи на, по кой то ха пе му ха та и на кое мяс-
то ви е уха па ла, вие ще раз бе ре те да ли ще има град, дъжд, бу ря и 
про чие. 

Има два ви да му хи. Има му хи, ко и то ха пят на фи зи чес ко то по-
ле, а пък има дру ги му хи   ас т рал ни. Ко га то ще се про ме ни ат мос-
фе ра та от вън, у вас на вър ха на но са се на би ра елек т ри чес т во то и 
поч ва да ви без по кои но сът, кос ми те и про чие. Те са бут ва ния на 
ас т рал ни те му хи, ко и то ви ха пят тук-там. Но чо век тряб ва да бъ де 
си лен в сво я та ми съл.

Ня кой път по не си нап ра ве те ня кой опит, ко га то има те му хи 
вкъ щи, да ви ди те кол ко е сил на ми съл та ви. На ли ис ка те да за по-
вяд ва те ня кой път? На у че те се да за по вяд ва те на му хи те. Кон цен-
т ри рай те ми съл та си и по ка не те тия му хи да си из ля зат. Аз съм 
пра вил опи ти. Три ча са ми е взе ма ло да ги из го ня с кър па. Ще се 
кри ят по ъг ли те, по то ва-оно ва. Сед на аз, и пак ще из с ко чи ня коя 
му ха. Двай сет ми ну ти са ми нуж ни да ги из пъ дя със сво я та ми съл, 
а пък де сет ми ну ти - да ги из пъ дя с кон с ка опаш ка. 

Тряб ва да зна еш как да ту ряш тия кон с ки кос ми. Всич ки ци-
гу ла ри, с кон с ки опаш ки се прос ла вят. Ци гу ла рят, ка то ту ри тия 
кон с ки кос ми на лъ ка, до кар ва ху бав звук и всич ки хо ра го слу-
шат, ако знае как да вър ти лъ ка. И он зи зна ме нитият ци гу лар има 
един лък, де то кос ми те са рав но мер но оп на ти всич ки те. В ху ба вия 
лък не са без раз бор но опъ на ти кос ми те. В ня кои лъ ко ве гле дам, че 
кос ми те са без раз бор но ту ре ни. Не. Вид ни те ци гу ла ри имат мно го 
ху ба ви лъ ко ве и кос ми те са ху ба во опъ на ти. И ху ба во то сви ре не 
за ви си от то ва, че ко га то кос ми те се доп рат до стру ни те, то всич ки 
кос ми рав но се до пи рат и то нът из ли за мно го ху бав и пра ви лен. 
Ако всич ки кос ми рав но мер но не се до пи рат, то то нът, кой то из-
ли за, не е пра ви лен.
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Вто ро то по ло же ние е, ръ ка та как тряб ва да се дви жи по стру ни-
те. Ци гу ла рят тряб ва да бъ де са мо у ве рен, пръс ти те му тряб ва да 
бъ дат плас тич ни. Ка то си ту ри пръс та, ци гу ла рят да чув с т ва тия 
стру ни. Се га аз се за ни ма вам с ед но из кус т во, ко е то за ня кои от 
вас е ка то слу чая с пе те ла. 

Да знае чо век да жи вее - то ва е най-го ля мо то из кус т во. По-доб-
ри ци гу ла ри от ония, ко и то зна ят да жи ве ят, ня ма. Най-доб ри ци-
гу ла ри са тия, ко и то зна ят как да жи ве ят. То зи, снощ ни ят ци гу лар, 
е един ци гу лар от ли чен. Един ма лък плюс му тряб ва и той се стре-
ми към не го. При то зи мал кия плюс чо век не са мо че е до во лен, 
но мо же да по ма га. То е ма ги чес ко то в му зи ка та. Има ед но със то-
я ние в му зи ка та, ко е то ще опи ша та ка. Сви риш на един чо век, на 
един прес тъп ник. мо же да нап ра ви те опит. Той мис ли да кра де, 
да нап ра ви ня кое прес тъп ле ние - ще му сви ри те. Ако вие ус пе е те 
да бут не те на нуж но то мяс то, то зи чо век ще се про ме ни, за що то 
прес тъп ле ни е то вър ви по из вес т на му зи ка. На пи я ни те хо ра дру-
го я че сви рят, на трез ви те - дру го я че. Има ед на му зи ка на доб ро то 
в све та. Ако вие взе ме те тия то но ве, той как то се ди, вед на га ще 
се ро дят в не го из вес тен род мис ли и той ще се от ка же от сво е то 
на ме ре ние.

За да мо же те да се въз пи та ва те в жи во та си, все ки един от вас 
тряб ва да опит ва най-мал ко то. Ако не мо же да сви ри, то по не да 
пее. Най-мал ко то! Ако не мо же да сви ри и да пее, то по не да има 
един тъ пан, ед но мал ко тъ пан че. Ако ня ма един тъ пан, да има ед-
но те не ке, да има не що ка то тъ пан с ко жа от го ре. И ще си ту ряте 
пръс ти те от го ре и ще уд ря те. Ще ка же те: „Как во мо га да пос тиг на 
та ка?“ мно го мо же да се пос тиг не. 

В жи во та хо ра та на ли се поз д рав ля ват? За що се поз д рав ля ват? 
Ка то се срещ нат се гаш ни те хо ра, поз д рав ля ват се. Че то ва е ця ло 
ед но сви ре не. Още ка то ви хва ща чо век за ръ ка та, тряб ва да зна е те 
пра вил но ли сви ри, или не, пра вил но ли мис ли, или не. Още ка то 
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ви хва не чо век за ръ ка та, мо же да зна е те да ли сър це то му пра вил-
но чув с т ва, или не.

Хва не ви ня кой чо век, виж да те, че ръ ка та му е сту де на. Сър це-
то му е сту де но. Хва не ви за ръ ка та и усе ща те, че ръ ка та му е су ха. 
Сух е не го ви ят ум, в не го ня ма ни как ви идеи. Ед на ръ ка не тряб ва 
да бъ де го ре ща, но тряб ва да има ед на при ят на топ ли на, тряб ва да 
бъ де ме ка и плас тич на. Чо век тряб ва да има маг не тич на ръ ка, да 
из ти ча жи вот от нея. 

Та ко ва не що е нап ри мер при ро да та. Сут рин, ко га то из г ря ва 
Слън це то, мно го пъ ти съм пра вил опи ти. Има дни, ко га то слън че-
ви те лъ чи ми на ват през вла га та. Ня кои дни са маг не тич ни, ня кои 
дни не са маг не тич ни. За ви си от раз по ло же ни е то на хо ра та. Ня кой 
път има съ че та ния. Хо ра та със сво и те мис ли мо гат да поп ре чат на 
пра вил но то въз п ри е ма не на слън че ва та свет ли на. Чо веш ки те мис-
ли и же ла ния се съ би рат и об ра зу ват ед на без по кой на сре да, в ко-
я то слън че ви те лъ чи не мо гат да се въз п ри е мат. Уж въз п ри е ма те, 
но не що ви е тъж но и мъч но. Тряб ва да има те ед на сил на ми съл, 
за да раз п ръс не те тия вли я ния око ло се бе си. Вие тряб ва да бъ де-
те та ка майс тор в жи во та, как то мо ря ци те ня кой път. За да утих не 
мо ре то, раз ли ват пет-шест, де сет бу ре та дър ве но мас ло от го ре, за 
да утих не во да та.

Да ка жем, че вие в се бе си сте в най-бур но то вре ме и сте до шъл 
до ми съл та, че сте на уми ра не. Има те един вът ре шен страх, как 
ще уми ра те, как во не що е уми ра не то. Вие гу би те сво я та връз ка с 
Пър вич на та При чи на, из гу би ли сте връз ка та с Лю бов та. И за как-
во сте се обез сър чи ли? Влю би ли сте се в един чо век, и по не же тоя 
чо век не е от вър нал на ва ша та лю бов, вие сте пре къс на ли връз ка-
та си с Бо га и сте се обез сър чи ли.

Чуд ни са хо ра та. Обез сър ча ват се от ед на илю зия. Аз мо га в 
да де ния слу чай да зная да ли оби чам, но да ли вие оби ча те, то-
ва са мо вие го зна е те. То е мо е то су бек тив но схва ща не. мо га 
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да бъ да до ня къ де прав, но мо га и да не бъ да прав. То зи чо век е 
за ет със съв сем друг въп рос. Аз го сре щам, ис кам да му обър на 
вни ма ние, ка то го срещ на, да ме поз д рав ля ва. Пред с та ве те си, че 
вие има те де сет хи ля ди ду ши, ко и то ви поз на ват, и ако из ле зе те 
на раз ход ка, все ки от тях ис ка да му обър не те вни ма ние. То га-
ва ня ма да ви ос та не сво бод но вре ме. Аме ри кан ци те имат един 
мно го ху бав оби чай. При поз д ра ва те са мо вди гат ръ ка и та ка 
ско ро си свър ш ват ра бо та та. А пък тук все ки ще вдиг не шап ка и 
ще я сло жи. В Аме ри ка един про фе сор ми на ва, са мо вди га ръ ка 
и поз д рав ля ва. А пък тук тряб ва да се спре те, да го пог лед не те, 
ва шия поз нат, и да му ка же те: „До бър ден.“ Ху ба во е, но ако де-
сет хи ля ди при я те ли ви срещ нат и за все ки се упот ре би по ед на 
ми ну та, всич ко де сет хи ля ди ми ну ти, кол ко вре ме ще ос та не за 
вас? 

Аз се га раз съж да вам за вът реш ния жи вот. Тол ко ва не ща има, 
ко и то ви без по ко ят. Без по ко и те се за ни що и ни как во. мис ли те: 
„Как ли ще пре ка рам жи во та си?“ Ако не обиж да те щас ти е то си, 
ще го пре ка ра те от лич но, но ако не го при е ма те, ако не сте се об-
хож да ли доб ре с не го, тряб ва да хо ди те да го тър си те, тряб ва да 
му пи ше те из ви ни тел но пис мо.

Не очак вай да те оби чат хо ра та. Пър ва та фи ло со фия. (Учи те
лят по каз ва ри сун ка та.) От то ва на го ре се на ми рат вра та та. (Учи
те лят по каз ва ли ни я та mn.) Тук е чо веш ка та чес т ност. Чес т ност-
та спо ред ме не не е мо рал но чув с т во. Да бъ де чо век чес тен, то ва 
е най-ви со ко то пос ти же ние на жи во тин с кия свят. Чес т ност та, то-
ва е Цар с т во то Бо жие на жи вот ни те. А пък чес т ност та на чо ве-
ка, как то е се га съз да ден, то ва е пър ва та вра та, през ко я то мо жеш 
да вле зеш в Бо жес т ве ния свят. Ако ти не си чес тен, ти в Бо жес т-
ве ния свят не мо жеш да вле зеш. Чес т ност та, то ва е ед но вис око 
пос ти же ние на чо ве ка. И щом вле зеш в Бо жес т ве ния свят, пър во-
то не що, ко е то тряб ва да за поч неш, то е да бъ деш спра вед лив. А 
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пък спра вед ли вост та пра ви ве че раз ли чие меж ду доб ро то и зло то. 
Чес т ност та, то ва е пър ва та вра та, ко я то тряб ва да от во риш, и ако 
вле зеш през нея, ако взе меш та зи ли ния на чес т ност та, ти взе маш 
пра вил но нап рав ле ние. Но ако ти не пос тъп ваш чес т но, ще оти-
деш в ада. С чес т ност та - в рая, а пък без чес т ност, с без чес ти е то, 
ще вле зеш вът ре в ада.

Ня кои каз ват: „А лич ни те чув с т ва къ де са? Аз имам най-пос ле 
дос тойн с т во.“ В как во се ди дос тойн с т во то? Дос тойн с т во то на чо-
ве ка се ди в не го ва та чес т ност, не в не го ва та гор дост. Гор дост та и 
тщес ла ви е то на чо ве ка   то ва са по лю си. То е по ля ри зи ра не. Ос но-
ва та на чо веш ко то дос тойн с т во се ди в чес т ност та. Чес т ност та из-
к люч ва пър во лъ жа та. При чес т ност та се под раз би ра, че не тряб ва 
да лъ жеш се бе си. Все ки, кой то лъ же се бе си, не е чес тен. Все ки, 
кой то се опит ва да лъ же се бе си, е не чес тен. Ти си нап ра вил не що, 
но каз ваш: „Аз не го нап ра вих.“ Ти ка жи: „Аз го нап ра вих, но мо га 
да го из п ра вя.“ Каз ват ти: „Не вяр но взе маш тоя тон.“ Ка жи: „Да, но 
мо га да се на у ча. Не мо га да пея пра вил но, но мо га да се на у ча да 
пея пра вил но.“ „Слаб чо век си.“ „Та ка е, но мо га да бъ да си лен.“

Ня ма ни що, ко е то да не мо же да се из п ра ви. мяр ка та е: мо же-
те да из п ра ви те вся ка греш ка или сла бост в ед на се кун да, в две 
се кун ди, в три се кун ди, в де сет се кун ди, в ед на ми ну та, в де сет 
ча са, в един ден, в ед на сед ми ца, в един ме сец, в ед на го ди на, в 
де сет го ди ни, в сто го ди ни, в пет с то тин го ди ни, в де сет хи ля ди 
го ди ни. Но и в ед на та се кун да вие мо же те да я из п ра ви те се га. 
И на все ки го ед но го от вас бих му ка зал: още са мо ед но ус ло вие 
се изис к ва - да не лъ же те се бе си. За що то, щом лъ же те се бе си, 
и ме не ще из лъ же те, пък аз не се лъ жа. Ка то каз вам, аз сам не се 
лъ жа, не под раз би рам, че ме не не мо же те да из лъ же те. Вие мо же-
те да ме из лъ же те, и след ка то ме из лъ же ня кой, аз поз на вам, че 
ме е из лъ гал, ни що по ве че. Ид ва ня кой чо век при мен, аз зная, че 
ще ме из лъ же, и пак ме из лъг ва. Каз ва: „Бе ден съм. За Бо га! За-
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къ сал съм.“ Как во то ми ис ка, вяр вам му, да вам му. Оти ва той, и 
пие. Каз вам: „Из лъ га ме.“ Но не съ жа ля вам за то ва. Аз не се лъ жа, 
той се лъ же. Вто ри пък пак ид ва при мен. Аз имам, той ня ма. Той 
каз ва: „За Бо га.“ Пак му да вам и каз вам му: „Ко га то прес та неш 
да ме лъ жеш, тво и те ра бо ти ще се оп ра вят.“ Или дру го я че ка за но, 
ня кой ид ва при мен и ми каз ва: „Ка жи ми как да се оп ра вят мо и те 
ра бо ти.“ Каз вам му: „Ка то прес та неш да ме лъ жеш, ще се оп ра вят 
тво и те ра бо ти.“ „Ама лъ гал ли съм аз?“ „мно го пъ ти.“

Вто ро то тъл ку ва не се га: ко га то прес та не те да лъ же те се бе си, 
ще се оп ра вят ра бо ти те. 

Че Гос под е във вас, вие мо же те да на ме ри те Гос по да да ви 
да де всич ко то. Той ще ви да де всич ко, но ва ша та гла ва ще пос-
т ра да. И ня ма ни що, ко е то чо век да е по ис кал и по мис лил, и да 
не му да де Гос под. Как во то по мис лиш в жи во та си, все ще ти 
дой де.

Един при мер. Ня кой чо век ис кал да пу ши ци га ри. Сре ща ед-
но го, ис ка му, но при я те лят му каз ва: „Ня мам.“ Сре ща друг, пи та: 
„Ня ма те ли ед на ци га ра?“ „Ня мам.“ То зи чо век е про сил, про сил 
де сет, пет най сет, двай сет го ди ни и си каз ва: „За що ня мам па ри, 
та да се на пу ша. Да ку пя тю тюн, та да се на пу ша вед нъж.“ Той 
се въз му ща ва, за що то се уни жа ва, цял жи вот про сил. „Все про-
ся. От този да ис кам ед на ци га ра, от он зи да ис кам ед на ци га ра.“

Ня кои де ца на ли да же тър сят угар ки от ци га ри по зе мя та, за 
да пу шат.“ Но как во се случ ва най-пос ле? То зи чо век се из ме ня 
един ден. Раз би ра, че тю тю нът ни що не стру ва. То га ва всич ки те 
тия при я те ли се из реж дат да го чер пят. И ка то го сре щат, му каз-
ват: „За по вя дай ед на ци га ра.“ Той от каз ва. Тък мо от ка же, оти де 
на дру го мяс то и там му каз ват: „За по вя дай ед на ци га ра.“

То ва е зло то в све та, то ва е опас но то на на ши те же ла ния и раз-
би ра ния. Зло то е един на вик. Ня ко га мо же би тая енер гия е би ла 
по лез на и пот реб на до ня къ де, но то ва е опа ко то ве че. Чо век ве че 
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е дос тиг нал до ед на точ ка, в ко я то не ща та са се из ме ни ли. Има 
не ща, ко и то за жи вот ни те са би ли поз во ле ни. Нап ри мер ко нят се 
е на у чил да ри та, во лът - да бо де. На мяс то са би ли тия ра бо ти, за 
да се бра нят. Ку че то се е на у чи ло да ха пе, зми я та   да се об ви ва. 
Но вле зеш ли в жи во та ка то чо век и ако дой де ня кой при те бе, ти 
го уха пеш, или дой де ня кой, и ти го рит неш, то га ва? Тия на ви ци, 
ко и то слу же ха за спа си тел но сред с т во на низ ше то жи во тин с ко 
цар с т во, ти тия на ви ци ка то чо век не мо жеш да упот ре биш.

И в ми съл та има рит ва не. Дой де ня кой чо век и ти го рит неш 
с ми съл та си. Вся ка не га тив на, от ри ца тел на ми съл е рит ва не. Ти 
каз ваш: „От мен чо век ня ма да ста не.“ Ти с то ва ри таш.

Не се про из на сяй вър ху Бо жи и те ра бо ти. Ще ка жеш та ка: 
„Не, ще ста не! Ще ста не!“ Ту ре те ед на за пе тая меж ду ед но то 
и дру го то. Ня ма да каз ваш: „То ва и то ва ня ма да го пос тиг на.“ 
Ще се поп ра виш и ще ка жеш: „Всич ко ще пос тиг на.“ След ка-
то имаш ед на нес ре та в жи во та си, ту ри ед на за пе тая. След ка то 
имаш ед на пог реш ка, ту ри ед на за пе тая и ка жи: „Ще я поп ра вя.“ 
Вся ка поп рав ка е ед на при до бив ка. Все ки ци гу лар, кой то взе ма 
пог реш но то но ве те, той вто ри път взе ма по-вяр но то ва, ста ва по-
ме ло ди чен. 

Каз вам се га: да се жи вее, то е най-го ля мо то из кус т во.
И ка то се на у чи чо век да жи вее, то га ва всич ки дру ги из кус т ва 

се под чи ня ват на за ко ни те на жи во та.
То ва е пър во то из кус т во, ко е то е ос но ва на всич ки дру ги из кус-

т ва в све та, ко и то ис ка те да пос тиг не те.
Пър ви те кан ди да ти, ко и то ис ка те да се за пи ше те в учи ли ще то, 

ще дой де те, без да ме лъ же те. Ще да де те обе ща ние да не ме лъ же-
те. И вто ро то обе ща ние: и се бе си да не лъ же те. И тре то то обе ща-
ние: вся ко га на Бо га да слу жи те.

Три не ща: мен да не лъ же те, се бе си да не лъ же те и на Бо га вся-
ко га да слу жи те.
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И ко и то се за пис ват уче ни ци, са мо та ка се при е мат.
На Бо га вся ко га да слу жи те, а не по ня кой път да слу жи те, а 

ня кой път - не. 

6.15 часа

Двадесет и девета лекция на Общия окултен клас 
17 април 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев 



158

пРЕДпОСТАВКИТЕ НА мУзИКАТА

„Отче наш“

Ще ви про че та са мо пет сти ха от Еван ге ли е то на Лу ка, гла ва 
пе та, сти хо ве 5 - 10.

Че то ха се те ми те „Сво бод ни ят жи вот“.
За да бъ деш сво бо ден, нуж но е след но то: щом мис лиш как во 

да ка жеш, ти не си сво бо ден, за що то ня ма как во да ка жеш. И щом 
мис лиш, че има мно го как во да ка жеш, пак не си сво бо ден. По 
въп ро са за сво бо да та: все ки чо век се раж да сво бо ден да ди ша въз-
дух. Кой мо же да го ог ра ни чи? При из вес т ни ус ло вия, ако не спаз-
ваш пра ви ла та, не мо жеш да бъ деш сво бо ден. Зна чи в сво бо да та 
вли зат два про це са: да взе маш и да да ваш, да не за дър жаш ни що, 
да не от каз ваш ни що. 

Ти каз ваш, че тряб ва да из би раш мис ли те си, по ве де ни е то си, 
да зна еш как да пос тъп ваш. То ва са чо веш ки ра бо ти. Щом вле зеш 
в чо веш кия жи вот, тряб ва да из бе реш, тряб ва да зна еш как да го-
во риш, как да пи шеш. То ва е чо веш ко то, то ва е друг въп рос. 

Каз вам: про це сът на чо веш ко то раз ви тие вър ви па ра лел но с 
Бо жес т ве но то раз би ра не. 

Ня кой каз ва: „Да лю биш.“ Да лю биш, то ва не е сво бо да. В Лю-
бов та най-пър во тряб ва да въз п ри е меш не що, да въз п ри е меш Лю-
бов та, за да я да деш. Ако не си въз п ри ел ни как ва Лю бов, а пък 
са мо раз п ра вяш „да се лю бим“, то ва ни що не зна чи. Каз ваш: „Да 
се лю бим.“ Да се лю бим в та къв слу чай ще зна чи да се лъ жем. 
Ни що по ве че.

В как во се ди лъ жа та? Лъ жа та се ди вся ко га в то ва, да про по вяд-
ваш ед но уче ние, ко е то не е твое. В как во се ди лъ жа та на дя во ла? 
По не же той ис ка да убе ди хо ра та, че той е съз дал све та, в то ва е 
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лъ жа та. Той ис ка да убе ди хо ра та, че той е съз дал све та и хо ра та. 
Лъ жа е то ва. Той не го е съз дал, но каз ва: „Аз го съз да дох. Ако ме 
слу ша те, всич ко ще вър ви нап ред.“ Но не из ли за та ка. Кол ко то и 
да каз ва дя во лът, че е съз дал све та, не го е съз дал. Ня кой ще ка же: 
„Как во не що е дя во лът?“ Все ки един чо век, ко га то го во ри за не-
ща, ко и то не са не го ви, и каз ва, че са не го ви, е дя вол. Нап ри мер 
дя во лът каз ва, че ис ти на та е не го ва.

Ще ка же ня кой: „Аз каз вам ис ти на та.“ Той се из ра зя ва не вяр-
но. Не, аз ос та вям ис ти на та да се про я ви в мен. Аз не я каз вам, 
аз я ос та вям да се про я ви тя, как то ис ка, без да ту рям ни как ви 
рам ки на ис ти на та. Вся ко га я ос та вям да се про я ви чрез мен, без 
да ѝ дам пра ви ла, рам ки, как да се про я ви, да не би да ме ком п-
ро ме ти ра. То ва са пра ви ла та, ко и то тряб ва да при ла га те най-пър-
во. Всин ца вие тряб ва да има те прак ти чес ки пра ви ла, ко и то да 
при ла га те. По ста ро му ни що не мо же да се пос тиг не. По ста рия 
на чин вие ще въз лю би те хо ра та, и пос ле ще ги нам ра зи те. По 
ста рия на чин най-пър во ще ста не те умен, и пос ле ще ог лу пе е те, 
най-пър во ще ста не те си лен, и пос ле ще из не мо ще е те. По ста рия 
на чин ще ста не те бо гат човек, и пос ле ще оси ро ма ше е те. То ва е 
тъй. И ако не вяр ва те, пог лед не те на о ко ло - све тът вър ви все по 
съ щия на чин.

Бо жес т ве но то е об рат но. Тряб ва да за поч не те с об рат но то. Най-
пър во да ог лу пе е те, за да по ум не е те. Най-пър во да оси ро ма ше е те, 
за да за бо га те е те. Ще се обез си ли те, за да до би е те си ла та си. Об-
рат но то - сил ни ят чо век ще ста не слаб, за да до бие от но во си ла та 
си. Но по тоя на чин, по кой то до би ва ме си ла та си, то ва не е си ла. 
И ако не из губ ва ме сво бо да та си, ние не мо жем да на ме рим на ша-
та сво бо да.

Сво бо да та в как во се ди? Тя ни то е в па ри те, ни то е в си ла та, 
ни то е в зна ни я та. Тия не ща са ус ло вия за сво бо да та. Сво бо да та 
е он зи чо век, над ко го то смърт та ня ма власт. Щом смърт та има 
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власт над те бе, ти не си сво бо ден. Ня кой фи ло соф е ка зал ня кое 
пра ви ло. Щом има за по вед, ко я то от вън ми на ва в те бе и ти я из-
пъл ня ваш, ти не си сво бо ден. Ако ед на за по вед, един за кон из ли за 
от вът ре, от те бе, то га ва ти си сво бо ден. Ако за по вед та е вът ре в 
те бе, ти си ед но с нея, то га ва ти си сво бо ден. То ва са но ви те раз-
би ра ния, ко и то тряб ва да има те. Ако ня кой ти про по вяд ва: „Ти 
не зна еш ли Бо жия за кон?“, то ва е ста рото уче ние. Някой ще те 
обиди. Ти ще му ка жеш: „Брат ко, в кой уни вер си тет на у чи то ва 
уче ние? Не мо жеш ли да ме на у чиш на то ва? Я ме на у чи и ме не 
се га на твоя език, на тия ду ми, и аз да ги ка жа. Кол ко са ху ба ви.“ А 
пък ти се га как во му каз ваш в та къв слу чай? „Кол ко са бе зоб раз ни 
ду ми те ти.“ Ти не му каз ваш: „На у чи ме, че ка то ги на у ча, да ти ги 
ка жа и аз.“ То ва е но во то раз би ра не. Ка то срещ неш ня ко го, ще ка-
жеш: „Чух един брат. То зи език е не го ви ят. Бих же лал да го на у ча.“ 
„Ка къв е?“ „Не съм го на у чил още.“

Се га вие каз ва те: „Тряб ва да се лю бим.“ Ка же те ми как? мно го 
ху ба во. То ва уче ние аз не го зная. Е, как ще ми го раз п ра вя те се-
га? Щом го зна е те, ще зна е те как да ми го раз п ра ви те. Он зи чо век, 
кой то ме е оху лил най-пър во, той пос ле по за ко на на Лю бов та ще 
ми да де един при мер, как тряб ва да се оби ча ме.

На пус не те се га ста рия ме тод. Каз ва те: „Ние не сме доб ри, ние 
сме греш ни ци.“ То ва е ста ро то уче ние. Ту ре те го се га нас т ра на.

Ту ре те тогава пра ви ло то:
При ла гай доб ро то все ки ден.
За ця ла сед ми ца, ка то ста ва те сут рин, си каз вай те: „При ла гай 

доб ро то все ки ден.“ Но как? При ла гай доб ро то. мо же да си за да-
де те въп ро са: „Как?“ При ла гай те доб ро то все ки ден, не да вай те 
от го вор. При ла гай доб ро то все ки ден. Он зи, кой то ис ка да знае 
как, той ще ви вка ра в кри вия път. То ва е ста ро то уче ние.

В му зи ка та има из раз: сил на и сла ба стъп ка. Как во се раз би ра 
под ду ми те сил на и сла ба стъп ка? Те о ре ти чес ки та ка е, на те о рия 
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то е та ка. Но то зи из раз „сил на и сла ба стъп ка“ тряб ва да се обяс-
ни, за да ста нат не ща та яс ни. Каз ват, че „сла би стъп ки“ зна чи   сла-
бо пее, слаб глас, а пък че „сил ни стъп ки“ зна чи, гла сът е си лен, 
ка то пее, ту ря по ве че си ла, от кол ко то тряб ва.

Сил ни и сла би стъп ки ни най-мал ко не тряб ва да се раз би рат вън-
ш но. Сла бо то е то ва, ко е то въз п ри е ма не ща та. Сла ба та стъп ка в му-
зи ка та е то ва, ко е то въз п ри е ма, а сил на стъп ка е то ва, ко е то пре да ва.

Ще за поч неш да раз п ра вяш се га те о ре ти чес ки що е сла ба и 
сил на стъп ка. Ти каз ваш: „Слаб чо век съм.“ Ос та ви сво я та сла-
бост нас т ра на. Зна чи ти си в про це са на въз п ри е ма не то. Ще въз п-
ри е маш доб ре. Щом си слаб, ще въз п ри е маш. Щом ве че си ста нал 
си лен, ще да деш, за да от с лаб неш, по не же, ако не да деш, за да 
от с лаб неш, те бе те очак ва го ля мо не щас тие. Ако сла би ят не ста не 
си лен, не щас тие го ча ка. То ва е фи ло со фи я та вър ху жи во та,. Как-
во ще раз п ра вяш? мен не ме ин те ре су ват дру ги те на чи ни за раз-
би ра не на сил ни те и сла би те стъп ки. Ти, ка то пе еш на един чо век, 
тряб ва чрез му зи ка та да го под бу диш към не що. Ка то му за пе еш 
сла бо, в не го има же ла ние да нап ра ви ед но доб ро, и ка то му пе еш 
сил но, той съ вър ше но се от ка же от зло то - то га ва ти си пял.

Ако ня ко му си дал под тик да нап ра ви доб ро, ти си му пял по 
сла би те стъп ки. И ако при пе е не то си го на ка рал да се от ка же от 
зло то, ти си пял сил но. Но щом не мо жеш да го на ка раш да нап ра-
ви доб ро или да се от ка же от зло то, то га ва си пял ни то сил но, ни то 
сла бо. То ва са но ви те схва ща ния. Ста ро то не ка си се ди, но но во то 
така тряб ва да го раз бе реш.

Ня кой пее тъй пе сен та „Бог е Лю бов“. (Учи те лят пее с мно го 
слаб глас тия ду ми.) Я се га сил но из пей те та зи пе сен, дай те ми 
сил но то пе е не.

В ед на сла ба стъп ка ти ще си при гот виш оно ва, ко е то ще ка-
жеш. Сла би те стъп ки са сил ни те. Сла би те стъп ки са за ум ни те 
хо ра, а пък сил ни те са за обик но ве ни те хо ра. Сла би те стъп ки са 
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за раз ви ти те слу хо ве. Ня ма как во да му кряс каш на он зи чо век, 
кой то чу ва. А пък на оня, чий то слух не е раз вит, ще му кряс каш 
да те чуе, ко га то пе еш. На ня кои пев ци слаб им е гла сът, но мно го 
да леч про ник ва тоя глас.

Он зи ден бях на кон церт, слу шах Де ве та сим фо ния. Като си ту-
рих слу ха да слу шам, ед ва тук-та ме до ла вях, на мно го мес та да же 
не се чу ва ше да ли пе е не то бе ше на бъл гар с ки, френ с ки, или рус ки. 
И сил но пе ят, це ли ят те а тър се тре се, а пък ду ми те ги ня ма. На пъ-
вах се, на пъ вах се и каз вах си: „Как во ли е ста на ло с моя слух? Тия 
хо ра ли не мо гат да пе ят, или аз съм мал ко глух?“ Из ля зо ха че ти ри 
ду ши - на пър вия пе вец, кой то пе е ше, раз б рах са мо ду ми те и се 
на сър чих, че не съм ог лу шал. Но ко га то дой де пе е не то на хо рис ти-
те, пак не до ла вях. Ху ба во бе ше, но меж ду гла са и ду ми те ня ма ше 
съ от вет с т вие. Каз ват, че ре чи та ти вна би ла реч та, но не из ле зе яс-
но ре чи та тив ната реч - гла сът заг лу ша ва ше ду ми те. Не ис кам да ги 
осъж дам. мно го ху ба во си пе ят. Изоб що кон цер та го ха ре сах, по не-
же все мла ди хо ра бя ха, ху ба во пя ха. И ци гул ки те сви ри ха ху ба во. 
мла ди бя ха ци гу ла ри те, но ху ба во сви ри ха. Не сви ри ха всич ко по 
пра ви ло, но об що ху ба во сви ри ха. Ня ма ше он зи про фе сор с ки ма-
ни ер. И пев ци те, как во то пя ха, ху ба во го из пя ха.

Се га не ис кам да от в ле ка вни ма ни е то ви. Ня кои се при дър жат 
о ста ро то ка то про фе со ри.

Тряб ва да се на у чи те ху ба во да пе е те. Вас ви е срам да пе е те. 
Вие пей те на се бе си. Сут рин ка то ста не те, пей те си. Сут рин, ка то 
ста не те, вие не пе е те.

Да ви дам ед но пра ви ло. За се дем дни пей те тия ду ми:

Ра дост ве се ли сър це то ми.

Вся ка сут рин ще ги из пя ва те, как то зна е те. Все ки от вас да си 
го пее, как то ис ка. Ако ис ка те, пей те го по ста ро му, по но во му, 
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кри во-ля во го пей те. Ед но пра ви ло: пей те вся ка сут рин „Ра дост 
ве се ли сър це то ми.“ Ако ис ка те, ту ре те и ду ма та „сут рин“, и то-
га ва мо же да го из пе е те та ка: „Ра дост ве се ли сър це то ми вся ка 
сут рин.“

Тряб ват уп раж не ния, все ки тряб ва да пее, по не же пе е не то е 
свър за но с чо веш ка та ми съл. Не мо же те да пе е те ка то ня кой ве лик 
пе вец, но все та ки ще се на у чи те да мис ли те, по не же, ка то пе е те, 
и не ха рес ва те сво е то пе е не, ще се по ро ди ед но же ла ние във вас да 
чу е те пе е не то на ня кой до бър пе вец, а то ва е ед на крач ка нап ред.

Не са мо се бе си ще слу ша те, но ще слу ша те и дру ги те. И ка то 
слу ша те ня кой до бър пе вец, рад вай те се на то ва. Да ли аз пея, или 
друг пее ху ба во, то ва е без раз лич но. Ня кой каз ва: „За що аз да не 
бъ да?“ И ти мо жеш да бъ деш. Не мо же чо век да ста не пе вец без 
Лю бов. Лю бов, но къ де? За що не мо же те да пе е те? За да бъ де-
те пев ци, тряб ва да при със т ва Лю бов та във ва ше то подсъз на ние, 
тряб ва да при със т ва Лю бов та във ва ше то съз на ние, са мо съз на ние 
и тряб ва да при със т ва Лю бов та във ва ше то свръх съз на ние. И то-
га ва ще бъ де те пър вок ла сен пе вец, ни що по ве че. Но щом Лю бов та 
не при със т ва в тях, ще бъ де те един обик но вен пе вец, как то ня кои 
жи вот ни. И ня кои жи вот ни мо гат да пе ят. Щом Лю бов та из ле зе от 
чо ве ка, хо ра та не пе ят, то ва е вяр но. Ко га то хо ра та се лю бят, пе ят 
всич ки. Кой то ня ма Лю бов, не пее. Ко и то ня мат Лю бов, каз ват: 
„Как ви ми дрън ка той?“ Лю бов кой то има, пее. 

За мен пе е не то е свър за но с Лю бов та, а пък не пе е не то - с без-
лю би е то.

Аз не съм бук во я дец, но наб лю да вам хо ра та. Ко га то един пее, 
ня кой чо век си да де ухо то, слу ша с ед но то ухо и с дру го то, въз дъх-
не и каз ва: „мно го оби чам да слу шам, но съ жа ля вам, че не мо га 
да пея.“ Тоя чо век има съз на ние.

Ня кой каз ва: „Ос та ви то ва кре че та ло. Той не мо же да пее.“ Той 
не мо же, он зи не мо же. Не то ва.
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Но каз вам, в но во то уче ние Лю бов та тряб ва да про ник ва в под-
съз на ни е то, са мо съз на ни е то и свръх съз на ни е то и да дой де му зи-
ка та ка то един вът ре шен им пулс. Да пе е те на се бе си. Ня ма да 
пе е те на хо ра та, но на се бе си. Ка то ста не те сут рин та, по пей те си 
мал ко. Виж дам се га, че не пе е те. За що? Аз, ка то ви гле дам че ла та, 
мо га да ка жа: мно зи на от вас са да ро ви ти пев ци. Има из вес т ни 
мес та по ва ше то че ло, ко и то по каз ват то ва, но вие не сте пра ви ли 
уп раж не ния. Ако аз бях про ку рор, всич ки щях да ви на ти кам в 
зат во ра, а по не же не съм про ку рор, не го пра вя.

Ня ма в све та скри то-пок ри то. Ако вие сте на бо жен, на гла ва та 
ви има ед но мяс то от го ре, ко е то ще ви по ка же то ва. Ако гла ва та ви 
не по каз ва, че сте ре ли ги о зен, вие мо же те да го во ри те, то ва ня ма 
зна че ние. Ако вие сте на бо жен, ще има от го ре на гла ва та ре зул тат. 
Гла ва та там ще ка же: „Ти си ре ли ги о зен.“ Щом гла ва та ви сви де-
тел с т ва за му зи ка, вие сте му зи кал ни.

У вас има ед но ста ро уче ние. Каз ва те: „Да ми се вдъх не, да 
ми дой де осо бен Бо жес т вен Дух, да дой де вдъх но ве ние у мен.“ 
Вдъх но ве ни е то ще дой де, но пос ле? Най-пър во ще дой де един 
вът ре шен под тик, ед но Бо жес т ве но вдъх но ве ние ще дой де, и то-
га ва Ду хът ще дой де да за вър ши ра бо та та във вас. Но не мис ле те, 
че Ду хът във вас ще нап ра ви всич ко, за що то и вие сте дух, вие сте 
въп лъ тен дух. Ду хът е от вън, и ду хът е от вът ре.

Но ня кой ще ка же: „Аз съм стар чо век. На ме не ли ос та на да 
пея?“ Вие сте стар и ако не пе е те, ще ум ре те. И мла ди ят, ако не пее, 
ще ос та рее и пос ле ще ум ре. И мла ди ят ще пее, и ста ри ят. мла ди ят 
ще пее ка то млад, мла ди ят ще пее, за да не ос та рее, а пък ста ри-
ят ще пее, за да се под м ла ди. мла ди ят ще пее за Лю бов та, ко я то 
виж да, за що то мла ди ят ня ма още Лю бов та. мла ди те хо ра ни що не 
зна ят за Лю бов та и за то ва пра вят пог реш ки. И ка то дой де Лю бов та, 
за тях Лю бов та е вин це, за то ва пра вят мно го пог реш ки и пос ле ги 
из ви ня ват. Ви но то е мно го сил но, те ста ват кеф лии то га ва и всич-
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ко заб ра вят то га ва. А пък ста ри те хо ра са из т рез не ли от ви но то. Те 
каз ват: „Та ки ва глу пос ти ве че на пра вя.“ Дейс т ви тел но те не пра вят 
глу пос ти, те ня мат Лю бов та. Ста ри те хо ра как про я вя ват Лю бов та?

Ста ри ят, ка то ви ди ед на мла да мо ма, въз дъх не и каз ва: „Хе, за-
що не съм млад?“ Та ка не тряб ва да се го во ри. Ста ри ят ето как во 
тряб ва да го во ри: „Дъ ще, рад вам се, че ти си мла да. Оби чай, оби-
чай, ни що по ве че.“ Не да въз дъх неш, а да ка жеш: „Ти оби чай, за 
да се под м ла дя аз. Аз ще те нап ра вя един про фе сор. Вся ка сут рин 
ще ид ваш да ми пре по да ваш един урок за Лю бов та. Ед но вре ме 
аз не мо жах да я про я вя как то тряб ва. Ти ще ид ваш вся ка сут рин 
да ми го во риш не що за Лю бов та, за що то, как то виж дам, по-доб ре 
раз би раш Лю бов та.“ Та ка в нас тряб ва да има ис к ре ност.

Що е хрис ти ян с т во то? Ня коя сес т ра про я ви Лю бов та, и дру-
ги те каз ват: „Тая сес т ра е из ляз ла от рам ки те на вън. Тоя брат е 
из ля зъл от рам ки те на вън.“ Че кой ли е в рам ки те? Ни то ед на и 
ни то един не е в рам ки те. Всич ки са из вън рам ки те. Каз ва те: „То зи 
е из вън рам ки те.“ В обич та има ли не що, ко е то е из вън рам ки те?

Се га не взе май те лич но въп ро са, не как ви са ва ши те от но ше-
ния. Та ки ва от но ше ния всич ки те хо ра имат за Лю бов та. Те са пра-
ви. На ши те раз би ра ния за Лю бов та в ми на ло то са би ли пра ви. 
Как во то сме пра ви ли, всич ко е би ло пра во. Но де те то как во то е 
пра ви ло, на мла ди ни не се поз во ля ва да го пра виш. мла ди ят как-
во то пра ви, да не го пра ви ка то въз рас тен. То ва, ко е то е бла го об-
раз но на де те то, не е бла го об раз но на въз рас т ния. И то ва, ко е то е 
бла го об раз но на въз рас т ния, не е бла го об раз но на ста рия. Как во 
тряб ва да пра ви ста ри ят се га? Ста ри ят е ве че нак рая и тряб ва да 
за поч не ед на но ва мла дост. За що то за ко нът е: след ка то се ро диш 
в но вия път, ти не тряб ва да бъ деш ка то пър вия, млад, не тряб ва да 
бъ деш ка то вто рия, въз рас тен, и не тряб ва да бъ деш ка то тре тия, 
стар чо век. Ти тряб ва да бъ деш всич ко то то ва, ко е то три те съ дър-
жат, да об ра зу ваш в се бе си ед но ця ло от три те въз рас ти.
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Тряб ва да зна е те, че аз за Лю бов та не съм ви го во рил още. Те о-
ре ти чес ки съм ви го во рил, но прак ти чес ки пра ви ла не съм ви дал. 
Как ви пра ви ла за Лю бов та сте на у чи ли? Хрис тос е про по вяд вал 
за Лю бов та, но как ви прак ти чес ки пра ви ла е дал Хрис тос за лю-
бов та? Или как во прак ти чес ко [пра ви ло] аз мо га да ви дам. То е 
мъч на ра бо та, да се да де ед но пра ви ло. Не мис ле те, че аз от каз-
вам се га тая Лю бов, ко я то съ щес т ву ва. Не се за ни ма вам с то ва, но 
каз вам ед но но во пра ви ло за Лю бов та, Лю бов та в но ва фор ма как 
мо же да се про я ви.

Ако оти да се га у вас, ще ви съб лаз ня. Срещ на един мъж, кой то 
има же на. Ис кам да му ка жа: „Же на ти е мно го кра си ва.“ Той ще 
ме пог лед не осо бе но. А пък ако ка жа: „Кол ко ху ба ви веж ди има. 
Очи те ѝ, ръ це те ѝ, пръс ти те ѝ кол ко са ху ба ви, тя ло то ѝ.“ И той 
вед на га ще се съб лаз ни. Ако опи ша дъ ще ря ви, пак ще ка же те: 
„То зи чо век как во го во ри?“

Как тряб ва да ви ка жа се га, ка же те ми? Но ва та Лю бов как ще 
за поч не? На по ло ви на съм раз ре шил въп ро са. Аз не зная, мо же би 
и це лия съм го раз ре шил. Аз съм го раз ре шил та ка - ка то ви гле-
дам два ма ви, ето как раз би рам въп ро са. Бих ка зал: „Вие два ма та 
сте тол ко ва доб ри, че бих же лал да бъ да на място то на же на ти и 
да имам мъж ка то те бе. А пък и же на ти е тол ко ва доб ра, че бих 
же лал да бъ да един мъж ка то те бе и да имам ед на та ка ва же на.“ 
То га ва ще се съб лаз ни те ли?

Аз та ка раз ре ша вам въп ро са: вие сте и два ма та тол ко ва доб ри, 
че аз бих же лал да бъ да на мяс то то на же на ти и да бъ да един мъж 
ка то те бе. И гле дам два ма та как се оби чат, как се ува жа ват, как ви 
ху ба ви мис ли и чув с т ва те хра нят. И ни то у же на та, ни то у мъ жа 
ни то по мен от съм не ние вли за в ума им. 

Но ва та Лю бов из к люч ва вся ко съм не ние, вся ко по доз ре ние, 
вся ка ло ша ми съл. Чис то та има вът ре, виж даш доб ро то нав ся къ де 
око ло се бе си. Ти виж даш зло то, но на зло то му да ваш дру го тъл-
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ку ва ние. Зло то в очи те на Лю бов та, на но ва та Лю бов, има дру го 
тъл ку ва ние. Ка то ви диш зло то, ни най-мал ко ня ма да се сму ща-
ваш.

Зло то, то ва е ста ри ят ме тод на Лю бов та. Що е доб ро то? Но ви ят 
ме тод на Лю бов та.

Ху ба во, ако ис каш ста рия ме тод, зло то дръж. Ако ис каш но вия 
ме тод на Лю бов та, дръж доб ро то.

Всеки ден прави добро.
А пък щом пра виш доб ро то, ти си ве че про вод ник на тая Лю-

бов, в ко я то ня ма ни как во съм не ние. 
Ти каз ваш: „Как да не се съм ня вам?“ Щом се съм ня ваш, ти 

имаш един стар ме тод. (Учи те лят от ва ря ку ти я та с ци гул ка та.) 
Не зная да ли ня кой път ци гул ка та го во ри по-доб ре от ме не. Се-
га да из пе ем то ва: „Ра дост ве се ли сър це то ми.“ (Учи те лят взе ма 
ци гул ка та и сви ри.) Има те ду ма та „ра дост“. Кол ко сил ни и кол ко 
сла би стъп ки има в нея?

Я по мог не те се га в пе е не то. (Учи те лят сви ри.)

Ра дост, ра дост, ра дост ве се ли сър це то ми.

Учи те лят сви ри и всич ки из пя ват ня кол ко пъ ти тия ду ми. 
Учи те лят сви ри ед на дру га ме ло дия, дос та дъл га и пак в тоя дух.

То ва е все ра дост.
Учи те лят про дъл жа ва да сви ри ед но но во про дъл же ние на 

тая ме ло дия в съ щия дух. Брат Си ме о нов ка за: „Та зи е мно го го
ля ма ра дост.“

Пей те през сед ми ца та „Ра дост ве се ли сър це то ми.“ Щом вле зе 
Лю бов та, тя има ми ли о ни фор ми, на чи ни да се про я ви. му зи ка та 
по ма га за то ва.

В но во то Лю бов та тряб ва да про ник не дъл бо ко. Всич ки ка то 
ста не те му зи кал ни, све тът ще се оп ра ви. Све тът ще се оп ра ви са-
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мо чрез му зи ка та. За що то ня ма дру го въз пи та ние, как во то и да се 
ка же, ня ма дру го въз пи та ние, по-доб ро от му зи кал но то.

На един чо век по пей му са мо и той е го тов да нап ра ви всич ко 
за те бе. По пей му са мо.

„Добрата молитва“

6.15 часа 

Тридесета лекция на общия окултен клас 
24 април 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев 
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КИСЕЛИНА, ОСНОВА, СОЛ

„Добрата молитва“

Ще про че та са мо ня кол ко сти ха от ос ма та гла ва на Еван ге ли е то 
на Ио ана за раз миш ле ние, от трий сет и пър ви до трий сет и чет-
вър ти стих вклю чи тел но.

мно го и раз ни със то я ния са при чи на за сму ще ни е то на чо ве ка. 
Из губ ва не то на ис ти на та, из губ ва не то на сво бо да та, на зд ра ве то, 
то ва са със то я ния. мо же скръб та да е след с т вие на един грях, на 
ед но прег ре ше ние, а мо же да се дъл жи и на дру го. То са раз ни 
със то я ния.

Ко га то чо век сгре ши, скър би, че е сгре шил. Или скър би, че е 
из гу бил сво я та сво бо да. То ва са две раз лич ни не ща. По ня кой път 
ние мис лим, че ако има ме ис ти на та и тя ка то ни ос во бо ди, ня ма 
как во да учим по ве че.

Ня кои мис лят, че ка то е сво бо ден чо век, мо же да пра ви как во то 
ис ка. Не, сво бо да та е ед но ус ло вие за пра вил но то раз ви тие на чо-
ве ка. Без сво бо да та чо век не мо же пра вил но да се раз ви ва. Зна ни-
е то съ що не е дос та тъч но. От хи ля ди го ди ни жи вот ни те все учат, 
чо век все при до би ва зна ние. Ан ге ли те имат зна ние. Зна ни е то на 
ан ге ли те се от ли ча ва от зна ни е то на хо ра та. Има мно го ра бо ти, 
ко и то хо ра та зна ят, ан ге ли те не ги зна ят. Има мно го ра бо ти, ко и-
то ан ге ли те зна ят, а хо ра та не ги зна ят. Има мно го ра бо ти, ко и то 
жи вот ни те зна ят, хо ра та не зна ят. Има мно го ра бо ти, ко и то хо ра та 
зна ят, а жи вот ни те не зна ят.

Се га вие мо же да се оп ле те те. Как е въз мож но един учен чо век 
да не знае? Съв сем дру га е ми съл та ми. По ня кой път се пи та те 
един бла го ро ден чо век за що тряб ва да ра бо ти с мо ти ка та, как е до-
шъл до то ва по ло же ние, да ра бо ти. Ако един бе ден ра бо ти, вие го 
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счи та те в ре да на не ща та, но ако бо га ти ят взе ме да ра бо ти с мо ти-
ка та, вие се чу ди те. Се га кое ви ка ра да се учуд ва те? За що имен но 
бо га ти ят е сра мо та да ра бо ти? Вие го съ жа ля ва те, по не же и той се 
съ жа ля ва, че е до шъл до то ва по ло же ние да вър ши ра бо та, ко я то 
не му под хож да. Той та ка мис ли. Вие, ка то сте в не го во при със т-
вие, въз п ри е ма те ми съл та му и ви ста ва жал ко за не го. Жал ко ви е, 
по не же и не му е жал ко. Не го ва та ми съл се пре да ва на вас.

Да, най-пър во тряб ва да се ос во бо ди те от мис ли те, ко и то не 
са ва ши. Те са чуж ди мис ли. С чуж ди мис ли не си слу же те. Ед на 
чуж да ми съл, с ко я то вие си слу жи те, е из гу би ла част от сво я та 
си ла. Вся ко га за пред по чи та не е да ра бо ти те с мис ли, с ко и то ни-
кой не си е слу жил, по не же те са чис ти. Аз вед нъж слу шах ед на 
лек ция на един аме ри кан с ки про фе сор, кой то бе ше до не съл че-
ти ри-пет ши ше та от кло а ки те на Ню Йорк. Фил т ри рал во да та и 
по каз ва, че ня ма ни как ви ба ци ли, вдиг не и пие во да та. По каз ва, 
че ня ма ни как ва ми риз ма. Спо ред мо и те поз на ния, не го во то обо-
ня ние, не го ви ят вкус не са тол ко ва де ли кат ни. Не мо же во да та да 
се пре чис ти, мъч но мо же да се фил т ри ра с пя съ ка. Тряб ва съ вър-
ше но да се раз ло жи, да се вър не го ре в прос т ран с т во то на ня кол ко 
хи ля ди ки ло мет ра над зе мя та, за да се вър не пос ле и да ста не но-
во съ е ди не ние, за да се пре чис ти та зи во да. Уче ни те хо ра мис лят, 
че ка то се из па ри и вле зе в прос т ран с т во то, се е пре чис ти ла. То е 
вре ме нен про цес.

То ва са слож ни ра бо ти. Щом вие дой де те до слож ни те ра бо-
ти, вие се обър к ва те. Ако ви ка же ня кой, че вие сте греш ник, вие 
се обър к ва те. Ако ви ка же ня кой, че вие сте мно го пов диг на ти, 
вие се пов ди га те. То е раз би ра не. За що, ко га то ня кой ви пох ва ли, 
ви е при ят но, ко га то ви уко ри, не ви я при ят но? Ня кой път он-
зи, ко го то вие оби ча те, и да ви уко ри, ви е при ят но. За що? Те са 
без п ред мет ни ра бо ти, за що и за как во. И да зна е те, ни що ня ма 
да спе че ли те.
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За обяс не ние ви да вам един 
чер теж. Тук има те ед но нор-
мал но че ло. Те зи три ли нии 
по каз ва те че ло то на три ма ду-
ши, ко и то имат три раз лич ни 
раз би ра ния за све та. То е са мо 
за идея, ра бо та та тук е мал-
ко пре у ве ли че на. Те зи хо ра не 
мо же да мис лят ед нак во. Ка то 
ги съ бе ре те, три ма та имат ди а-

мет рал но про ти во по лож ни въз г ле ди за жи во та. Туй раз ли чие се ди 
в тях но то ду хов но ес тес т во. Чо ве кът е не са мо то ва, ко е то виж да те. 
Вие по ня кой път чув с т ва те не що, но как во е и къ де се ди то ва чув-
с т ва не, по кой на чин чув с т ва те, на кое мяс то чув с т ва те, не зна е те. 
Каз ва те: „Сър це то чув с т ва“, но не зна е те на кое мяс то е туй чув с т-
ва не. Чув с т ва те ту ка на къ де, но точ но на кое мяс то, не зна е те. Усе-
ща те ня как ва тя жест, но точ но не мо же те да ка же те къ де е. За що то, 
ако зна е те точ но къ де е, вие ще из ме ни те ва ше то със то я ние. Ня кой 
път ви е мъч но, но не мо же те да из ме ни те ва ше то със то я ние, за що-
то, ако зна е те къ де е точ но, мо же да го из ме ни те.

Ако не зна е те къ де е трън че то, не мо же да го из ва ди те. Вие 
мис ли те, че е на ед но мяс то, пък то е на дру го мяс то. Ня кой път 
ед на реф лек сия има. Бол ка усе ща те в ус та та, но бол ка та не е там, 
съв сем от дру го мяс то из хож да бол ка та. Зап ри мер, ня кой път бол-
ка та мо же да е в зад на та част на мо зъ ка, а вие чув с т ва те бол ка в 
сто ма ха. Ня кой ле кар ще дой де да ле ку ва сто ма ха, а тряб ва да се 
ле ку ва зад на та част на мо зъ ка. За пет па ри е ле кар с т во то, а ле ка-
рят ще взе ме че ти ри-пет хи ля ди ле ва. Кой то знае, с пет па ри ще се 
из ле ку ва, кой то не знае, ще да де че ти ри-пет хи ля ди ле ва.

Вие се га се ди те и мис ли те, че мно го зна е те. Зна е те кой е ба ща 
ви, зна е те коя е май ка ви. То ва зна е те, но още не раз би ра те ес тес т-
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во то на ба ща си, та ко е то му е при ят но, да го нап ра ви те. Не раз би-
ра те ес тес т во то на ба ща си. Ба ща ви е един чо век мно го мъл ча лив. 
Как во то и да нап ра ви те, той пог лед не, ни що не каз ва. Той мис ли, 
пог лед не и от ми на ва. Нап ра ви те пог реш ка, той пог лед не, за ми не. 
Вие мис ли те, че той не об ръ ща вни ма ние, щом мъл чи, но за що ба-
ща ви мъл чи, вие не зна е те при чи на та. Ня кой път ако ба ща ви ви 
мо ра ли зи ра, ще за поч не май ка ви да ви за щи ща ва, ще ви оп рав да-
ва. Ще се зас тъ пи ка то ня кой ад во кат, и вие още не зна е те как ви са 
съ об ра же ни я та на май ка ви, че ви за щи ща ва. Ня кой път май ка та 
за щи ща ва по ве че си но ве те, от кол ко то дъ ще ри те, ба ща та за щи ща-
ва по ве че дъ ще ри те, от кол ко то си но ве те. Вие не зна е те при чи ни те, 
пред по ла га те са мо кои са. Ако аз ви обяс ня при чи ни те, вие ще се 
съб лаз ни те, ни що по ве че. За то ва ня ма да ги обяс ня. За що ще се съб-
лаз ни те? Ето как во зна чи съб ла зън та: щом по ка же те на ед но де те 
слад ко то, вие ще го съб лаз ни те. Ка то из ле зе те, то ва де те ще брък не 
в слад ко то. Как во то и да му го во ри те, в то ва де те се по раж да же ла-
ние да брък не в слад ко то. Как во ло шо има, ако брък не? Вие мис ли-
те от ва ше то гле ди ще, по не же не слу ша ло, съг ре ши ло. Дру го бе ше, 
ако в слад ко то има ту ре но ня как во ле кар с т во или ня как ва ки се ли на, 
ня коя от ро ва и ако то ва де те брък не и се пов ре ди. То ва е дру го. Но 
щом в слад ко то ня ма ни що вредно, за що де те то да не брък не? 

Се га вие раз съж да ва те: „За що све тът е та ка нап ра вен?“ Све тът 
е съз да ден от ки се ли ни, от ос но ви, от со ли. Ки се ли ни те ра зяж дат. 
Ос но ви те са мир ни, крот ки съ щес т ва са. Со ли те са не ут рал ни. 
„Аз съм не ут ра лен.“ Той е сол. „Аз съм до бър чо век.“ Той е ос но-
ва. „Аз съм мал ко серт.“ Ки се ли на е. Сло жим ли ос но ва та вър ху 
ки се ли на та, за поч ва се ед на ре ак ция. На хо ра та тряб ва сол. След 
ка то дой де ки се ли на та вър ху ос но ва та, по ро ди се сол та. То га ва 
хо ра та, ка то нап ра вят хляб, по со ля ват го.

Се га то е ед но изяснение, ед но при ло же ние. Къ де мо же да при-
ло жи те ос но ви те, ки се ли ни те и со ли те? Вие сте раз г не ве ни   ки се-
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ли на сте. Вие сте дош ли в ед но Бо жес т ве но със то я ние, при ят но ви е 
- ос но ва сте. Ни то в ос но ва та, ни то в ки се ли на та тряб ва да за поч не 
ед на ре ак ция. Ис ка те се га да пре да де те ва ше то със то я ние, да нап ра-
ви те и дру ги те хо ра ка то вас. Вие не мо же да пре да де те ва ше то със-
то я ние нап ра во. Крот ки ят чо век не мо же да нап ра ви дру ги те хо ра 
крот ки, ки се ли на та не мо же да пре да де на дру ги те сво я та ки се ли на. 
Ако вие ис ка те да пре да де те част от ва ша та енер гия ко му то и да 
е, най-пър во тряб ва да съ е ди ни те ед на ак тив на ва ша ми съл и ед на 
па сив на ва ша ми съл, за да об ра зу ва те сол, и пос ред с т вом сол та да 
пре да де те част от ва ша та си ла или част от ва ша та ме ко та, кол ко то 
ис ка те. Кол ко то ис ка те да се пъ чи те, кол ко то ис ка те мо же да ви ка-
те, ако хва не те един чо век и го раз тър си те, ни най-мал ко ня ма да 
му пре да де те от сво я та си ла. По-ско ро ще из ха би те си ла та си. След 
ка то го раз тър си те, ще из гу би те от си ла та си.

Да ви ка жа се га не що смеш но. Ха да ви дя вие как ще го раз бе-
ре те. Щом се раз сър ди те ня ко му и влю би те в друг, ще се оп ра ви 
ра бо та та. То зи, в ко го то ще се влю би те, той е ки се ли на, вие сте ос-
но ва   ще ста не съ е ди не ние, ще се об ра зу ва сол. С та зи сол мо же да 
поп ра ви те пог реш ки те си. Вие се га се раз г не ви те, след то ва не се 
влюб ва те. Ня кой път ис ка те да ста не те доб ри. За да ста не те доб ри, 
тряб ва да се влю би те. Вие сте до бър, но ис ка те да пре да де те сво-
я та доб ро та. Не мо же да пре да де те сво я та доб ро та, ако не се влю-
би те. Ни що по ве че. Как во ще ка же те то га ва? Ако не се влю би те, 
ще бъ де те до бър са мо на ед но мяс то, ка то ед но се ме. Се га ка же те 
ми, как ще се влю би те? Вие лю би ли ли сте? Се га влю бе ни ли сте? 
Кой знае как ва е ва ша та лю бов? Аз го во ря на уч но   ка то се влю би-
те, ще ста не ед на ре ак ция, ще се влю би те в не що про ти во по лож-
но на вас. От гле ди ще то на све та е прес тъп ле ние, а туй имен но е 
съг лас но с Бо жи и те за ко ни. Ще на ме ри те ки се ли на, ко я то тро ви 
хо ра та, ко я то раз ру ша ва. С та зи ки се ли на ще об ра зу ва те съ е ди не-
ние, ко е то е пот реб но за бла го то на све та.
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Ще ви пи там: за що е зло то в све та? За да се съ е ди ни те с не го, 
не да ста не те ед но с не го, да об ра зу ва те сол. Вие, доб ри ят чо век, 
ка то се съ е ди ни те със зло то, ще из тег ли те доб ро то от зло то, ще об-
ра зу ва те сол. След туй на зло то ще му да де те път. На ли след ка то 
се влю би те в ня ко го, след из вес т но вре ме, след ка то го раз лю би те, 
го на тир ва те, на ли го на тир ва те? По ва ше му го во ря. На тир ва не то 
не е ни що дру го ос вен, след ка то взе ме те доб ро то и по за ко на на 
сво бо да та, [да] ос во бо ди те зло то. Каз ва те му: „Хай де, вър ви си по 
ра бо та та.“ По не же зло то ис ка да бъ де сво бод но. Туй зло ще иде на 
дру го мяс то, друг ще го хва не, за що то, ка то хо ди от чо век на чо-
век, все ще го хва не те ня къ де, ще из тег ли те не що от не го. Зло то, 
ка то се вър не вкъ щи, пи та: „Аз как во спе че лих днес?“ По не же вие 
има те ед но по ня тие за не го, каз ва те: „Зло да не ти да ва Гос под.“ 
Вие смес ва те зло то, неп рав да та, гре ха - ця ла ед на ка ша пра ви те от 
то ва. Зло то е ед на си ла, упот ре бе на в све та. Ако сте сол, то не ви 
е пот реб но. Ако сте ки се ли на, то не ви е пот реб но. Ако сте до бър 
чо век, ако сте ос но ва, зло то ви е пот реб но за ра бо та.

Вие ис ка те да ра бо ти те вър ху се бе си, вър ху ва ши те мис ли, 
вър ху ва ши те чув с т ва, не от вън. Не тър се те зло то от вън. То не 
е са мо един ре зул тат от вън. Вие се за ни ма ва те са мо с про я ве ния 
ре зул тат. Аз го во ря за ак тив но то зло в све та и за ак тив но то доб ро. 
Пос ле го во ря и за ак тив на та сол. Ка за но е: „Ако сол та обез со лее, 
на зе мя та се из х вър ля.“ Ако сол та обез со лее, ще се из х вър ли на-
вън да се тъп че.

Се га за сег нах ме един въп рос, от ко е то мал ко се обър ках те. 
Обик но ве но вие ис ка те да има те ед но при ят но нас т ро е ние. Ед-
но при ят но нас т ро е ние вся ко га мо же да го има те. Ако ис ка те да 
има те ед но при ят но нас т ро е ние, на ме ре те един чо век, кой то ве че 
е бил в ед но със то я ние ка то ва ше то, но е ми нал в ед но със то я ние, 
в ко е то се е съ е ди нил със зло то и е об ра зу вал сол. На ме ре те един 
та къв чо век - вед на га ва ше то със то я ние ще се сме ни. Но ако на-
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ме ри те един чо век, кой то е точ но ка то вас, очак ва да се оп ло ди 
ка то един цъф нал цвят, вие ни що не мо же те да на у чи те. Ако два ма 
глад ни ду ши се съ бе рат в ед но мяс то, как во ще си по мог нат? Еди-
ни ят е гла ден, и дру ги ят е гла ден. Еди ни ят каз ва: „Да има хляб.“ 
И дру ги ят каз ва: „Да има хляб, мно го съм гла ден.“ Два ма та си го-
во рят, но ни що не ста ва. Ид ва друг чо век, кой то но си хляб. То зи 
чо век е мал ко спри хав, серт, щом пог лед не, и им каз ва: „За що се-
ди те ту ка?“ Се га тия два ма та глад ни хо ра как во тряб ва да пра вят, 
за да взе мат хля ба от то зи чо век? Той ги гле да серт, стро го. Как во 
тряб ва да нап ра вят те, за да взе мат хляб от не го? Си лен е, мо же да 
ги из ри та, мо же да ги на бие. Те имат нуж да от не го. С па ри не про-
да ва хля ба. Ако пред ло жат с па ри да ку пу ват, ще ги на бие. Каз ва: 
„Тук в пла ни на та с па ри не про да вам.“ Как во тряб ва да нап ра вят, 
за да им да де хляб? Ако во да та в кла де не ца е дъл бо ка, как во тряб-
ва да нап ра ви те? Тряб ва да пус не те въ же то дъл бо ко до лу и от там 
да гре бе те. Ако е го ре в по вър х ност та, ще под ло жи те ше пи те, ще 
взе ме те во да та. Те са два раз лич ни ме то да.

Нап ра ве те пре во да. Пре вод тряб ва да се нап ра ви. Каз ва те: „Чо-
век тряб ва да бъ де кро тък.“ Как во оз на ча ва крот ост та? Как се до-
би ва? Или го во ри те за па сив но до бър чо век и за ак тив но до бър. 
Как во се под раз би ра под ак тив но до бър чо век? Вие ще ка же те: 
„Ние има ме Ду ха Бо жи, ние сме ръ ко во де ни от Бо жи Дух.“ То ва 
са ду ми, ка за ни от про ро ци те. Вие още ня ма те та ка ва опит ност, 
как во не що е ръ ко вод с т во то на Ду ха. Ка то дой де ръ ко вод с т во то 
на Ду ха, във вас ще ста не ця ла про мя на, вие та ка ще се из ме ни те, 
ще се обър ка те съв сем. Вие мис ли те, че ка то дой де Ду хът у вас, 
ще по те че всич ко по мед и мас ло. Не, ня ма да по те че. Всич ко ще 
се обър не с гла ва та на до лу, че го ди ни ще ми нат, до ка то дой де те на 
се бе си. Про ро ци те, пре ди да дой дат до по-осо бе ни със то я ния, са 
ми на ли през ед на дис цип ли на, че един от про ро ци те каз ва: „Гос-
по ди, ста нал си ка то меч ка на пъ тя ми.“
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Каз вам, оне зи, ко и то вър вят по пъ тя, ви на ги имат ед но схва ща-
не. То е схва ща не то на тях но то сър це, схва ща не то на тех ния ум. 
Кой ще бъ де по ло жи тел ни ят път? По ло жи тел ни ят път в да де ния 
слу чай е пъ тят, по кой то мо же да из вър ши те не що със зна ни е то, 
ко е то има те. Да ка жем, се га има те ед на ми съл, ко я то ви обез сър-
ча ва, обез сър че ни сте. Сту дент сте, не мо же те да из дър жи те из пи-
та си. Как во ще пра ви те? Тряб ва да зна е те от къ де точ но ид ва, на 
как во се дъл жи обез сър че ни е то. За що сту ден тът се е обез сър чил? 
Кои са при чи ни те за не го во то обез сър че ние? Има ня кол ко при чи-
ни, на ко и то мо же да се дъл жи обез сър че ни е то. Ако зна е те бол-
ка та на чо ве ка, мо же да му по мог не те. Ако не зна е те, ще ка же те: 
„Ти се не бой, ще из дър жиш.“ То е праз на ра бо та. Тряб ва да зна еш 
къ де е бол ка та на чо ве ка. Обез сър чил се е на пър во мяс то, че ба ща 
му не е пра тил па ри. Три де ня не е ял, а има да дър жи из пит. Три 
де ня не е ял, мис ли как ще из дър жи из пи та. Не е свик нал той на 
та зи дис цип ли на. Та зи е ед на от при чи ни те. Та зи бол ка мо же да 
е ор га ни чес ка в не го вия сто мах, мо же да е бол ка в не го ви те дро-
бо ве, мо же да е бол ка в мо зъ ка. Ако бол ка та е в сто ма ха, тряб ва 
да зна е те как да я ле ку ва те. Ако е в дро бо ве те, със то я ни е то ще се 
раз ли ча ва мно го от пър во то. Ако при чи на та е в ума, там е дру га 
ра бо та та.

Всич ки има те мъч но тии, на ко и то про из хо дът не е един и същ. 
По не же всич ки сте мал ко или мно го ле ка ри, каз ва те: „Ще се оп ра-
ви та зи ра бо та.“ Вяр но е, че ще се оп ра ви, но по кой на чин ще се 
оп ра ви. Вие ми на ва те пок рай един бе ден чо век, кой то бо ле ду ва, 
и ка то не мо же те да по мог не те, каз ва те: „Не съм ле кар, не е моя 
ра бо та.“ Дой де ле ка рят, и той пра ви опи ти, не знае как ва е при чи-
на та за бо лест та, и той не мо же да по мог не.

Чес то пъ ти ка то го во ря не що, вие ис ка те да го свър же те с оно-
ва, ко е то вие зна е те. Зап ри мер вие мис ли те, че мно го зна е те. И 
пра во е, че мно го зна е те. Ако мно го зна е те, мно го и ще стра да те. 
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Ако не стра да те, не зна е те мно го. Ня кой каз ва: „мно го ми па ти 
гла ва та.“ мно го зна е те. За що то кой то мно го знае, мно го и тег ли. 
За що имен но кой то мно го знае, мно го и тег ли? Тър го вец сте, но 
раз по ла га те с мал ко, да ва те на ве ре сия сто ти на, двес та. Кол ко ви 
тег ли гла ва та? Но ако да ва те де сет, пет най сет, двай сет, че ти рий-
сет, пет де сет хи ля ди ле ва на ве ре сия, те зи па ри до ка то ги взе ме те, 
до ка то ви ги вър нат, ще има те го ля ма бе ля на гла ва та си. При тес-
не ни я та ви ще бъ дат още по-го ле ми, ако те зи па ри не са ва ши, а са 
чуж ди, пък вие сте ги раз да ли. Кои са при чи ни те, ко и то ви ка рат 
да да ва те на ве ре сия? „До бър чо век съм.“ Не, ни най-мал ко то ва 
да не ми го во ри те, че сте доб ри. Има те съ об ра же ние да спе че ли те, 
да прив ле че те по ве че кли ен ти. По то зи на чин и ги прив ли ча те, и 
не. мно го кли ен ти след ка то взе мат на ве ре сия от вас, оти ват на 
дру го мяс то да ку пу ват, а пос ле тър сят и от дру го да взе мат на ве-
ре сия.

Се га да ос та вим ба ка ли те, по не же мо же тук да има ня кой ба ка-
лин. За обяс не ние се га са мо. Дъ ще ря та, ка то дой де ня кой път при 
вас, е мно го ми ла, мно го неж на, по ли ти ка има ня как ва. На вас то-
ва ней но дър жа ние ви е мно го при ят но. Но дъ ще рята из вед нъж се 
про ме ня, тя днес е мно го неж на. Кои са при чи ни те? Ка то срещ не 
ба ща си, го во ри мно го неж но, слад ко. Ба ща та мис ли, че е мно го 
доб ра. Но вто рия ден пак съв сем се из ме ня със то я ни е то. Че пър-
вия ден тя е доб ра, вие не зна е те при чи на та за ней на та доб ри на. 
Вто рия ден как во ста ва, пак не зна е те при чи ни те. Да ос та вим тия 
ра бо ти нас т ра на.

Чо век тряб ва да изу ча ва жи во та. Не да от х вър ля то зи жи вот, 
кой то има. Вие се га ис ка те да от х вър ли те свет с кия жи вот. Как во 
не що е свет с ки ят жи вот и как во не що е ду хов ни ят жи вот? В мо я та 
ста тис ти ка, ко я то съм пра вил след ред наб лю де ния, мо га да ка жа, 
че има хо ра, ко и то, след ка то са жи вя ли де сет го ди ни ду хо вен жи-
вот, обър нат го пак на свет с ки жи вот. А дру ги   об рат но, ка то се 
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обър нат от свет с кия в ду хов ния жи вот, ста ват мно го, мно го взис-
ка тел ни, хва нат се за бук ва та на за ко на, мой се е вия за кон,: в съ бо-
та съч ки до ри не взе мат. Пос ле за поч нат пос те пен но да от пу щат, 
от пу щат, до ка то ста нат съ вър ше но сво бод ни ве че. Ня кой, до ка то е 
бил свет с ки чо век, пог лед нал на ед на мо ма, вто ра, тре та, чет вър-
та, не го счи та за грях. Щом се обър не към Бо га, каз ва: „мъ жът 
тряб ва да гле да на до лу, да се не се из ку ша ва.“ Тур ци те имат ед-
на по го вор ка, каз ват: „Кой то на до лу гле да, ду ши те го ри.“ Каз ват: 
„Зе мя та гле даш, а ду ши те го риш.“ Не, ти си по пад нал в по-ло шо 
със то я ние. Ти ис каш да пог лед неш ня коя же на, гле даш на до лу, а я 
гле даш в ума си. От вън се по каз ваш, че не я гле даш, но же на та се-
ди от вът ре в ума ти. Каз ваш: „Как ва ли е? Не я пог лед нах.“ Че не 
си я пог лед нал, то е по бук ва та. Но ис каш да зна еш все пак как ви 
бя ха очи те, веж ди те: „Не я ви дях.“

Как во не що е Лю бов та? Има ед на лю бов в све та, ко я то за нас 
е без п ред мет на. Аз ще ви ка жа как во на ри чам аз без п ред мет на 
лю бов. Пред мет на Лю бов е, ко я то е ка то на същ ния хляб - все ки 
ден имаш нуж да от нея и тя ще ти ус лу жи. Има ед на лю бов, ко я то 
е без п ред мет на ка то мо ре то, ка то оке а на. Без п ред мет на е. Как во-
то и да го во рим за иде ал на та Лю бов, за въз ви ше на та Лю бов, тя е 
не дос ти жи ма. мо же да мис лиш за нея, но ти не мо жеш да я опи-
таш. Има ед на лю бов, ко я то ти не мо жеш да опи таш. Туй, ко е то 
не мо жеш да опи таш, не мо жеш да зна еш за как во ти е. Ти да же 
мо же от да ле че са мо да го ви диш, да ви диш не го ва та по вър х ност, 
но всъщ ност не мо жеш да зна еш как ва е та зи Лю бов. 

Вие ва ша та Лю бов не сте я из с лед ва ли. Та зи лю бов, ко я то все-
ки ден ид ва при вас, не я поз на ва те. Има ня кол ко при чи ни, пред-
по ла гам или че сте къ сог ле ди, или че сте сле пи, [или] вие не зна-
е те как да гле да те. Ед на от три те при чи ни. То ва, за ко е то го во ря, 
всин ца не ви ин те ре су ва. Глад ни ят се ин те ре су ва от хля ба, си ти ят 
не се ин те ре су ва: „Не ми го во ри за хля ба, ед ва пре ди по ло вин 
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час ядох. Не ми го во ри за ху ба во то яде не.“ Преситеният дори с 
отвращение ще слуша за ху ба во то яде не. За хля ба го во ри на глад-
ния. И на глад ния как тряб ва да го во ри те? Ко га то чо век е мно го 
гла ден, не му го во ре те дъл го. Не се спи рай те дъл го да му опис ва те 
ни то хля ба, ни то яде не то. Ще ка же те: „Хля бът е до бър, яде не то 
е от лич но.“ Ни как ва фи ло со фия. Се га как во тряб ва да ка жем на 
си тия, с как во тряб ва да го за ни ма ем? „По чи не те си мал ко.“ След 
ка то се е на ял, той е из вър шил ед на ра бо та. [Сити ят] е ра бот лив 
чо век, той е ра бо тил, умо рен чо век е, един обяд - умо рил се е. Ще 
ка же те: „По чи не те си.“ Ще му да де те един стол, ед но крес ло.

Пре ве де те се га по чив ка та. Един чо век, кой то е до во лен в ду хов-
но от но ше ние, как тряб ва да се пре ве де: гла ден ли е, или сит? Вие 
не зна е те, но аз ви каз вам един ме тод, как да про уч ва те При ро да-
та. В При ро да та все ки ден има но ви не ща: из г ря ва не то на Слън-
це то, об ла ци те, де нят и нощ та, хо ра та. Вие сре ща те един чо век и 
мис ли те, че е съ щи ят ка то вче ра. Той е в ед на но ва об с та нов ка, не 
е съ щи ят. И тряб ва да зна е те как да го пог лед не те, за да го раз бе-
ре те. Взе ме те в ед но съв ре мен но мо дер но учи ли ще, кое мо же да 
ви пос та ви на ви со та там? Да ка жем, в един клас сте, кое мо же да 
ви пос та ви, що то да има те ува же ние на ва ши те съ у че ни ци и да 
има те ува же ни е то на ва ши те учи те ли? Зна ни е то, ко е то ви е пре-
да де но, да сте го на у чи ли доб ре. Не да по ка же те, че всич ко зна е те. 
Оно ва, ко е то ви е пре да де но, да го зна е те, доб ре да го раз бе ре те, 
да го раз ка же те на ва ши те сък лас ни ци и да зна е те как да го раз ка-
же те на ва шия учи тел. От не ви ди мия свят ви из пит ват.

Да ка жем, пре да ли ви урок на тър пе ние. Да дат ви из пи та ния. 
Не как во не що е аб со лют но то тър пе ние, не да го во рите за Бо жи-
е то тър пе ние, а за обик но ве но то тър пе ние. Ние не зна ем как во 
не що е Бо жи е то тър пе ние. Каз ва ме: „Бог е дъл го тър пе лив“, но 
за нас е аб со лют но не по нят но как во е дъл го тър пе ни е то. Ка то го-
во ря за тър пе ни е то, раз би рам до кол ко аз съм тър пе лив. Коя е 
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мяр ка та, ко я то по каз ва, че чо век е тър пе лив? За се бе си има те 
ли мяр ка, по ко я то да поз на е те до кол ко сте тър пе ли ви? Ко га то 
ня кой го во ри за тър пе ни е то, но из бър з ва мно го, каз ва ме, че той 
не е тър пе лив, по не же го во ри. Чо век мо же да го во ри и пак да е 
тър пе лив, и мо же и ни как да не го во ри и пак да е не тър пе лив. За 
мен не зна чи, че ка то го во ри те, сте не тър пе ли ви. мо же да мъл-
чи те и да сте не тър пе ли ви, мо же да го во ри те и да сте тър пе ли ви. 
Не тър пе ли ви ят мо же да е мъл ча лив. На не тър пе ли вия ли це то 
мо же да е спо кой но на вид и все пак той е не тър пе лив. На тър пе-
ли вия ли це то мо же да е раз въл ну ва но, и пак да е тър пе лив. Ние 
мис лим, че на тър пе ли вия чо век ли це то тряб ва да ня ма бръч ки. 
Тър пе ли ви ят чо век е из д ръж лив, той е кон цен т ри ран в се бе си, 
той е за ет със се бе си. Ко га то му го во ри те, той тег ли не ща та, по-
ве че е на то ва рен. При тър пе ни е то дейс т ват из вес т ни си ли, ко и то 
ме нят из ра за на ли це то, до ри из вес т ни кон вул сии се явя ват. Не 
се лъ же те, че то ва не е тър пе лив чо век. Не мис ле те, че щом ли-
це то е глад ко, чо ве кът е тър пе лив, то ва е дру га са мо из ма ма. Вие 
не сте се наб лю да ва ли в ог ле да ло то, не сте се изу ча ва ли, за да 
раз ли чи те тър пе ни е то от не тър пе ни е то.

Две фа зи има в тър пе ни е то. Вие не ги зна е те, на ли? Та зи сед-
ми ца взе ме те ед но ог ле да ло и за сле ду ю щия път ис кам да ми по-
ка же те две те фа зи на тър пе ни е то от ва ше то гле ди ще. Аз не ис кам 
да кри ти ку вам. Ще ми по ка же те две те фа зи. Та ка ед на та фа за на 
тър пе ни е то ще бъ де рав на на ки се ли на, вто ра та ще бъ де рав на на 
ос но ва, тре та та - на сол.

Тър пе ние, ко е то ед нов ре мен но не е ки се ли на, тър пе ние, ко е то 
не е ос но ва, тър пе ние, ко е то не е сол, то ва не е тър пе ние. Тър пе-
ни е то не е един еле мент, то е ед на си ла в чо ве ка. За да бъ де те тър-
пе ли ви, изис к ва се ня кол ко спо соб нос ти и чув с т ва да дой дат, да 
се ро дят за ед но у вас и за ед но да дейс т ват. То га ва мо же да има ме 
ка то ре зул тат тър пе ни е то.
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Тия ра бо ти вие сте ги изу ча ва ли мно го пъ ти, тряб ва са мо да 
си ги при пом ни те. На вас са ви дър жа ли мно го лек ции вър ху 
тър пе ни е то, тряб ва са мо да си ги при пом ни те. На ли Йов ми на-
вал за дъл го тър пе лив чо век. И опи та ха, под ло жи ха на из пит тър-
пе ни е то на Йо ва, из пи та ха и тър пе ни е то на доб ро та та му. Йов 
по ка за пър ва та фа за   по ка за ки се ли на та на тър пе ни е то. Той ста-
на ак ти вен, най-пър во по ка за сво я та ак тив ност. В как во се по-
ка за ак тив ност та му? Ка то дой до ха всич ки те стра да ния, как во 
нап ра ви Йов? Ка то дой до ха не щас ти я та ед но след дру го, как во 
нап ра ви той? Той ста на и си съд ра дре ха та - то ва е ак тив на та 
страна в не го. След то ва дой де ос но ва та на тър пе ни е то, ко га то 
ка за: „Гос по ди, кол ко пъ ти съм слу шал за Теб и се раз кай вам 
се га. Раз кай вам се, че съд рах дре ха та си и се раз кай вам, че го-
во рих тол ко ва не раз б ра ни ра бо ти. Тол ко ва съм раз би рал не ща та 
и за то ва та ка го во рих.“ Дру га та, ме ка та стра на, ос но ва та, е то ва. 
Се га сол та: „Го во рил съм, но ня ма да го во ря по то зи на чин се га. 
Очи те ми Те ви дя ха и аз от се га ще жи вея по нов на чин. Се га аз 
Те поз нах.“ То ва е сол та. Та зи сол въз вър на си но ве те, дъ ще ри те 
и всич ки те бо гат с т ва на Йов.

Се га не е ло шо, ко га то чо век е ак ти вен. Вие туй на ри ча те не-
тър пе ние. Ня кой ка то нап ра ви ед но по-ряз ко дви же ние, то не 
е не тър пе ние, то е ак тив на та стра на на тър пе ни е то. Съ ди ра си 
дре хи те, ис ка да ос та не гол, не ис ка ни как ви дре хи. То не е не-
тър пе ние. Ко га то на ня кой чо век ка же те: „Не ти ис кам дре ха та, 
хвър ли дре ха та“, то не е не тър пе ние. Ако не хвър ли дре ха та, то е 
по-ло шо. Всич ки про по вяд ват: „Дръж си дре ха та.“ Не, хвър ли си 
дре ха та. То ва, ко е то вие ис ка те, мо же те да при ло жи те в се гаш-
ния жи вот. Със се гаш но то ва ше раз би ра не, в се гаш ни те ва ши 
ме хо ве всич ко то ва ще се раз пи лее, ще се раз пу ка. Вие тряб ва 
да има те за но во то но ви ме хо ве. Ва ши те ста ри ме хо ве дръж те 
за ста ро то ви но. Ста ро то не го раз ли вай те, аз ни най-мал ко не 
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ис кам да се хвър лят ста ри те ме хо ве. Ста ро то ви но е ле чеб но. 
Ху ба во ви но е то, ле чеб но е. Апос тол Па вел каз ва на Ти мо тея, 
по не же сто ма хът му е раз х ла бен: „Да взе меш ед на-две лъ жич ки 
от ху ба во то ви но.“

При се гаш ни те раз би ра ния на въз дър жа те ли те, ко и то про по-
вяд ват все за въз дър жа ни е то, то ва е прес тъп ле ние. Чу дят се в пра-
вос лав на та цър к ва и в ня кои еван гел с ки цър к ви с как во да пра вят 
при час ти е то. Ед ни ва ри ли смо ки ни, че от со ка нап ра ви ли при час-
тие, да не е фер мен ти ра ло ви но. При час ти е то с как во ви но тряб ва 
да се нап ра ви? Ние ня ма ме още пред с та ва за кое ви но се го во ри и 
как во тряб ва да е ви но то.

Но во то уче ние е ви но то. Но во то уче ние но си ед на ак тив на 
стра на на доб ро то в се бе си. Вся ко ед но уче ние, ко е то иде в све та, 
не е ста ро ви но, но е ед но ви но, ко е то пра ви хо ра та ак тив ни. Вие 
зап ри мер, ако въз п ри е ме те ед но уче ние, и то ако е слад ко ви но, 
ще ви да де раз по ло же ние. То ва ви но има си ла в се бе си. То ка то 
вле зе във вас, ще зап ри ли ча те то га ва на един тур с ки бей, кой то 
оти шъл при един бъл гар с ки чор ба джия и той му дал хар да лия*. 
Тя за поч на ла да ре же. Тур чи нът пил ви но, пил ед на па ни ца, вто ра, 
каз ва: „Чор ба джи, ис кам да пея.“ „Пей.“ „Ис кам да иг рая.“ „Иг-
рай.“ След ка то се на пие чо век, каз ват: „На пил се.“

Тряб ва да пра ви те пре вод. Вся ка ва ша ми съл, ко я то мо же да 
ви въз дейс т ва, тя ще об ра зу ва един им пулс да пе е те най-пър во. 
Пе сен та е рав на на ми съл та. Иг ра та е рав на с ва ша та во ля. Сле-
до ва тел но ва ша та ми съл ве че въз дейс т ва на ва ша та во ля. Ако вие 
не пе е те, не иг ра е те, та зи ра бо та е от обик но ве ни те. Хо ра та, ка то 
ста нат ре ли ги оз ни, и пе ят, и иг ра ят. Ако всич ки се га за поч не те да 
пе е те и иг ра е те, как во ще ста не? То не е не що ко лек тив но, то е 
еди нич но. Ко га то сте сам в ста я та, пей те, иг рай те. Сам ка то сте, 
иг рай те си, не пред хо ра та. 
* хардалия (тур.) - пресечено със синап вино
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Но да се вър нем към пред ме та. Бо жес т ве ни ят Дух оби ча она-
зи вът реш на прос то та, с ко я то ние мо жем да схва нем не ща та, тъй 
как то се дят. И ни ко га не тряб ва да вли за ме в чо веш кия жи вот, да 
го раз г леж да ме от на ше гле ди ще. Па зе те се в но вия път, по кой то 
тръг ва те, ни ко га да не раз г леж да те чо веш кия жи вот от ва ше гле ди-
ще. Вие мо же да раз г леж да те ва шия жи вот та ка, но не раз г леж дай те 
жи во та на дру ги те хо ра, как то раз г леж да те ва шия жи вот, по не же, 
ако не сте на тях но то по ло же ние, зна чи ще има те су бек тив но схва-
ща не. За вас мо же да же не що да е пра во, но в да де ния слу чай как 
мо же да се про из не се те за ко го то и да е? Вие не сте в не го вия ум, 
сър це, не зна е те не го во то със то я ние. Все ки за се бе си е прав. Ще 
има те кри во зак лю че ние. Тук е всич ка та ва ша пог реш ка.

Аз не съм сре щал ни то един чо век, кой то има пра вил но по ня-
тие за дру ги те. Да же и при я те ли не се поз на ват. Ос нов но то не що 
- вие не раз би ра те при я те ля си. Ос нов на та чер та на при я те ля ви 
как ва е? „Той е мно го до бър, мно го бла го ро ден.“ За ме не туй ни-
що не зна чи. Има ед на ос нов на чер та в при ро да та ви, ко я то вие 
тряб ва да поз на ва те. Ако поз на ва те та зи ос нов на чер та, меж ду 
вас и не го ще се об ра зу ва ед на връз ка, Бо жес т ве но то ще бъ де 
във вас. Ко га то ти го во риш, той ще слу ша вни ма тел но. Ко га то ти 
прес та неш, той ще го во ри. Ще има ед на пра вил на об мя на. Ни-
ко га ня ма да ви е неп ри ят но, че вие мо же те да го во ри те с не го. 
Ня ма да сед не те да му го во ри те цял един час. Вие го из нуд ва те 
в слу чая, щом го ка ра те да ви слу ша с ча со ве. Ще му го во ри те 
мно го мал ко.

Се га, ка то го во ря за вас, виж дам, че ня кои от вас са об ре ме-
не ни. Об ре ме не ни са за що? Об ре ме не ни са и аз зная при чи на та. 
Ко га то на един чо век ръ ка та му е на ра не на, ня ма как во да мил ва-
те, ще пре вър же те ръ ка та му. Не бу тай те ра на та на бол ния чо век. 
Ко га то го бо ли ко рем, не му го во ре те за слад ко то яде не. За яде не 
и въп рос да не ста ва. Ко га то един чо век има гла во бол, в да де ния 
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слу чай, ако мо же те, по мог не те му, опи тай те се да пре мах не те не-
го во то гла во бо лие.

При се гаш ни те ус ло вия вие не се поз на ва те. За да се об ра зу ва 
ед но об щес т во, хо ра та тряб ва да се поз на ват тъй, как то Бог ги поз-
на ва. Как во каз ва апос тол Па вел в три най се та гла ва на Пър во то 
пос ла ние към ко рин тя ни те, ко га то го во ри за Лю бов та? Че ще поз-
на ем, как то сме поз на ти. Ние още Бо га не поз на ва ме. Как во мис ли 
Гос под за нас, ние не зна ем. Вслед с т вие на то ва има про ти во ре чие 
меж ду Бо га и нас. Ка то ни спо ле ти ед но зло, каз ва ме: „Гос под си 
иг рае с ме не. Той не об ръ ща вни ма ние на мо и те стра да ния.“ Ня-
кой път за ня кой ваш при я тел има те кри во мне ние. В да ден слу чай 
тряб ва да поз на ва те ес тес т во то на ва шия ум, тряб ва да поз на ва те 
със то я ни е то на ва ше то сър це, и не са мо вре мен но то про яв ле ние 
на ва шия ум, сър це то и ду ша та. Ако ва ше то съз на ние е буд но, то 
тряб ва да ос та не ед но от ра же ние в не го за със то я ни е то на ва шия 
ум и ва ше то сър це. В съз на ни е то си всич ко да виж да те.

Нап ри мер в съз на ни е то има тъм ни на, вие не зна е те от как во 
про из ти ча тъм ни на та. То е ди аг но за, то е об лак, кой то ми на ва през 
съз на ни е то и оп ре де ля ва ше то със то я ние. Каз ва те: „Тъм но ми е на 
ума.“ Ста на ло е не що. Ако ви е свет ло на ума, то ни най-мал ко не 
по каз ва, че умът ви е до бър. Свет ло е, яс но е не бе то. Но об лач но то 
не бе не е ло шо в да де ния слу чай. За мъд рия и яс но то не бе, и об-
лач но то не бе ед нак ва цен ност имат. За он зи, кой то не е прос ве тен, 
яс но то не бе е за пред по чи та не пред об лач но то. По ве че то от вас се 
сму ща ват при об лач но то не бе. Каз ва те: „Ве че не чув с т вам, ста нал 
съм апа ти чен към жи во та.“ Как во не що е апа ти я та? За що сте ста-
на ли апа ти чен? За що ни що не ви рад ва? Не мо же да се рад ва те, 
пък не мо же и да скър би те.

Приб ли зи тел но апа ти я та е ед но та ко ва със то я ние, ни то се рад-
ва чо век, ни то скър би. Се га как мо же да из ле зе те от ед но апа тич но 
със то я ние? Има те две бук ви „а“ в ду ма та. „А“-то вся ко га по каз ва 
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ед но бре мен но със то я ние. Ан ге ли те са бре мен ни с иде я та, че пос-
то ян но тряб ва да сли зат да по ма гат на хо ра та.

Ня кой ан гел е пра тен при ня кой гре шен чо век. Той гре ши, он-
зи по ма га. Чо ве кът не слу ша. Най-пос ле ан ге лът упот ре бя ва един 
ме тод, вто ри, тре ти, чет вър ти. С го ди ни ра бо ти. Ан ге лът се на-
ми ра в труд но по ло же ние   мъч но се из п ра вя чо век. Вле че го тоя 
греш ник, пък той е свър зан, не мо же да го на пус не. Ако го напус-
не, тряб ва да се вър не на Не бе то, да ка же: „Та зи ра бо та не мо жах 
да я свър ша.“ Не ви ди ми ят свят ще пре це ни, че той е един от сла-
би те ан ге ли. Ако не мо же да се спра ви с един гре шен чо век, той е 
от сла би те ан ге ли.

Съ щи ят за кон е и с вас. Ако се га вие не мо же да се спра ви те 
със се гаш ния жи вот, как во по ня тие ще има Не бе то за вас? Ако 
аз не мо га да се спра вя с ед на мал ка мъч но тия в жи во та, ка къв 
чо век съм? Ако се спра вя с та зи мъч но тия, сле ду ю щия мо мент 
тряб ва да зная как да се спра вя с дру га мъч но тия. мо же да се 
спра вя по един на чин, вто ри, тре ти. Каз вам: то ва е ра зум ни ят 
жи вот.

Се га вие ни най-мал ко не зна е те как да се спра ви те с мъч но-
ти и те. Аз съм гле дал мно го сес т ри, не зна ят как да пе рат. Тя пе ре 
и трие ръ ка та си, ох лу зи я. Пос ле ще я ма же с мас ло. Каз ва: „Не 
ис кам да пе ра.“ Ня ма как во да тър ка те дре хи те тъй. Аз ако съм на 
ва ше мяс то, ще ту ря топ ла во да в един съд, ще ту ря ри за та вът ре, 
ще я из ва дя. Пос ле ще ту ря пак ри за та вът ре, ще я раз тър ся във 
въз ду ха. Във во да та хич ня ма да я трия меж ду ръ це те. Да нап ра-
вим един опит. Аз по мой на чин ще пе ра, вие по ва шия. мо и те 
дре хи ще бъ дат де сет пъ ти по-бе ли от ва ши те. За по ло вин час ще 
опи рам. Тряб ва да зна е те как да тръс ка те дре хи те. Има осо бе но 
тръс ка не. Ка то тръс не те мок ро то плат но, всич ки те пра шин ки из-
ли зат на вън. Има не що, ко е то не из ли за, но ня ма не що, ко га то зна-
еш как да го из ва диш, да не из ле зе. Тия, ко и то три ят на ръ це те, 
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те са пър во на чал ни уче ни ци. Кой то не знае, трие. Он зи, кой то е 
майс тор, как рен дос ва? Глад ко. Друг, кой то не знае, как ви гра мад-
ни уси лия упот ре бя ва. Еди ни ят пес ти енер ги я та, дру ги ят я хар чи 
нап раз но. По въп ро са за пра не то е съ що то.

В из кус т во то на пра не то съм спе ци а лист. И мис ли те пе ра, и 
чув с т ва та пе ра. И тряб ва да ви пре да вам уро ци за пра не то. Вие 
зна е те да пе ре те са мо дре хи. Пра не то е из кус т во. Пос ле тряб ва 
да зна е те как да стоп ли те во да та. Тряб ва да [не] я на го ре щя ва те 
по ве че, от кол ко то тряб ва. Ед на во да ще я стоп ли те тол ко ва, че да 
не за поч ва да се из па ря ва. Щом за поч не да се из па ря ва, ней на та 
си ла из чез ва. Ще па зи те да не ста ва из па ре ние. Ка то за поч не да се 
об ра зу ва туй на ля га не на па ри те, ще из ва ди те во да та. Не ка вър ви 
на го ре, то е друг въп рос. 

Хрис тос в Еван ге ли е то каз ва: „Ис ти на та ще ви нап ра ви сво-
бод ни.“ Зна ни е то за Ис ти на та тряб ва да се про у чи в жи во та. За-
що то, ка то поз на ва ме Ис ти на та и я при е ма ме, ще бъ дем сво бод ни. 
Гра деж тряб ва се га. За бъ де ще тряб ва да се гра дят но ви ус ло вия 
на жи во та. Ние не мо же да вле зем в не ви ди мия свят та ки ва, как-
ви то сме се га. Се га на ши те раз би ра ния, на ши те ли ца, веж ди, очи 
ко рен но тряб ва да се про ме нят, съ вър ше но тряб ва да се из ме нят. 
Апос тол Па вел каз ва: „Всич ки няма да ум рем, но всич ки ще се 
из ме ним.“

Се га се при го тов ля ва ра бо та за но вия стро еж. Вие мис ли те, че 
чо век, ка то въз к ръс не, ще мя за на се гаш ния чо век. Че ние се га сме 
въз к ръс на лите мле ко пи та е щи. Ед но вре ме та ки ва кос ми но сех ме. 
Ако въз к ръс нем ка то мле ко пи та е щи, тряб ва да се вър нем към тях. 
меж ду нас и тях има го ля мо раз ли чие. И бъ де ще то раз ли чие пак 
ще бъ де гра мад но.

Се га туй не тряб ва да ви обез сър ча ва. Се гаш ни ят жи вот е кра-
сив, но то зи жи вот е ед но ус ло вие за сле ду ю щия жи вот. Днеш ни ят 
жи вот е ус ло вие за ут реш ния жи вот. 
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Коя ос нов на ми съл ос та на в ума ви, я ми ка же те? Ти, Йор да не, 
ти си най-ста ри ят тук, как во ос та на в ума ти? („Тър пе ни е то.“) 
Кое тър пе ние? („Ки се ли на, ос но ва, сол.“) Ти за кое си? („Аз съм и 
за ки се ли на та, и за ос но ва та, и за сол та.“)

„Отче наш“

Тридесет и първа лекция на Общия окултен клас 
1 май 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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ТРИТЕ ГЕОмЕТРИЧЕСКИ фИГУРИ

„Отче наш“
„Бог е Любов“

За след ния път ще пи ше те вър ху те ма та „Ста ри ят дя до“.
Съ дър жа ни е то на те ма та, ко я то ще раз ра бо ти те, е след но то:

Ой, де ца ми ли,
ед но вре ме и аз бях ка то вас.
Имах май ка доб ра,
ум на, свет ла, кра си ва.
Тя ме сут рин съ буж да ше,
ко га слън це то из г ря ва.
Ти хо ме мил ва ше.
„Ста ни, мое де те!“ - ми каз ва ше тя.
Но аз бях де те то га ва,
па ла во, не пос луш но,
на май ка си се гне вях,
на слад ки те ѝ ду ми аз не от го ва рях,
дъл бо ко спях.
С тъ га за ми на и мен ос та ви тя.
То га ва аз ос та рях.

Та зи те ма раз вий те. („Ка то сти хот во ре ние ли?“) Ка то сти хот-
во ре ние или в про за, как то ис ка те. Про за та е ма те ри а лиз мът.

Има три по ло же ния, ко и то тряб ва да па зи те, три от но ше ния, 
ко и то ще ви дам в ге о мет ри чес ка фор ма. Те са плос кост, из пък-
на лост и вд лъб на тост. Ако пос та ви те на ед на плос кост ня кол ко 
ве щи, ня кол ко пред ме та, вие мо же те да ги свър же те с един тъ нък 
ко нец. Те зи пред ме ти се дър жат за то зи ко нец, по не же ня мат ни-
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как во съп ро тив ле ние. По вър х ност та е глад ка, ня ма ни как во съп-
ро тив ле ние от вън. В да де ния слу чай вие мо же да по ка же те да ли 
те зи кон ци, с ко и то са свър за ни пред ме ти те, са дос та тъч но сил ни, 
за да огъ нат та зи плос кост да ста не ко ру бес та. Ако я огъ не те, как-
во ще ста не? Всич ки те кон ци ще се скъ сат. Щом се скъ сат, то га ва 
всич ки те пред ме ти ще се раз п ръс нат нав ся къ де. Та ка огъ на та та зи 
плос кост на вът ре, ще об ра зу ва вд лъб на ти на, всич ки те пред ме ти 
ще се съ бе рат на ед но мяс то и те зи кон ци пак ще се раз по къ сат.

Се га вие се чу ди те за що ня кой път хо ра та се раз п ръс к ват, а по-
ня ко га се съ би рат. За що ня ко га хо ра та са ти хи и крот ки? По не же 
чрез то зи ко нец те се дър жат на ед на плос кост. Ка то че ко не цът 
пред с та вя ня как ви пра ви ла, ня ка къв мо рал. Но ако се огъ не та зи 
плос кост и ста не ко ру бес та, те зи хо ра на пу щат то зи ко нец, то зи 
мо рал, и все ки оти ва по своя по со ка. Ако пък та зи плос кост се 
огъ не на вът ре, то га ва хо ра та се съ би рат, но пак са не до вол ни. Ко-
га то се раз п ръс ват са не до вол ни, и ко га то се съ би рат пак са не-
до вол ни. При те зи про ти во ре чия те ис ка т да при ми рят жи во та. 
Жи во тът на плос кост та не е жи вот на из пък на ла та че руп ка. То е 
жи вот на плос кост та. Зна чи вие тряб ва да зна е те в да де ния слу-
чай, че се на ми ра те в ед но ус по ко и тел но по ло же ние.

Ня кой път вие не раз би ра те от къ де про из ли зат из ку ше ни я та. 
Из ку ше ни е то е из ме не ние на ус ло ви я та, при ко и то жи ве ем. Да до-
пус нем, че вие има те дос та бо гат с т ва, дос та тъч но сред с т ва, за да 
жи ве е те в изо би лие. Ня ма из ку ше ние за вас. Но ако се ли ши те 
от те зи ус ло вия, ко и то има те, то га ва са ми те не ща, ко и то сте из-
гу би ли, ста ват из ку ше ние за вас. Най-нап ред жи то то или па ри те, 
ко и то са би ли ва ши, не са ви из ку ша ва ли, но ако из гу би те жи то то 
и па ри те и ги ви ди те вън ня къ де, те ще ви из ку ша ват. Ще поч не-
те да си слу жи те с лъ жи, с на си лие, с ли це ме рие, мно го ра бо ти 
ще се явят. Ще ка же те: „За що?“ Ако си пос лу жи те с на си лие, ще 
при до би е те туй, ко е то сте из гу би ли, но не тряб ва да упот ре бя ва-
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те гру бост. Ако сте от сла би те, ня ма те дру ги си ли, ще упот ре би те 
лъ жа та, ли це ме ри е то и раз ни дру ги до ла пи. Ако сте учен чо век, 
ще упот ре би те уче ни е то си. Ако сте ре ли ги о зен, ще упот ре би те 
ва ша та ре ли гия. Всич ко ще упот ре би те, за да при до би е те то ва, 
ко е то сте из гу би ли. Един с т ве но то кри во раз би ра не се ди във ва-
ше то кри во раз би ра не на жи во та. Вие мис ли те, че ако има те те зи 
вън ш ни пред ме ти, ще бъ де те щас т лив чо век и за то ва си слу жи те с 
лъ жа та, с на си ли е то, са мо за да при до би е те из гу бе но то. Каз ва те: 
„Как во да пра вим се га, ус ло ви я та на жи во та са та ки ва.“

Пред с та ве те си, че вие сте на ед но по ло же ние, ко га то ва ше то 
бо гат с т во е се дя ло на ед на плос кост и та ка се е дър жа ло, но та зи 
плос кост се из ко ру би и вие не мо же да за дър жи те то ва бо гат с т во. 
Щом сте из гу би ли зд ра ве то си, щом сте из гу би ли бо гат с т во то си, 
щом ста ва как ва и да е про мя на в жи во та ви, вие сте в ед на сфе ра, 
в ед на ко ру ба, де то всич ки те зи пред ме ти са от да ле че ни от вас. 
Ако пък ва ше то бо гат с т во и ва ши те пред ме ти при тес ня ват ду ша-
та ви, то га ва ва ша та плос кост се е огъ на ла на вът ре, ва ши ят свят 
се е огъ нал и всич ки тия пред ме ти ви на ля гат. Как во тряб ва да 
пра ви те? Ня кой път бо гат с т во то ви при чи ня ва ра дост, ня кой път 
бо гат с т во то ви при чи ня ва стра да ние. 

Та зи ми съл вие не мо же да я раз бе ре те, по не же не мо же да се 
ос во бо ди те от се гаш ния жи вот. Пи я ни ят чо век не мо же да раз бе ре 
трез ве но то със то я ние, и трез ве ни ят чо век не мо же да раз бе ре пи-
я но то със то я ние. Вие тряб ва да се на пи е те, за да раз бе ре те как во 
не що е пи ян чо век, и след то ва тряб ва да из т рез не е те, за да раз бе-
ре те тия раз лич ни със то я ния, тях на та съ щи на. За що то гре хът не е 
в пи е не то. Ако чо век се на пие, ни ка къв грях ня ма в то ва. Ако не 
лу ду ва, ка то се на пие, ка къв грях има в то ва? Гре хът е в лу ду ва не-
то на пи я ни ца та. Ка то се на пие, пи я ни ца та е в със то я ние да из вър-
ши ред лу до рии. Пър ва та фа за на пи я ни ца та е, че той е смел. Той 
ис ка да по ка же, че ка то вой ник мо же да во ю ва, ще из ва ди ме ча си. 
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Ня кой, ка то се на пие, ис ка да по ка же, че е му зи кант, ще за поч не 
да иг рае, да пее, кю чек ще иг рае. Друг, ка то се на пие, може да по-
ка же, че е учен чо век, за поч не да фи ло соф с т ва.

Имах един поз нат, Иван Вла ди ка та, дос та учен чо век, араб с ки 
зна е ше мно го доб ре, френ с ки вла де е ше мно го доб ре. Той си за ми-
на за дру гия свят. В трез ве но със то я ние бе ше край но мъл ча лив, 
ни що не го во ре ше. Го лям фи ло соф бе ше, мъл че ше и мис ле ше, ни-
що не мо жеш да из ва диш от ус та та му. Тряб ва ше да тег ля ду ми те 
ед ва-ед ва от ус та та му. Вся ко га то зи Иван Вла ди ка та си но се ше 
ши шен це то с вин це и каз ва ше: „До ка то не из пия ед но ки ло ви но, 
не го во ря.“ Из пи ва ед но ки ло ви но и за поч ва да го во ри. Из т рез нее 
ли, то зи Иван от но во ста ва мъл ча лив ка то фи ло соф. Ка то из пи ва-
ше вин це то, не че се на пи ва ше, но за поч ва ше да го во ри. За пит ва-
ха го за що е та ка, той каз ва ше: „И аз не зная. Та ка ва е ра бо та та. 
Не го зная то зи дя вол, но ка то дой де, за поч вам да го во ря, ка то си 
за ми не, мъл ча лив ста вам.“ Той сам обяс ня ва ше то ва. Аз пък не 
ис кам да ви да вам ни как во обяс не ние, от къ де до хож да ше у не го 
та зи раз го вор чи вост, слад ко ду ми е то, ве се ли е то. Щом не пи е ше, 
из г леж да ше се ри о зен.

От на уч но гле ди ще, ако гла ва та на чо ве ка е мно го ши ро ка, все 
ис ка да се бие. То га ва ще на ме ри при чи ни да се ка ра, да на ли та 
да се бие. Ако гла ва та му е тяс на при уши те, той ня ма да пра ви 
та ки ва лу до рии, но ако му зи кал но то чув с т во е раз ви то и се на пие, 
кръв та ми на ва в те зи цен т ро ве и той за поч ва да пее. Ка то из т рез-
нее, кръв та се от тег ля от те зи цен т ро ве и той прес та ва да пее. Там, 
де то кръв та се прив ли ча, мо зъ кът ра бо ти и чув с т ва та и спо соб-
нос ти те се про я вя ват.

Туй, ко е то пи я ни ят мо же да на п ра ви, трез ве ни ят мо же да го 
нап ра ви, и то съз на тел но. За що съз на тел но да не пее чо век? Он зи, 
кой то не мо же да пее, не ка на ме ри чо век, кой то е го лям му зи кант, 
и го на ка ра са мо да пип не му зи кал ния цен тър (от с т ра ни при сле
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пи те очи) от ед на та и от дру га та стра на. Ка то ги пип не от пет до 
де сет пъ ти, кръв та му ще се прив ле че при те зи цен трове и той ще 
за поч не да пее. Ако то ва чув с т во е сла бо раз ви то у чо ве ка, той 
ня ма да за пее из вед нъж, но ако му зи кал ни ят чо век про дъл жа ва 
ня кол ко ме се ца да пи па цен т ро ве те на то зи чо век, кръв та му неп-
ре мен но ще за поч не да дейс т ва в те зи цен т ро ве. Ако си уче ник и 
се вър тиш око ло учи те ля си, у ко го то му зи кал но то чув с т во е раз-
ви то, ти неп ре мен но ще за поч неш да пе еш.

За що хо ра та ис кат да се бут нат, да се до кос нат до ня кой све-
тия? За що то той неп ре мен но ще пре да де не що от се бе си. С то ва 
се обяс ня ва же ла ни е то на хо ра та да об щу ват с доб ри хо ра. Око ло 
све тия ка то ми нат, за що ис кат да се до кос нат до дре ха та му? Той 
неп ре мен но ще им пре да де не що. В све ти я та има ед на цен т рал на 
ми съл, ед но цен т рал но чув с т во, ко и то той пре да ва на дру ги те хо-
ра, прив ли ча хо ра та око ло се бе си и им по ма га. Зап ри мер у те бе 
ако е раз ви та спо соб ност та да тър сиш ло ги чес ки при чи ни те за 
яв ле ни я та, да раз съж да ваш фи ло соф с ки, та зи ло гич ност и фи ло-
со фия имен но ти мо жеш да пре да деш и на дру ги те.

мно зи на от вас ис кат да при до би ят ня кои не ща - мно го се тру-
дят, но мал ко при до би ват, по не же те не зна ят как да ра бо тят. Чо-
век в пър во бит но то си не кул тур но със то я ние, как то обяс ня ват 
уче ни те хо ра, е но сил то вар на гър ба си, за що то та ка е раз би рал. 
А щом е ста нал по-кул ту рен, той си е хва щал ед но жи вот но, то да 
му но си то ва ра. Пос ле не се за до во лил с то ва, но на ме рил ед на ос, 
ту рил две ко ле ле та, впрег нал ко ня и на то ва рил ка ру ца та. То ва се 
дъл жи на ума на чо ве ка, кой то, ка то тър сил как да си по мог не, на-
ка рал дру ги те да ра бо тят око ло не го.

Ако вие не зна е те как да впрег не те та зи мър т ва при ро да око ло 
се бе си, вие ще но си те не ща та на гър ба си. мно го пъ ти в мо рал но 
от но ше ние но си те из вес т ни те жес ти. Що е гре хът? Един то вар. 
На ме ре те ед на ка ру ца за гре ха. Гре хът, то ва е ед но но во ро де но де-
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те. Има те ня кое же ла ние и го но си те на гър ба си ка то де те. Ко га то 
май ка та но си де те то на гър ба си, от вре ме на вре ме то пус не мал ко 
бис т ра во ди ца. Днес ѝ пус не мал ко бис т ра во ди ца, ут ре ѝ пус не 
мал ко бис т ра во ди ца, и ако тя не се чис ти, ще за поч не да ми ри ше. 
А ня кой път де те то мо же да нап ра ви не що по-уче но, за ко е то аз 
не ис кам да го во ря, по не же е един пос то ро нен* пред мет. И в мо-
рал но от но ше ние е съ що то. Хо ра та но сят сво и те де ца на гър ба си 
и те ос та вят из вер же ни я та си вър ху тях. След то ва каз ва те: „Съг-
ре ших ме.“ Щом сте съг ре ши ли, ще се чис ти те. То ва се дъл жи на 
ва ше то мал ко де те. Чис те те се, за що то, ако не се чис ти те, ще за-
поч не те да ми ри ше те на о ко ло. Де ца та ви вър шат прес тъп ле ния, а 
вие ще от го ва ря те, по не же те са бе зот го вор ни фак то ри. Вие, ко и то 
но си те то ва де те, ще го учи те на ред и по ря дък. То ва е един на чин, 
за да мис ли те са ми кое е пра вил но в све та.

Ня кои каз ват, че всич ко би ло от но си тел но. Как во раз би ра те под 
ду ма та „от но си тел но“? Че има ло от но ше ние, а пос ле   ня кол ко от-
но ше ния. В от но си тел ни те ра бо ти има най-го ле ми опит нос ти. Де-
то ня ма от но си тел ност, ня ма ни как ва опит ност. Каз ва те: „От но си-
тел на ре ал ност.“ Всич ка та опит ност е в от но си тел на та ре ал ност. 
Щом влезете в аб со лют на та ре ал ност, там ня ма ни що опас но. 
Опас но то е в от но си тел на та, в про мен чи ва та ре ал ност. Раз съж да-
вай те се га. Вър ви те по ле да зим но вре ме, твърд е и вие спо кой но 
вър ви те от го ре му. Всич ко е на ред. Но ка то дой де ля то то, ко га то 
топ ли на та за поч не да дейс т ва, а вие про дъл жа ва те да се ди те вър-
ху ле да, мо же да по тъ не те вът ре и да из гу би те жи во та си. То ва е 
от но си тел на ре ал ност. То зи лед не дър жи ве че. Вие не мо же те да 
раз чи та те на не го. Сле до ва тел но има един [морал] ка то ле да, кой-
то не е ре а лен, и кой то не мо же да из дър жи. При из вес т ни ус ло вия 
вие сте мо ра лен, но при оне зи от но си тел ни ус ло вия, вие ве че не 
сте мо ра лен. Ос но ва та, на ко я то се ди те, е от но си тел на.
* посторонен (рус.) - страничен, чужд, външен
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Или из ра зе но ге о мет ри чес-
ки, по лу ча ва ме плос кост та А, 
ко я то се на ми ра при най-мал ко-
то съп ро тив ле ние, а при дру ги-
те две фи гу ри В и С има ме два 
ви да из ку ше ние. Те се по ля ри-
зи рат. В еди ния слу чай по лю сът 
е по ло жи те лен, а в дру гия слу-
чай - от ри ца те лен. Еди ни ят по-
люс на зе мя та е вд лъб нат, а дру-
ги ят е из пък нал. Зе мя та е мал ко 

сплескана на по лю си те. Хо ра та, ко и то жи ве ят на юж но то и се вер-
но то по лу ша рие, се раз ли ча ват по ха рак тер. Съ що та ка и оне зи, 
ко и то жи ве ят по тро пи чес ки те мес та, се раз ли ча ват по ха рак тер 
от оне зи, ко и то жи ве ят по уме ре ни те по я си. Оне зи хо ра, ко и то 
жи ве ят в топ ли те мес та, те са по-чув с т ве ни, у тях са по ве че раз ви-
ти чув с т ва та и страс ти те. Те зи, ко и то жи ве ят на се вер ния по люс, 
са по-ум ни, по-въз дър жа ни, умът им по ве че ра бо ти. Се вер ни те 
на ро ди са по-доб ри. Скан ди на вци те се смя тат за ан ге ли на чо ве-
чес т во то. Ако ис ка те да ви ди те ан ге ли, иде те в Скан ди на вия. Ако 
ис ка те да ви ди те дя во ли те на чо ве чес т во то, иде те в тро пи чес ки те 
мес та, меж ду те зи пле ме на в Аф ри ка, меж ду са мо я ди те.

То ва е ед на дъл га и ши ро ка фи ло со фия, с ко я то аз не ис кам да 
се за ни ма вам, но са мо ви на веж дам да мис ли те. Има из вес т ни по-
ло же ния в жи во та, вър ху ко и то не тряб ва да се мис ли. Нап ри мер 
не тряб ва да се мис ли за про из хо да на зло то. мо га да ви ка жа ка-
къв е про из хо дът на зло то, но всич ки ще се за ра зи те от не го. За да 
зна е те как во не що е зло то, тряб ва да го опи та те. И доб ро то тряб ва 
да опи та те. Ако не сте опи та ли как во не що е зло то, не мо же да 
зна е те как во не що е доб ро то. Ако не сте опи та ли лъ жа та, не мо-
же те да зна е те как во не що е ис ти на та. Ис ти на та е не що ре ал но. И 
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лъ жа та ка то факт е не що ре ал но. Но по как во се от ли ча ва лъ жа та? 
Има ед на вън ш на лъ жа, има ед на вът реш на лъ жа. мо же те и са ми 
да се са мо из лъ же те. То ва е го ля ма ка тас т ро фа за вас. По-го ля мо 
зло от то ва ня ма. Все ки, кой то се е са мо из лъ гал, той е из гу бил 
хи ля ди го ди ни от жи во та си, за да поп ра ви пог реш ка та на ед на 
лъ жа. За то ва е поч ти не въз мож но, мно го е мъч но, чо век сам да се 
из лъ же. Вие се лъ же те, и зна е те, че се лъ же те, а съ щев ре мен но ис-
ка те да се убе ди те, че то ва, в ко е то се лъ же те, е пра во. Ще има те 
пред вид ед но до ка за тел с т во, вто ро, тре то, и все има не що в те бе, 
ко е то каз ва: „Не е тъй, не е тъй.“ Не що в те бе от х вър ля ка за но то и 
вие се за лъг ва те в се бе си, за що то не ис ка те да се из лъ же те.

Аз съм гле дал ня кой път, дой де ед на сес т ра при ме не и ис ка 
да се из лъ же. Тя каз ва: „Аз не ис ках да нап ра вя то ва, но тя ме 
пре диз ви ка, тя ме до ка чи.“ С то ва тя ис ка да се из ви ни, да смек-
чи греш ка та си. Не, из не си пог реш ка та си, ка жи: „Оти дох там и 
на ме рих то ва и то ва, и съг ре ших.“ Аз съм виж дал как ня кои от 
нап ред на ли те сес т ри лъ жат на об що ос но ва ние. Има ре ли ги оз ни, 
нап ред на ли сес т ри, ко и то кра дат, на об що ос но ва ние кра дат. Те са 
ре ли ги оз ни, но съ вест та е сла бо раз ви та у тях. Те са мно го страх-
ли ви. Лъж ли ви те хо ра са най-страх ли ви. Де ца та лъ жат от страх 
да не ги би ят.

Щом лъ же те, страх ли ви сте, щом лъ же те, без съ вес т ни сте. Съ-
вест та е сла бо раз ви та у вас. Щом лъ же те, Лю бов та ви към Бо га е 
сла бо раз ви та. Щом лъ же те, вя ра та ви е сла бо раз ви та. Щом лъ же-
те, на деж да та ви е сла бо раз ви та. Щом лъ же те вие сте ма ло ду шен, 
мър зе лив, ле нив. Ле ни ви те хо ра са мно го лъж ли ви.

Не е лес но чо век да е сво бо ден от лъ жа та. Тя но си всич ки не дъ-
зи със се бе си. Вие тряб ва да се пос та ви те на ед на та ка ва ви со та 
на раз би ра не от нос но мо ра ла, не как то хо ра та раз би рат и жи ве-
ят. Се гаш ни ят жи вот е жи вот на лъ жа, се гаш на та ци ви ли за ция е 
ци ви ли за ция на лъ жи. Но и тя ще по ги не, и от та зи ци ви ли за ция 
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един ден ня ма да ос та не ни по мен. Каз ва те: „Ами как во ще ста не 
със се гаш на та кул ту ра?“ Из ви не те, но кое е доб ро то в се гаш на та 
кул ту ра? Аз мо га да ви ка жа доб ро то на се гаш на та кул ту ра. Зад 
нея се ди оно ва ху ба во то, ко е то ще дой де. Заради туй хубавото се 
търпи и тази лъжа. Лъ жа та се ди в то ва, че то ва, ко е то ни пре по-
ръч ва се гаш на та кул ту ра за ху ба во, го ня ма в то зи жи вот. Вие це-
ли двай сет-трий сет го ди ни ще ра бо ти те да спе че ли те па ри. Един 
ден ще ум ре те и ще ос та ви те всич ко на си но ве те си, ко и то ще 
поч нат да се ка рат за то ва, ко е то вие сте из ра бо ти ли. Взе ме те и 
лъ жа та в се мей ния жи вот. Но аз не ис кам се га да се го во ри за се-
мей ни те лъ жи, за ре ли ги оз ни те лъ жи.

Оти ва те ня къ де и вед на га за поч не те с ре ли ги оз ни те лъ жи, за да 
по ка же те, че има те убеж де ние ве че. Ка то зна е те, че ре ли ги оз ни те 
хо ра имат из вес т ни въз г ле ди, вие съ об ра зя ва те, ис ка те да се на-
го ди те към тях. Пи тат ме: „Ка къв е тво ят мо рал?“ Каз вам: „мо ят 
мо рал се ди в то ва, да не ям по ве че от те бе, да не кра да по ве че от 
те бе, да не лъ жа по ве че от те бе, да не из на сил вам дру ги те хо ра по-
ве че от те бе. Аз не ис кам да вяр вам по ве че от те бе.“

Един про по вед ник, един вла ди ка ис кал всич ки хо ра да вяр ват в 
не го. А в как во вяр ва вла ди ка та? Каз ва те: „Да це лу нем ръ ка та на 
вла ди ка та.“ Опас на ра бо та е та зи, да це лу неш ръ ка та на вла ди ка-
та. Кой го е нап ра вил вла ди ка? Ако се е ро дил вла ди ка, доб ре. Вие 
се пи та те: „Гос под ли е пра тил то зи вла ди ка, или той е са моз ва-
нец?“ Тъй че най-пър во виж те Гос под ли го е пра тил за вла ди ка. 
Ако Гос под го е пра тил, той мя за на един чист из вор и от не го 
из ли за доб ро към всич ки хо ра. Ако не го е пра тил Гос под, той мя-
за на ед на ап те ка с всич ки най-от ров ни еле мен ти. И там тряб ват 
най-уче ни те хо ра. Вла ди ка та е ап те кар. Той дър жи всич ки те от ро-
ви в ап те ка та си.

Се га ка то ви го во ря та ка, ще ка же те: „То га ва кое е доб ро то в 
нас?“ мис ле те вър ху то ва. За доб ро то и зло то вие има те ед но от но-
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си тел но раз би ра не, ко е то е мно го опас но. Опас но то в то ва от но си-
тел но раз би ра не се ди във фак та, че вие мис ли те, че ка то из лъ же те 
ня ко го, ще спе че ли те не що. Вие мис ли те, че ка то се пред с та ви те 
за мно го до бър чо век, ще спе че ли те не що. И то ва е лъ жа. Чес то 
вие, доб ри ят чо век, лъ же те се бе си, лъ же те и своя бли зък. То зи 
чо век ви вяр ва, той упо ва ва на вас, но един ден на ме ри, че сте ед-
на ко ру ба, че лъ же те, че ня ма те ни ка къв мо рал. То га ва се скъс ват 
всич ки ниш ки, ко и то са ви свър з ва ли. И то га ва аз, чес т ни ят чо век, 
ка то дой да при вас, ще ви ка жа: „Всич ки те ниш ки, ко и то сте скъ-
са ли, се га ще ги свър же те, ще уде се то ри те кон ци те, ще свър же те 
с по двай сет, трий сет, че ти рий сет, по сто кон ци и ще ги свър же те 
зд ра во.“ „Ама за що?“ За що то, ако не за вър же те зд ра во те зи кон ци, 
ут ре всич ки те зи пред ме ти ня ма да ги на ме ри те, ще се раз п ръс нат, 
ще се раз пи ле ят. Ако не ту ри те те зи сто кон ци, всич ко ще из чез не 
око ло вас. И вие, ако не уде се то ри те кон ци те си, не ид вай те при 
ме не, ни що по ве че. Ис кам гла ва та ми да е мир на.

Ще дой де ня кой да ми го во ри за лю бов та. Той каз ва: „Аз ви оби-
чам.“ То ва е пър ва та лъ жа. Аз зная, че ут ре ако по ис кам не що от не-
го, той ня ма да го нап ра ви. Да оби чаш, зна чи да по жер т ваш се бе си 
за ра ди при я те ля си. Каз ва ня кой: „Аз оби чам Бо га, вяр вам в Бо га.“ 
То ва е пър ва та лъ жа. Ут ре, ка то дой дат труд нос ти те и мъч но ти и те, 
вед на га ще за поч не те да кри ти ку ва те. Не каз вам, че всич ки сте та-
ки ва, но ня кой път у вас ид ват та ки ва със то я ния, с ко и то не мо же те 
да се спра ви те. Ка то ви гле дам тук, виж дам, че ня кой път ня ма те 
ни как во тър пе ние, ни как во въз дър жа ние. Ка ра те се ня ко га ка то ци-
га ни. За що да ня ма те тър пе ние да се из с лу ша те? Да же и най-нап-
ред на ли те от вас, ако вле зе те в ду хов ния свят, ще ви вдиг нат на ви-
ли и мо то ви ли. Зна е те ли как во зна чат тия ду ми на бъл гар с ки език? 
Ви ли те са с че ти ри зъб ци, а мо то ви ли те с кол ко са?

То ва не е за са мо о съж да не. Спо ред ме не то ва не е ня ка къв мо-
рал - да се са мо о съж да чо век. Страх ли ви ят мо же да се осъж да, 
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но и в осъж да не то има лъ жа. Още до ка то каз ва, че съ жа ля ва заг-
де то сгре шил, аз виж дам, че той лъ же, ис ка по ня ка къв на чин да 
кръш не от то ва по ло же ние. И ку че то ка то се из по вяд ва, ка то ме 
ви ди с дър во то, за поч ва да се из по вяд ва, че е сгре ши ло, но ка то 
се от да ле чи от ме не, за поч не да ме лае, че съм го бил. То ва на ри-
чам аз фо кус. Има един фо кус в чо ве ка, в кой то се кон цен т ри рат 
всич ки със то я ния, всич ки мис ли и же ла ния на всич ки жи ви съ-
щес т ва. То ва е най-опас но то мяс то, на ко е то ка то пип не чо век, не 
мо же да се спра ви. В то ва мяс то се кон цен т ри рат всич ки доб ри 
мис ли и же ла ния в чо ве ка, съ що та ка и ло ши мис ли и же ла ния. 
Ако по пад не те в то зи цен тър, в не го се явя ват всич ки не до ра зу ме-
ния в жи во та на чо ве ка. То ва е един во до пад в чо ве ка и за то ва той 
тряб ва да бъ де вни ма те лен по от но ше ние на не го. И греш ни ци, и 
пра вед ни, и све тии, ка то по пад нат в не го, се из губ ват. Ако све ти-
я та и пра вед ни ят са сил ни, мо гат да се из ба вят, но ако греш ни кът 
по пад не там, оти ва.

Се га у вас се е за ро ди ла ми съл та, за що ви го во ря те зи ра бо ти. 
Вие сте ста на ли въз рас т ни и мо же те да се же ни те. Вие каз ва те: 
„Не ис ка ме са ми да жи ве ем, до тег на ни са мот ни ят жи вот.“ Не е 
ло шо да се оже ни чо век, но той тряб ва да знае, че в са мот ния жи-
вот има ед ни из ку ше ния, а в се мей ния жи вот има дру ги из ку ше-
ния. Ка то се оже ни те за ня ко го, вие тряб ва да му слу гу ва те. Ако 
сте же на, и мъ жът ви е по-си лен от вас, ще се опи та те да го лъ же-
те. Ако сте мъж, и же на ви е по-сил на от вас, вие ще се опи та те 
да я лъ же те. По-сил ни ят се спра вя с лъжата, но чрез на си лието, с 
не го си слу жи. То га ва той се счи та за гру би я нин.

Аз не го во ря за се гаш на та же нит ба. Се гаш на та же нит ба е един 
па ра докс. Всич ки вие сте же не ни, и ако се га ис ка те да се же ни те, 
вие не сте на у чи ли уро ка си. А всич ки сте же не ни. Все ки чо век, 
кой то е об ле чен в тя ло то си, той е же нен, ни що по ве че. Вие яде те 
и пи е те за то зи, за ко го то сте се оже ни ли, всич ко пра ви те за не го 
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и тре пе ри те да не го из гу би те. Той е ва ши ят гос по дар. На то зи же-
не ния и кре ва та ще му ку пи те, и в юр га на ще го за ви е те, дре хи ще 
му ку пи те, обу ща ще му ку пи те, ще го ми е те, ще тре пе ри те за не-
го. Ако се раз бо лее, ще го ле ку ва те. Каз ва те, че не мо же те да жи-
ве е те без не го. Чо век не мо же да ви убе ди да се от ка же те от не го. 
Без не го не мо же те да жи ве е те. Ако из гу би те тя ло то си, стра да те. 
И пра ви сте. Вие не мо же те без своя въз люб лен. Но има ед но кри-
во раз би ра не за жи во та. С то ва раз би ра не вие се от лъч ва те от пъ-
тя. Об ръ ща те по ве че вни ма ние на дре хи те, с ко и то сте об ле че ни, 
от да ле ча ва те се от Бо га и с то ва прив ли ча те всич ки стра да ния. Не 
е въп ро сът да пре зи ра те дре хи те си, но да раз чи та те на тях. То ва 
е ед но заб луж де ние.

Най-ефи кас но то ле кар с т во, ко е то чо век мо же да взе ме, за да се 
из ле ку ва, то е да го во ри ис ти на та. Това е ед на до за ле кар с т во. Вие 
сте бо лен - го во рете ис ти на та. Лъ жа та е ед на от ро ва, по ни кой на-
чин не си слу же те с нея. След ка то сте из лъ га ли ня ко го, иде те да 
се из ви ни те де сет пъ ти, да из х вър ли те лъ жа та вън от се бе си. Не 
ос та вяй те лъ жа та в се бе си, не се из ви ня вай те, за що то за лъ жа та 
Бог не из ви ня ва аб со лют но ни ко го. За ед на лъ жа Бог из пъж да чо-
ве ка от рая и от тол ко ва хи ля ди го ди ни на сам не мо же да се вър-
не на зад. мно зи на са се връ ща ли, но всич ки не мо гат още да се 
вър нат. Лъ жа та во ди към всич ки прес тъп ле ния. Кол ко то мал ко да 
е прес тъп ле ни е то, то пред с та вя ед но ця ло, ко е то от да ле ча ва чо-
ве ка от Бо га. Щас ти е то на чо ве ка не се ди в то ва, че той ще оби ча 
ня ко го. Не мис ле те, че ако оби ча те ме не или дру ги те хо ра, че вие 
ще бъ де те щас т ли ви. Ве ли ка та ми съл, ко я то ис кам да ви ос та вя 
е: оби чай те Он зи, Кой то ви е дал жи во та, оби чай те Он зи, Кой то 
е вне съл у вас ума ви, Кой то е вне съл сър це то ви, Кой то е вне съл 
ду ша та ви, Кой то е вне съл ду ха ви.

Как во пред с тав ля ват умът, сър це то, во ля та, ду ша та и ду хът в 
чо ве ка? В да де ния слу чай сър це то, умът, во ля та, ду ша та и ду хът 
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са ус ло вия за раз ви ва не на чо ве ка. То ва са ус ло вия, то ва са съ щи-
ни, то ва са прин ци пи и как ви ли още име на не им да ват. Каз ва ме 
фи ло соф с ки, че чо век не е ду ша. Как во е то га ва? Той е то ва, ко е то 
е всъщ ност. Той поз на ва ду ша та, раз ли ча ва я ка то ед на съ щи на. 
Чо век не е дух, но той поз на ва ду ха. Чо век сам по се бе си не е ум, 
но той поз на ва ума. Чо век не е ни то сър це, ни то во ля, но поз на ва 
и сър це то, поз на ва и во ля та.

Как во е то га ва чо ве кът? Чо век е про я ва на Бо жи я та Лю бов и 
вслед с т вие на та зи про я ва Бог му про ща ва, не го на каз ва. Бог не 
мо же да се из ме ни. И с на ши те гре хо ве ние не мо жем да накараме 
Бога да сгреши. С нашите лъжи ние не можем да Го на кара ме и 
Той да лъ же. По не же е ед на це ло куп ност, как ще Го зас та вим да 
лъ же? Ко го ще из лъ жеш в Лю бов та? За да има лъ жа, тряб ва да 
има два ма ду ши, ко и то да лъ жат. Ако си един, ако си сам, как ще 
лъ жеш се бе си? По не же си два ма, те се лъ жат. Ако жи ве е те в Бо га, 
как ще се лъ же те? Ако вие съз на ва те, че сте сам, че жи ве е те са-
ми чък, как ще се лъ же те то га ва? Щом ня ма дру го съ щес т во око ло 
вас, как ще се лъ же те? То га ва ня ма да има те ни ка къв стре меж, за-
що то лъ жа та е стре меж да при до би е те не що. мо мъ кът лъ же мо ма-
та, за що то ис ка да при до бие не що. Тър го ве цът лъ же кли ен та си, 
за що то ис ка да при до бие не що. В на у ка та лъ же те, за що то ис ка те 
да при до би е те не що, да има те мне ни е то на хо ра та. Ре ли ги оз ни ят 
лъ же, за що то ис ка да при до бие не що, да по ка же на хо ра та, че се 
е раз го ва рял с Гос по да. Всъщ ност той ни ко га не се е раз го ва рял с 
Гос по да, ни ко га не Го е виж дал. Че и на ме не не е го во рил Гос под.

Как ще поз на ем ко га Гос под ни го во ри? Чуд ни са хо ра та, ка то 
лъ жат, че Гос под им го во рил. Аз пък ис кам да убе дя хо ра та, че 
Гос под не го во ри. Как тъй? Аз жи вея и се дви жа в Гос по да, всич-
ко, което е в мен, и умът ми, и сърцето, и душата ми е в Господа, 
а ис кам да убе дя хо ра та, че Гос под говори с мене, ка то че Той е 
не що вън от ме не, с Ко го то аз се раз го ва рям. Зна чи аз съм ед но, а 
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Гос под е дру го. Там е всич ка та лъ жа. Ко га то ня кой каз ва, че Бог 
му го во ри, аз раз би рам, че Бог чрез не го про я вя ва Сво я та Лю бов. 
Ко га то каз вам, че Бог ми го во ри, аз чув с т вам, че всич ко Той е съз-
дал и се рад вам на то ва, ко е то е съз дал. С то ва Гос под ис ка да ми 
ка же, че не тряб ва да пре зи рам и най-мал ки те не ща, за що то Той 
ги е съз дал. Той е съ бу дил мо е то съз на ние да раз би рам не ща та. 
Ка то ви дя ед но ку че, Бог ми каз ва, че тряб ва да съз на вам, че и 
ку че то е Не го во де ло. То га ва Той го во ри на мо е то съз на ние, че не 
тряб ва да пре зи рам то ва ку че. Че то ва е ку че, че не е тол ко ва ум-
но ка то мен, то ва е друг въп рос. Че не е тол ко ва ум но ка то чо ве ка, 
дру го не що се раз би ра. То не е дош ло още до то ва разви тие, до 
ко е то чо век е стиг нал. 

Ще ви дам дру го ед но срав не ние. Ако взе ме те ед на мал ка и 
ед на го ля ма тор ба, по как во се раз ли ча ват те зи две тор би? Ед на та 
тор ба но си те жест от сто ки лог ра ма, а дру га та от де сет ки лог ра ма. 
Зна чи те се раз ли ча ват по сво я та те жест. Чо век те жи по ве че, а ку-
че то те жи по-мал ко. Аз съм по-те жък от ку че то, а ку че то е по-ле ко 
от ме не. И в ма те ри ал но, и в ка чес т ве но, и в ко ли чес т ве но от но-
ше ние, във вся ко от но ше ние мо я та ма те рия е по-доб ра от та зи на 
ку че то. В ма те ри я та на чо ве ка е вло же но по ве че си ла, от кол ко то 
в ма те ри я та на жи вот ни те. Един ден та зи си ла ще се уве ли чи и в 
жи вот ни те. Оне зи си ли, ко и то са уве ли чи ли мо я та ма те рия, ще 
уве ли чат и ма те ри я та на жи вот ни те.

Се га вие мо же те да раз съж да ва те, че сте хо ра, че сте съз да де ни 
при осо бе ни ус ло вия. То ва е чо веш ко схва ща не. Че сте съз да де ни 
при осо бе ни ус ло вия, то ва е та ка, но осо бе ни те ус ло вия не раз би-
рат из к лю чи тел ни ус ло вия, ко и то съ щес т ву ват са мо за Не го. То ва 
е лъ жа. В Бо га из к лю чи тел ни ус ло вия ня ма. Ка то каз вам, че в Бо га 
из к лю чи тел ни ус ло вия ня ма, вие ще раз би ра те съв сем дру го не-
що. То ва зна чи да при пи ше те на Бо га ли цеп ри я тие, да бъ де те към 
ед ни един, а към дру ги друг. Не че Бог не пра ви раз ли ка меж ду 
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съ щес т ва та. Той пра ви раз ли ка. В съз на ни е то си един до бър чо век 
се раз ли ча ва от един лош. Бог има яс на пред с та ва за он зи, кой то 
го во ри лъ жа, и за он зи, кой то го во ри ис ти на та. Бог не мо же да се 
из ме ни в Се бе Си, но Той знае при чи на та за лъ жа та.

Как мо же те да на ка ра те един чо век да не лъ же? Ка то му да де-
те по ве че, от кол ко то му тряб ва. Щом има по-мал ко, от кол ко то му 
тряб ва, той ни ко га ня ма да ви го во ри ис ти на та. Щом има по ве че, 
от кол ко то му тряб ва, той ни ко га ня ма да ви го во ри лъ жа. Се га аз 
ви го во ря при из к лю чи тел ни ус ло вия. Ина че вие не мо же те да из-
пол з ва те жи во та. 

Се га, ка то наб лю да вам хо ра та, виж дам кол ко те са не ес тес т ве-
ни. Зап ри мер за ме не ед но пом ръд ва не на пал ци те или да ли вър-
ви те сво бод но, или не, то ва оз на ча ва не що. Вие вър ви те с раз т-
во ре но пал то, но ка то ме ви ди те или ка то срещ не те ня кой чо век, 
вед на га зат ва ря те, заг ръ ща те пал то то си. Как во оз на ча ва за гър ва-
не то на ва ше то пал то? У тур ци те шал ва ри те до лу са зат во ре ни, а 
го ре са ши ро ки. На све ще ни ци те га щи те са зат во ре ни до лу, а ръ-
ка ви те им са ши ро ки. Зна чи, как во то им дой де, те ши ро ко взи мат, 
а ка то дой де до да ва не, там ги ня ма. Аз го во ря за то ва, ко е то все ки 
ден ста ва, не го во ря за вън ш ни те све ще ни ци, но за вът реш ни те 
све ще ни ци в чо ве ка. Аз не го во ря за све ти и те све ще ни ци.

Сле до ва тел но вся ка ми-
съл, вся ко чув с т во, ко е то 
ми на ва през ме не, аз ги из-
пит вам, пре кар вам ги през 
те зи със то я ния, пре кар-
вам ги през със то я ни е то на 
площ та В - през най-мал-
ко то из ку ше ние, пос ле го 
спус не към С и към В - А. 
Ако из дър жа при всич ки 
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ус ло вия, зна чи аз се на ми рам в ед но нор мал но по ло же ние, в пра-
вия път. По ня ко га съ би ра м не ща та в се бе си, ко га то съм в об ласт-
та А, а по ня ко га ги раз п ръс к вам   в об ласт та С. Пред с та ве те си, че 
сте си ро мах, ня ма те пет па ри в джо ба си. Вие сте в об ласт та С, в 
из пък на ла та част. Вие сте в из пък на ли ус ло вия и ос та ва те съ вър-
ше но сам без ни ко го. Всич ки хо ра се от да ле ча ват от вас, всич ки 
имат же ла ние да взе мат не що от вас, да ви ок ра дат. Ко га то все ки 
ис ка да взе ме от вас не що, то ва до каз ва, че вие се на ми ра те в ед-
на из пък на ла площ, обър на та. Об рат ни ят про цес - влез те в длъб-
на ти на та, то га ва все ки ще дой де при вас не от доб ра во ля, но от 
си ро ма шия, все ки ще ис ка да вър не то ва, ко е то е взел. За тях то ва 
със та вя из вес т на тя жест. В то ва по ло же ние ве че ид ва за ко нът на 
лю бов та, да пос та ви не ща та на тях но то нор мал но със то я ние.

Лю бов та, то ва е нор мал но то по ло же ние в би ти е то. Спо ред ме не 
Бю бов та е нор мал но то по ло же ние, в ко е то жи во тът фун к ци о ни ра 
пра вил но във всич ки нап рав ле ния. Не че то ва ме бо ли или оно ва, 
но Лю бов та е нор мал но то по ло же ние, в ко е то жи во тът фун к ци о-
ни ра пра вил но във всич ки свои нап рав ле ния. И то га ва всич ки хо-
ра се оби чат. Щом хо ра та се оби чат, то ва по каз ва, че от но ше ни я та 
в Лю бов та са пра вил ни. Щом от но ше ни я та в Лю бов та не са пра-
вил ни, и Лю бов та не е пра вил на. Щом има мал ко съм не ние, щом 
от но ше ни я та не са пра вил ни, щом има по доз ре ние, и лю бов та не 
е пра вил на. В Лю бов та има те пра вил но раз би ра не за не ща та, но 
фи ло соф с ко раз би ра не. Пре ди всич ко вие ня ма те яс на пред с та ва, 
как ва нуж да има Бог от ва ша та лю бов. Как во ще пре да дем ние на 
Бо га с на ша та лю бов? Та зи е ця ла та фи ло со фия на жи во та. Вие 
каз ва те, че за да оби ча те един чо век, той тряб ва да има ня как ва 
нуж да от вас. То ва е пър во, но то е от но си тел на ис ти на. Как ва 
нуж да има Бог да Го оби ча те? И Той е щас т лив в Се бе Си, Той ня-
ма нуж да от на ша та лю бов. За нас ние има ме нуж да от Бо жи я та 
лю бов, но Бог ня ма нуж да от на ша та лю бов. Бог не ни счи та за 
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не що от дел но от Се бе Си. Той схва ща ед но, а вие схва ща те дру го. 
Ние се де лим от Не го. Той ни мис ли доб ро то и не се де ли от нас. 
Той ни мис ли доб ро то, по не же не ни де ли от Се бе Си. Как во то 
има Той, всич ко да ва, а ние как во то има ме, ис ка ме да си го взе-
мем. Ние ис ка ме да си за дър жим то ва, ко е то има ме, а с то ва се де-
лим от Не го. Вслед с т вие на то ва в све та съ щес т ву ва та къв де леж   
дъ ще ря та се де ли от май ка си, си нът от ба ща си и все ки каз ва: „И 
аз ис кам да имам свой дял, ня ма да слу гу вам цял жи вот на хо ра-
та.“ Кой не се на тък ва на то ва про ти во ре чие в све та? Вслед с т вие 
на то ва ид ва и раз би ра не то.

Ня кои мис лят, че ка то ос та ре ят, по ум ня ват. Не, по-глу па ви хо-
ра от ста ри те в све та ня ма. Щом чо век е глу пав, той е стар; щом 
лъ же, той е стар; щом се гне ви, той е стар; щом се обез ве ри, той 
е стар. Всич ко от ри ца тел но в жи во та пред с та вя ста рост та. Ка то 
го во ря за ста рост та, аз имам пред вид всич ки от ри ца тел ни не ща. 
Щом поч нем да мис лим за оне зи мъд ре ци с бе ли те бра ди, то ва 
ве че не са ста ри хо ра. За що се пре гър б ва чо век? Той каз ва: „Ос-
та рях ве че.“ Ос та рял е, за що то ня ма ко го да оби ча и ня ма кой да 
го оби ча. Той, ка то гле да, гле да, каз ва: „Ос та рях ве че, те зи хо ра 
не мис лят ка то мен.“ То ва е из ме не ние на площ та, в ко я то до се га 
той се е дви жил. Ус ло ви я та ве че са из ме не ни за не го. Ка то де те 
той пър во е бил на плос кост та, а пос ле всич ки са за поч на ли да се 
съ би рат око ло не го, же на му, дъ ще ря му. Пос ле всич ки из ли зат от 
та зи вд лъб на та площ и се раз п ръс ват. Всич ки око ло не го из ми рат, 
най-пос ле и той ще ум ре. При об рат ния про цес всич ко ид ва при 
не го. В из пък на ла та площ ка то по пад не чо век, каз ва, че той е ум-
рял. Не, всич ко око ло чо ве ка се е раз п ръс на ло, всич ко е из чез на-
ло. То ва на ри чат в ли те ра ту ра та раз п ръс ва не.

Вие мо же те да да де те дру го обяс не ние. До се га аз съм на ме рил 
те зи три фи гу ри ка то най-доб ри. Ако вие мо же те да да де те не що 
по-доб ро, и аз ще го при е ма. До ка то сте на плос кост та, вие сте 
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де те, рад ва те се на жи во та си, ня ма те ни как ви гри жи. Щом вле зе-
те в огъ на та та площ, вие се же ни те, раж да те де ца, стро и те къ щи. 
Щом поч не те да ос та ря ва те, и же на ви ос та ря ва и уми ра, де ца та 
ви на пу щат, вие се на ми ра те в ед на из пък на ла площ и не раз би-
ра те жи во та. За да раз бе ре те жи во та, вие тряб ва да съ бе ре те те зи 
три фи гу ри в ед но. То ва е за кон на лю бов та. 

Се га аз ви го во ря имен но за то зи за кон. Вие раз би ра те Лю-
бов та, но по ва ше му. Не раз би ра те Лю бов та ка то ед но нор мал-
но със то я ние на жи во та, в ко е то вие мо же те да се ос во бо ди те от 
Лю бов та, да ста не те сил ни, да над де ле е те на условията да не ви 
из мъч ват. Вие тряб ва да ста не те сил ни, че мис ли те на хо ра та да 
не ви вли я ят.

Се га вие се сму ща ва те и все пи та те: „Как во ще ста не с бъл гар-
с ка та дър жа ва?“ Вие мис ли те за дър жа ва та, но в све ще ни те кни ги 
не се го во ри за ни как ва дър жа ва. Там се го во ри за Цар с т во то Бо-
жие. Вие сте съз да ли ред дър жа ви. Как во ще ста не с бъл гар с ка та, 
как во ще ста не с ан г лийс ка та и с дру ги те дър жа ви? Ще ста не то ва, 
ко е то е ста на ло и с дру ги те дър жа ви. Ако Цар с т во то Бо жие из чез-
не, всич ки ос та на ли дър жа ви ще из чез нат. Ако Цар с т во то Бо жие 
е ця ло то, всич ки дру ги дър жа ви са час ти на то ва ця ло. От дел на та 
дър жа ва не е ця ло то, но вие тряб ва да ѝ да де те съ от вет но то мяс то. 
Ця ло то е цен но то.

Не е въп ро сът да из ле зе те в све та и да ка же те в как во вяр ва те. 
То ва ще бъ де ед на лъ жа. Вие не вяр ва те още. В как во вяр ва те? Аз 
на ри чам вя ра, ка то пип не те не що, вед на га да го пре вър не те в зла-
то или в ди а мант. Кол ко ду ши от вас мо же те да пра ви те то ва? Ще 
ка же те: „Пип ни го ти и го пре вър ни в зла то, да ви дим как ста ва.“ 
Ко га то ис кам да убе дя се бе си, аз ще го пип на. Аз съм убе ден в 
се бе си за всич ко, ко е то мо га да нап ра вя, но вас не мо га да убе дя. 
Ако пред вас съз дам един ди а мант, ще дам ус ло вия да ме лъ же те. 
Вие вед на га ще из ме ни те по ло же ни е то си спря мо ме не и ще поч-
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не те да ме лъ же те, да се до кар ва те. Ако пип на един ка мък и за да 
ви уве ря, го пре вър на в ди а мант, то ва ще е пър ва та лъ жа. Аз мо га 
да ви дам кол ко то ис ка те ди а ман ти, но съ жа ля вам, че с то ва да ва-
не ще вне са във вас пър ва та лъ жа, а лъ жа та ще раз ру ши всич ко. 
Най-пър во аз тряб ва да убе дя се бе си и знам: ня ма да лъ жеш се бе 
си и ще се ос во бо диш и от мик рос ко пи чес ки те лъ жи.

Аз си слу жа с два про це са на прев ръ ща не. Пър во пип на един 
пред мет и го пре вър на в ди а мант, но ка то ви дя, че след де се ти на 
го ди ни той ще ми съз да де ня как во из ку ше ние, от да ле че още пред-
виж дам то ва и го прев ръ щам в ка мък. Ка то ми не из ку ше ни е то, 
пак го прев ръ щам в ди а мант. Ка то дой де из ку ше ни е то, пак ста ва 
ка мък. Пип на един пред мет, нап ра вя го зла то. Пос ле пак го пип-
на, ста ва же ля зо. Та он зи, кой то ис ка да ме лъ же, са мо го пип на 
и той ста ва ка мък. След то ва му каз вам, че той ни що не мо же да 
нап ра ви.

Се га как во раз б рах те вие? По-доб ре не ми каз вай те. Да спи зло-
то под ка мък. Ето ед но прак ти чес ко пра ви ло от ва шия жи вот. 

Та ос та ве те всич ко дру го нас т ра на и пом не те, че лъ жа та обез-
сил ва чо ве ка. Как ва то и да е лъ жа, тя обез сил ва чо ве ка, ли ша ва го 
от ка пи та ли те, ко и то има. Тя всич ко взи ма. Кол ко то пъ ти я упот-
ре би те, тя всич ко ще ви взе ме и един ден ще ви ос та ви пос ле ден 
бед няк. Пом не те то ва пра ви ло: лъ жа та пос то ян но обез сил ва чо-
ве ка. Каз ва те: „Лъ жа та не е ху ба во не що, тряб ва да се из х вър ли 
на вън.“ Аз не каз вам та ка, но каз вам: лъ жа та обез сил ва чо ве ка. 
Ня ма по-страш но не що от то ва чо век да бъ де обез си лен. Ня ма 
по-страш но не що от то ва чо век да бъ де без си лен. То ва е ця ло роб-
с т во. Щом лъ жа та ви обез си ли, вто ра та стъп ка е да ста не те роб, 
да по пад не те в роб с т во. Щом се обез сил ва те, вие сте из ло жен на 
роб с т во, а щом ста не те роб на ус ло ви я та, как во то ви на ло жат, ще 
пра ви те. Вие не сте гос по дар на се бе си. То га ва вие мо же те да 
нап ра ви те всич ки прес тъп ле ния, всич ки гре хо ве. 
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Се га пък дру го то оп ре де ле ние се от на ся до ис ти на та. Ис ти на та 
усил ва чо ве ка, там е сво бо да та. Ис ти на та е кон т рас т на ду ма на лъ-
жа та. Дръж те то га ва Ис ти на та в се бе си, по не же тя усил ва чо ве ка. 
Ис ти на та е пъ тят, по кой то ид ват зна ни е то, си ли те, всич ко в све та. 
Дръж те те зи две не ща в ума си и те мо гат да се при ло жат. Дру ги те 
не ща раз бър к ват ума. 

Ка то ви го во ря та ка, виж дам, че в умо ве те ви ста ва ця ла ка ша. 
Та зи сут рин аз ви пре ка рах през го лям огън, са мо за да из ка рам 
те зи две пра ви ла. Ако те зи две пра ви ла не мо же ха да из ля зат от 
огъ ня, той ще ше да бъ де опа сен.

Важ ни са две те не ща: че лъ жа та обез сил ва, а Ис ти на та усил ва. 
Лъ жа та всич ко раз ру ша ва. Каз ва те: „То ва не е вяр но, оно ва не е 
вяр но.“ Кое е вяр но то га ва? Не че не е вяр но, но ние сме съг ра-
ди ли жи вот вър ху от но си тел ни ис ти ни. Ние не по до зи ра ме да же 
оно ва, ко е то е до лу, под ре ал ност та. То ва е зе мя та. А ле дът тряб ва 
да се сто пи, за да за поч не тре ва та да ник не от до лу. То га ва ще дой-
дем до ре ал ност та.

Ко га то се ос во бо дим от се гаш ни те про ти во ре чия на жи во та и 
за поч нем да се оби ча ме, да се раз би ра ме, то ва по каз ва, че ле дът 
се е сто пил. До ка то не се сто пи ле дът, ние ви на ги ще има ме ед на 
от но си тел на ре ал ност в све та.

„Добрата молитва“

6.20 часа

Тридесет и втора лекция на Общия окултен клас 
8 май 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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пОСЛЕДНИЯТ ИзпИТ

„Добрата молитва“
„Махар Бену Аба“

Ще про че та са мо ня кол ко сти ха от че ти ри най се та гла ва на 
Еван ге ли е то на Ио ан, от двай сет и пе ти стих до края. 

Има ед но зна ние за све та, ко е то се от на ся са мо до вън ш ния 
свят на чо ве ка. Туй, ко е то хо ра та на ри чат фи зи чес кия жи вот и жи-
во та, кой то се га пре ми на ва ме, все ки път мо же да го при до би ем. 
Тъй как то ня кой чо век, кой то е жи вял в ня коя къ ща и е пре тег лил 
мно го нес го ди, там ке ре ми ди те от го ре са про пу ка ни и ка пе, про-
зор ци те са стро ше ни, сте ни те имат дуп ки, не е удоб но за жи ве е не, 
и чо век се оп лак ва. Ко га то вре ме то е су хо, ко га то вре ме то е топ ло, 
и къ ща та е раз ва ле на, не ни сму ща ва тол ко ва. Но ко га то вре ме то 
от вън се раз ва ли, то га ва се виж дат не дъ зи те на къ ща та къ де са. В 
да де ния слу чай къ ща та са ма по се бе си не е тол ко ва важ на, но при 
сту де но то вре ме е важ на. Ако е топ ло вре ме то от вън, чо век мо же 
да спи и в та ка ва къ ща. Та ка е и с чо веш ко то тя ло. Срав не ни е то 
е, чо веш ко то тя ло е ед но удоб но жи ли ще. Ако ня кой път в не го 
ста нат мно го про пук ва ния, ако вре ме то от вън се раз ва ли, ста нат 
ло ши ус ло ви я та в живота, чо век не мо же да из дър жи.

За що се го во ри за он зи свят и за то зи свят и в как во е съ щи на та 
на то зи свят и на он зи свят? Ако ре че чо век да ви раз п ра вя за та-
зи съ щи на, вие ще из гу би те вът реш ния сми съл на не ща та. Ня кой 
път мо же да пи та те в как во се ди вън ш на та кра со та. Един мо же да 
ка же, че е в ус та та, в очи те, ня кой мо же да ка же - във веж ди те, в 
но са. Но кра со та та не се ди в но са, ни то във веж ди те, ни то в очи те. 
При вид но то е та ка. Вие каз ва те, че свет ли на та иде от та зи лам па. 
Ни най-мал ко не е та ка. Иде ня къ де от да ле че, но тук се про я вя ва. 
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То ва е ед но ус ло вие. мо же вие да се лъ же те, да мис ли те, че та зи 
лам па све ти. мо же тя да е зас та ве на да све ти, но тя не све ти. Ва-
ши ят нос мо же да е кра сив, мо же да си мис ли те, че е кра сив. Вие 
мис ли те, че е та ка. В как во се ди то га ва съ щи на та? Каз ва Хрис тос: 
„То зи Дух на ис ти на та ка то дой де, Той ще ви на у чи.“ За пи та ли се 
то га ва уче ни ци те, зна чи, ко га то им е го во рил Хрис тос, то зи Дух 
не е бил до шъл. Пи там то га ва, то ва ко е то те зна ят, кой ги е учил? 
Той е бил с тях.

И мис ле не то е ка то тъ ка не то. Гле да те един плат, че е кра сив, 
ху бав, та ка е. Но то зи плат е нап ра вен от хи ля ди ниш ки, ко и то са 
преп ле те ни. Раз п ле те ни ниш ки те, ос та ве на ед на ниш ка са ма, не 
е кра си ва. Но в пла та съ е ди не ни тия ниш ки в ед но, вие каз ва те 
то га ва: „Пла тът е кра сив, ху бав, мек.“ Се га ме ко та та в как во се-
ди? За ня кой плат каз ва те, че е ос тър, а за ня кой, че е мек. Има те 
ед но усе ща не в пръс ти те. Ка то пип не те пла та, каз ва те: „мек е то-
зи плат, за дре хи ста ва. Дру ги ят е ос тър.“ Ед ни ов це да ват ме ка 
въл на, а дру ги   мал ко ос т ра въл на. По ха рак тер тия ов це ед ни и 
съ щи ли са? Не че не са съ щи, съ щи са, но има ед но раз ли чие в 
тях. Един чо век мо же да про из не се ед на ду ма и има ед но вли я ние, 
а друг мо же да я про из не се и да има дру го вли я ние.

Дой де ня кой тър го вец. Ка то ви го во ри, той та ка ще ви въз п-
ла ме ни, та ка ще ви за бър ка ума, и ще ви скло ни да си ку пи те от 
сто ка та му. Ток каз ва: „За що ра бо тиш тук с мо ти ка та? Взе ми то зи 
ло та ри ен би лет. Ще спе че лиш един ми ли он ле ва и по ве че ня ма 
да се мъ чиш.“ И след ка то го убе ди, то зи се въ о ду ше ви и взе ма 
би ле та. И се ди той, не ра бо ти, ос та вя мо ти ка та нас т ра ни, из ва ди 
би ле та   един ми ли он ле ва! Къ де то хо ди, все па рите виж да. Дой-
де тег ле не то, па ри те не ид ват. Дейс т ви тел но един ми ли он ле ва са 
мно го не що, но не го ви ят би лет не е имал си ла та да прив ле че па-
ри те, а друг би лет ги е прив ля къл. Тър го ве цът каз ва: „Къс мет е 
то ва. То зи път къс ме тът не вър ви, но вто ри път ка то взе меш би-
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лет, неп ре мен но ще спе че лиш.“ Пак взе ма би ле та - вед нъж, дваж, 
триж... та ка про дъл жа ва.

Ня ма чо век в све та, кой то да не е взе мал и да не е упо ва вал. 
По ня кой път той се е обез сър ча вал от сво я та ло та рия, и най-пос-
ле съз на ва: „Ос та рях ме, и не мо жах ме да пос тиг нем то ва, ко е то 
очак вах ме.“ Се га мо га да ви опи ша от вас кой как во е же лал, но 
е без п ред мет но. мо га да опи ша, не е мъч на ра бо та, но каз вам, 
ако опи ша, как во ще спе че ли те вие или как во ще спе че ля аз? Да 
до пус нем се га, ня кой от вас, още ка то е ста нал на де сет го ди ни, 
е вляз ла иде я та в ума му да ста не поп. Ня кой чо век свър ш ва се ми-
на ри я та, ду хов на та ака де мия и след ка то ста не поп, как во е спе-
че лил? Спе че лил е не що, че пет де сет пъ ти на го ди на та е бил в 
праз нич ни дре хи, пет де сет пъ ти той се е об ли чал със свет ли дре хи 
и пет де сет пъ ти се е съб ли чал. Пет де сет пъ ти е мя зал на се бе си, 
а пет де сет пъ ти се е раз ли ча вал от хо ра та с не що. Тия дре хи доп-
ри на ся ли ли са не що на са мия чо век? Доп ри на ся ли са не що, не 
от ри чам то ва, но в са ма та съ щи на на чо ве ка те ни що не са доп ри-
нес ли. За що то, ако поз ла ти те един пред мет, той не е ви до из ме нил 
съ щи на та си, но поз ла тя ва не то пред паз ва то зи пред мет в да де ния 
слу чай от во да, от из вес т на ръж да или раз ход, в кой то той п ри на ся 
на хо ра та.

Се га ние ид ва ме по за ко на на ана ло ги я та, на срав не ни я та, за да 
обяс ним ду хов ния жи вот. След ня кол ко ме се ца то ва поз ла тя ва не 
из чез ва и ос та ва пред ме тът та къв, ка къв то си е бил. Съ що то е и с 
ка лай дис ва не то на мед ни те съ до ве. И ка ла ят е ед но удоб с т во, за 
да не се тро вят хо ра та. И ако дъл го вре ме упот ре бя ва те един съд, 
вед на га то зи ка лай из чез ва. И вед нъж ще го ка лай ди сат, вто ри, 
тре ти, чет вър ти път.

Ня кой път вие взе ма те ду ма та: „мен ме ка лай ди са ха ху ба во.“ 
И щом ка лай ди сат ня кой чо век, за що се оп лак ва? Ко га то ка лай-
ди сват един ко тел, оп лак ва ли се ко те лът, че са го ка лай ди са ли? 
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Хо ра та имат ува же ние към ка лай ди са ния ко тел. Те го окач ват на 
сте на та или во да но сят с не го. Щом му се свър ши ка ла ят, щом не е 
ка лай ди сан, ту рят го нас т ра на, опа ся ват се от не го. Не зная от къ-
де е дош ла иде я та у вас   „ка лай ди са ха ме ху ба во“. Но аз схва щам, 
раз би рам иде я та, в моя ум е „разка лай ди са ха ме“. То ва го пре-
веж дам и каз вам: „Тряб ва да се ка лай ди са на но во.“ То га ва има те 
един лъж лив про цес, има те та ки ва ка лайджии, ко и то не зна ят как 
да ка лай дис ват, а са мо при вид но ка лай дис ват, и как то не тряб ва. 
„Па ри те оти до ха нап раз но и пак тряб ва да се ка лай ди са.“ Зна чи, 
ка лай ди са ха ме не тъй, как то тряб ва, праз на ра бо та. Ту ри ха ме на 
огъ ня, пе ко ха ме, но ка ла ят не се хва на от го ре. Зна чи ка лай ди са ха 
ме, без да хва на ка лая.

Та каз вам: чес то в чо веш кия език ние си слу жим с ду ми, ко и то 
ня мат вът ре шен сми съл. На чо ве ка мо же да му го во рим за Бо га, 
двай сет го ди ни той ще слу ша за Бо га и нав ся къ де ще при каз ва за 
Гос по да, ще про по вяд ва, че има Гос под, а ка то вле зе в ня коя къ-
ща, оби ча да по пип ва, да си от к рад не, да взе ме и ту ри в джо ба си. 
Та зи идея не е съ щес т ве на за не го. Той кра де, лъ же и каз ва: „Има 
Гос под.“ Е, каз вам, ка къв е то зи Гос под за не го? То ва е ед на пос-
ред с т ве на идея. Ако то зи чо век има ше иде я та за Бо га, че виж да 
всич ко, той ще има ед но стра хо по чи та ние. Къ де то хо ди, ще бъ де 
из п ра вен в сво и те пос тъп ки, в ду ми те, във всич ко. Как во то има, 
ще да ва. А в пър вия слу чай ве че иде я та за Бо га е чис то чо веш ка, 
ме та мор фо зи ра на.

Аз чес то раз съж да вам. Ид ва ня кой чо век при ме не бе ден, оп-
лак ва ми се. Аз каз вам в се бе си: „Ти вяр ваш в Бо га, че Той съз дал 
всич ко в све та. То зи чо век ис ка се га не що от те бе, как во ще нап-
ра виш за ра ди не го?“ На се бе си каз вам то ва. Пос ле си мис ля: да 
си вър ви, да иде да ра бо ти. Та ки ва ка то не го мно зи на ще дой дат, 
един, вто ри, тре ти, ще дой дат да ме лъ жат. „Да си вър вят да ра-
бо тят“ - раз съж да вам си аз. Тези раз съж де ния на се бе си каз вам. 
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Но ут ре каз вам, ти ще имаш нуж да от не що и той ще ти ка же: „Да 
си вър ви.“ Той да си вър ви и аз да си вър вя, и всич ки мо же да си 
вър вим, но как во се пос ти га? Аз в се бе си пи там: то зи чо век за що 
е до шъл от ме не да про си не що и за що в ме не ня ма же ла ние аз да 
му ус лу жа? мо же да ви обяс ня по кой то и да е на чин, но има дру го 
не що, ко е то ние про пу ща ме. 

Пред с та ве те си един свят, де то въз ду хът се про да ва на ба кал ни-
ци те. Се га вие жи ве е те в един свят, де то въз ду хът не се про да ва, 
но пред с та ве те си, че се про да ва. Про да ва се ня кой път и на то зи 
свят. Ко га то ня кой во до лаз сле зе във во да та, той си но си про да де-
ния въз дух. От го ре тряб ва да му из п ра щат въз дух. Или ко га то ня-
кой ави а тор се вди га на ви со ко из въз ду ха, той си но си ре зер во ар, 
на пъл нен с въз дух. Ако не но си въз дух, той от ви со ко то мяс то ще 
отпад не. Ще си но си ку пе ния въз дух от до лу. И вие по ня кой път, 
ако ви из ве да ви со ко го ре в ду хов ния свят, ка то ви го во ря мно го 
за ду хов но, зас пи ва те. И за що зас пи ва те? По не же въз дух ня ма те. 
И чо век тряб ва да си но си та ки ва ба те рии от до лу, че ка то дой де 
го ре, да не зас пи ва. мен, каз ва, не ме ин те ре су ва то ва. Не че не го 
ин те ре су ва, но там, де то се е по ка чил, той не мо же да раз съж да ва. 
Той тряб ва да има ня коя идея пак от то зи свят. Вие не сте свик-
на ли да жи ве е те на та зи ви со чи на, на то зи ред кия, чис тия въз дух 
дро бо ве те не са при вик на ли и за то ва спи те.

Ня кой каз ва: „Да обяс ним ду хов ния свят, ка къв е той.“ По ни-
кой на чин не мо жем да обяс ним жи во та на ан ге ли те на хо ра та. 
Вън ш но то обяс не ние на то зи жи вот ще бъ де точ но та ко ва, ка къв то 
е жи во тът на хо ра та. Вие мо же те да обяс ни те Лю бов та на хо ра та. 
мо же те да обяс ни те, че очи те на чо ве ка, ка то се влю би, са та ки ва 
и та ки ва, че но сът му е та къв, че ус та та, че ли це то му се из ме ня ло, 
дре хи те му се из ме нят, ста ват но ви, чис ти. Но то ва не е лю бов. Че 
очи те све тят ня ко му, ни най-мал ко то ва не по каз ва, че има ня как ва 
лю бов. Че но сът му бил кра сив, и то ва не по каз ва, че той има лю-
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бов. Ни най-мал ко. Лю бов та не е не що, ко е то мо же те да хва не те, 
да опи ше те. Тя поч ти ня ма ни как ви об ра зи. Тя об ра зу ва всич ки те 
об ра зи, без да мо же те да схва не те ней ния об раз. Че аз съм ви дял 
влю бе ни кот ки, виж дал съм влю бе ни ку че та, пти чен ца, виж дал 
съм влю бе ни змии, об ви ти ед на в дру га. Наб лю да вал съм и влю-
бе ни пе пе ру ди   виж дал съм, че ед на та лу ду ва за другата. Виж дал 
съм хо ра влю бе ни, от всич ки те въз мож нос ти и ка те го рии. Виж дал 
съм про фе со ри влю бе ни, виж дал съм мла ди мо ми влю бе ни, мом-
ци влю бе ни, царе влю бе ни, генерали влю бе ни, владици влю бе ни, 
попове влю бе ни, све тии влю бе ни, ге нии влю бе ни, та лан т ли ви хо-
ра влю бе ни, та как ви ли не съм виж дал.

Се дя и раз съж да вам, как ва е лю бов та на вла ди ка та, на ге ния и 
на всич ки тия хо ра? И всич ки тия хо ра го во рят все за лю бов. мо-
же да ви при ве да при мер и за един ан гел. И той ка то се влю би, в 
Не бе то не го свър та, на пус ка Не бе то и сли за не Зе мя та. Ня кой път 
му каз ват: „Ти ще стра даш, стой тук.“ Той каз ва: „Не.“ И има ме 
при ме ри, то зи ан гел, ка то сле зе от Не бе то, пъш ка, каз ва: „Че що 
ми тряб ва ше да сли зам до лу? Да се вър на вед нъж на Не бе то, не 
стъп вам на Зе мя та.“ Тъй си каз ва ан ге лът. От час ти е вяр но и от-
час ти има не що не вяр но. мно го раз ка зи има, за ко и то аз мо га да 
го во ря не ща, за ко и то аз зная. Но мно го раз ка зи има, ко и то от вън-
ка са раз п ра вя ни. Вся ко га на ми рам, че раз каз ва но то не от го ва ря 
на са ма та дейс т ви тел ност. 

В Лю бов та има ед но ка чес т во, ко е то приз на ва хо ра та. Ти до-
пус каш най-пър во, че туй съ щес т во, ко е то оби чаш, е ка то теб. До-
пус каш то ва, без да ис каш. И ако не го до пус неш, Лю бов та не 
мо же да се про я ви. Вто ро то по ло же ние в Лю бов та е, че до пу щаш, 
туй съ щес т во е ка то те бе, ти до пу щаш, че туй съ щес т во до ня къ де 
има съ щи те стре ме жи, как ви то ти имаш. До пу щаш то ва. Ти то ва 
не го зна еш, но до пу щаш го. И по ня кой път на ме риш в ня кое съ-
щес т во, ко е то оби чаш, ня кои стран нос ти, на ми раш, че туй съ щес-
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т во, ко е то ти оби чаш, е тъй стран но, та ка че ни що в се бе си не мо-
жеш да на ме риш, с ко е то да обяс ниш по ло же ни е то. А и през ума 
не ти до хож да, че тряб ва да се мо лиш на Бо га. А туй съ щес т во, в 
ко е то ти си се влю бил, то ня кой път тъй се аб с т ра хи ра, тол ко ва 
дру ги не ща са го по гъл на ли, че не мис ли за теб. Каз ваш: „Как во 
ста ва с ме не?“ Туй съ щес т во ста ва мал ко осо бе но към те бе, не ти 
об ръ ща вни ма ние, а се е вдъл ба ло дъл бо ко в се бе си и има ед ни 
осо бе ни раз съж де ния. ми на ва по ло вин час, час, ти го бу таш, каз-
ваш му: „Ста ни.“ То не ста ва. Туй съ щес т во каз ва: „Имах ед но 
ви де ние.“ „Че как во ви де ние? И как во мо жеш да ви диш?“ И то ти 
каз ва: „Туй не що не е за те бе.“ „Че как да не е?“ „Е, не е за те бе.“ 
Аз ка то при па дам и ти ка то при па даш, то га ва ра бо та та не вър ви, 
ти ня ма ни що да спе че лиш. То мо же, но в да де ния слу чай еди ни-
ят ка то при па да, дру ги ят не тряб ва да при па да, за що то два ма ка то 
при пад нат, ра бо ти те не вър вят. 

Ако ре ша да ви опи ша он зи свят, един от най-въз ви ше ни те све-
то ве, вие как ще го раз бе ре те? Пред с та ве те си, че ед но съ щес т-
во от ед на по-ви со ка кул ту ра, опис ва на шия свят и опис ва хо ра та 
как ви са, че имат ви со чи на един ме тър и по ло ви на - два мет ра, 
ши ро чи на имат и та ка на та тък. Пред с та ве те си, че туй съ щес т во 
опис ва ед но на ше зем но съ щес т во, ко е то вли за към къ щи, как си 
от ва ря вра та та. И то ва дви же ние ще го на чер тае, на вра та та. Тряб-
ва да на чер тае ед на вра та от во ре на и как вли за вът ре. Ами как ще 
на чер тае туй съ щес т во, че се ди на стол? Но тия хо ра в нис шия 
свят не зна ят как во не що е стол. Ти ще им обяс ниш на тия нис ши 
съ щес т ва, че се диш на стол. Най-пос ле то ва съ щес т во ис ка да си 
лег не. Как ще им по ка жеш на тия хо ра, че то ва съ щес т во си ля га? 
Той ще нап ра ви ед на дъл га ли ния, ще я ту ри тъй хо ри зон тал но. 
Та зи хо ри зон тал на ли ния ще по ка же спа не. Но та зи ли ния са ма 
по се бе си спа не ли е? То е съ що то опи са ние, да ка жем, ако един 
чо век има дъ лъг нос. 
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Дъл ги ят нос по каз ва ам би ци о зен чо век. Ам би ци оз ност та не 
се ди в но са, но в да де ния слу чай та ка се из ра зя ва. Ако вие пре-
мах не те но са на чо ве ка, той ня ма да бъ де ам би ци о зен, ам би ци я та 
ще из чез не. 

Го ле ми ят па лец по каз ва си ла та на чо ве ка. Ако вие от ре же те 
два та па ле ца на чо ве ка, во ля та му ня ма да мо же да се про я ви. Ако 
от ре же те пър вия пръст на чо ве ка, той ще из гу би не що мно го важ-
но. Ако ви от ре жат вто рия, тре тия, чет вър тия пръст, ако на ня кой 
чо век му от ре жат пръс ти те, той е из гу бил съв сем ве че она зи ин-
те ли ген т ност за про я ва, той не мо же да се про я ви. Вие не мо же 
още да зна е те, че с ед но вди га не на ръ ка та, сви ва не на пръс ти те, 
във вас се про я вя ват го ле ми си ли, ко и то сти му ли рат и ума ви, и 
лю бов та ви. Ако ва ша та ръ ка не се дви жи, ако ва ши ят па лец се 
ат ро фи ра и не мо же да се вър ти, туй показва едно болезнено със-
тояние. Ако не можете да свиете палеца си, това по каз ва че сте 
дош ли до по ло же ние да фа ли ра те. И ако ръ ка та ви не мо же да се 
дви жи, по каз ва, че ще фа ли ра те. И ако кра кът ви не мо же да вър-
ви, фа ли ра ли сте. И ако гръб на кът ви не мо же да се огъ ва, фа ли-
ра ли сте. И най-пос ле, ка то прес та не всич ко да се дви жи, вие сте 
из ця ло фа ли ра ли. 

Ка же те: „Ка то дой де Хрис тос, как во ще нап ра ви в све та?“ Ще 
пов диг не фа ли ра ли те тър гов ци, ще бут не пал ци те, че от во ри очи-
те и умо ве те. На фи зи чес кия свят пал ци те пред с та вят Бо жес т ве-
ния свят. Ако ис ка те да зна е те как во не що е Бо жес т ве ния свят, ще 
изу ча ва те пал ци те. И ако не зна е те пред наз на че ни е то им, за що 
Гос под всич ко е пос т ро ил, то га ва как во зна е те? Ко и то не раз би рат 
своя па лец, ни що не раз би рат. Ня кой път аз каз вам: бъ кел не раз-
би рам. Аз си го пре тъл ку вам та ка: да вди гаш един пра зен бъ кел, 
от кой то не мо жеш да из ва диш ни то кап ка во да. Има и бък ли ца. 
Бъ ке лът е за во да, а в бък ли ци те има ви но или ра кий ка, та ка ва 
сли во ви ца. И зна е те ли кол ко е ху ба во. Тур гат ѝ мал ко слад ка дъв-
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ка и мал ко слад чи на, че ка то пий не те, за вър тя ва се гла ва та. Тия 
бък лич ки ня кой път ги но си ня кой, и ка то не е вдъх но вен, от во-
ри, вдиг не на го ре, и ка то пог лед не към не бе то, той се въ о ду ше ви 
мал ко. Три-че ти ри пъ ти ка то вдиг не бък лич ка та и чо ве кът ста не 
раз го вор чив. И ръ це те си ма ха, и пее. Ня кой каз ва: „Он зи как во 
пра ви там с та зи бък ли ца?“ „Тя не е за вас, тя е за ме не. Аз ка то 
си взе ма мал ко от нея, тя ми при да ва не що.“ На фи зи чес кия свят 
туй е па ле цът.

Зна чи един па лец не е са мо Бо жес т вен свят, но той пред с тав ля ва 
и во ле ва та стра на на чо ве ка. Кой то има един ху бав па лец, той мо же 
да се бо ри с всич ки неп ри я те ли в све та. За ви си как е сфор ми ру ван 
па ле цът. Аз ви го во ря за па ле ца се га мно го по вър х нос т но, но па-
ле цът е цял един свят, не е та ка прос та ра бо та. Аз съм слу шал хи-
ро ман ти да го во рят за па ле ца. Ня кой път съм се хва щал за ко ре ма 
да се смея. Го во рят, го во рят, вяр но е, но те за па ле ца го во рят, как то 
се го во ри за ед на кра си ва мо ма, оки че на с ху ба ви дре хи. То ва ни 
най-мал ко не е кра си ва мо ма. Тя има своя дъл бо ка същ ност, за ко-
я то не се го во ри. В па ле ца е скри та ця ла на у ка. Ако вие зна е те как 
да сви ва те тоя па лец, мно го ра бо ти мо же те да нап ра ви те. Но ако не 
зна е те как да го сви ва те - и то е на у ка. Вие има те един па лец, и не 
зна е те как да го сви ва те. Ко га то сви ва те па ле ца, ни най-мал ко не ви 

е дош ло на ум, да ви ди те как ви ъг-
ли об ра зу ва те?

Пред с та ве те си, тъй раз г ле да-
ни, две те ли нии как во по каз ват? 
Две ус по ред ни [ли нии], на ли та-
ка? Но те зи ли нии при над ле жат 
към друг свят, съв сем от вле чен 
свят. Ис кам да ви пред с та вя ед-
на плос кост с дру ги из ме ре ния, 
с дру ги раз би ра ния. Тук ве че се 
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об ра зу ва ед на плос кост. Ед на плос кост ли е В? Туй е ед но от ра-
же ние, изоб ра же ние на един три из ме рен свят. Но вие тряб ва да 
раз би ра те то зи ос т рия ъгъл А, кой то се об ра зу ва. Ос т ри те ъг ли по-
каз ват път към све та. За що то, ако не ту ри те ъг ли те, вие ще има те 
та ка то зи чер теж С, и как во ще раз бе ре те от не го?

Вие има те ед но тя ло. мис ли те, че има те ед на стъл ба. Но то ва е 
ед на по вър х ност, ко я то е пре чу-
пе на. Та зи ли ния по каз ва, че има 
ед на площ, ко я то е пре чу пе на на 
де вет де сет гра ду са. Туй пре чуп-
ва не по каз ва та ко ва по ло же ние. 
Ако си пос та ви те пръс ти те на 
ръ ка та под то зи ъгъл на съп ро-
тив ле ние, как во оз на ча ва то ва? 
Съп ро тив ле ни е то по каз ва пре-
чуп ва не то, ко е то има ръ ка та.

Изис к ва се из вес т на на у ка, 
мно го дъл бо ка на у ка, за да раз-

бе ре те ду хов ния свят. А пък за да мо же да вле зе те в съп ри кос но-
ве ние с тия съ щес т ва или пък да вле зе те в об ще ние с Бо га, как во 
не що се ис ка от вас, не мо же те да си пред с та ви те. За що то в Бо га 
вие мо же да жи ве е те, и Бог към вас мо же да има прос ти от но ше-
ния, а мо же да има и по-слож ни от но ше ния. Ед на май ка мо же да 
но си де вет ме се ца де те то в ут ро ба та си, но де те то ни що не знае 
за то ва. мо же да го е но си ла три го ди ни на ръ це те си, но де те то 
ни що не знае за то ва, и то ва по ло же ние де те то не знае. Ед ва ко га-
то де те то е из ляз ло от ут ро ба та на май ка та и от ръ це те ѝ, и ка то е 
хо ди ло де сет го ди ни на учи ли ще, и се раз го во ри с май ка си, ед ва 
то га ва то поч ва да раз би ра ха рак те ра на май ка та. До ка то е в ръ-
це те на май ка та туй де те има съв сем по вър х нос т но раз би ра не за 
май ка та. То оби ча май ка си, до кол ко то тя му да ва хра на.

D4

C3
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Но туй не що, ко е то май ка та пра ви, мо же да нап ра ви и вся ко 
съ щес т во от вън ка. И туй де те мо же да е при вър за но към дру ги те 
хо ра тол ко ва, кол ко то и към май ка си. Но то ва де те, ко е то е при-
вър за но към май ка си - има не що дру го, ко е то дру ги те хо ра не 
мо гат да пре да дат. Ко е то май ка та е пре да ла на де те то, друг ни кой 
не мо же да го пре да де. Вие ни ко га не мо же те да пре да де те на ед но 
де те то ва, ко е то му е пре да ла май ка та, ко я то го е ро ди ла. Или дру-
го я че ка за но, вие ня кой път про по вяд ва те на един чо век, ис ка те да 
го обър не те към Бо га. Ка то го обър не те към Бо га, вие мо же те да 
бъ де те като един нас той ник, ка то ня кой въз пи та тел или май ка ма-
ще ха, но не ка то съ щин с ка та май ка. ма ще ха та по как во се от ли ча-
ва от ис тин с ка та май ка? Има гра мад на раз ли ка. Аз не же лая да ме 
въз пи та ва ма ще ха май ка, ни то вто ри ба ща. мо же в кра ен слу чай, 
да. Пи там, се га ва ша та идея как ва е?

И за Хрис та вие има те опит ност. Но вие към Бо га ня ма те ед на 
неп ре рив на Лю бов. Да же до се га в ця ла Бъл га рия не съм срещ нал 
ни то един чо век, кой то да има неп ре рив на Лю бов. Не съм сре-
щнал ни то един бъл га рин. Не са мо в Бъл га рия, но и в Аме ри ка не 
съм сре щал ни то един чо век, на ко го то Лю бов та да е неп ре рив на. 
И в Ан г лия бях, и там ня ма. Аме ри ка не цът и бъл га ри нът си мя зат: 
ка то се въз бу дят, и еди ни ят, и дру ги ят заб ра вят, че има Гос под. Ще 
ви ка жат мно го ра бо ти и пос ле ще се раз ка ят. Ка то с нож на дя ла те, 
на дя ла те, и пос ле ка же те: „Не тряб ва ше да ка жа то ва.“ Зна чи Гос-
под ви каз ва: „Ти днес пра ви мно го глу пос ти.“

Ед на же на, ко я то е ста на ла пра вос лав на, се ди и пра ви пок лон, 
та вто ри, тре ти, та сто, двес та, трис та пок ло на. Вла ди ка та се ди го-
ре и каз ва: „Ка же те ѝ да спре, сти га тол ко ва. Вкъ щи да пра ви пок-
ло ни. Един пок лон раз би рам, но че ти рис то тин, пет с то тин, шес-
т с то тин, но се дем с то тин и осем с то тин пок ло на! Взе ма ико на та, 
не да ва на дру ги те да се мо лят.“ Тя му каз ва: „Брат ко, ела.“ Тя се 
из мес т ва. „Има и за теб мяс то. мо ли се и ти.“ Вла ди ка та ѝ каз ва: 
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„Ще ме зас та виш се га да се мо ля, и ка то се по мо ля, цър к ва та ще 
се раз ва ли.“ Най-пос ле вла ди ка та и тя се мо лят. Каз ва: „Аз щях да 
се по мо ля на Гос по да, но за тия бра тя, ко и то са, ня ма да се по мо ля, 
ти да му мис лиш.“ И как во ста ва? Вла ди ка та я виж да след из вес т-
но вре ме и ѝ се из ви ня ва. Ни що по ве че. Из ви ня ва се на та зи же на. 
Пи там се га: как во го пол з ва то ва? За що не ос та ви вла ди ка та та зи 
же на да си нап ра ви шес т с то тин пок ло на? Сму ща ва ла дру ги те хо-
ра. Как во ги сму ща ва? Та зи же на пра ви туй, ко е то тя знае. Тя ис ка 
да слу жи на Бо га, тя не об ръ ща вни ма ние на дру ги те хо ра. Тя каз-
ва: „Тряб ва да се вър ши ра бо та за Гос по да.“ За що пра ви тия пок-
ло ни? Че тя е най-ху ба ва та гим нас ти ка. Ако аз бях един вла ди ка, 
щях та ка да на каз вам по по ве те и дя ко ни те. Щом съг ре ши дя кон 
- сто пок ло на, двес та пок ло на, трис та, че ти рис то тин, пет с то тин 
пок ло на; ар хи ман д ри тът - пет с то тин пок ло на. Съг ре ши же на ти - 
пет с то тин пок ло на. За що ще я би еш? На ка рай я да се мо ли. И туй 
е ед но въз пи та ние.

Взе ли се га хо ра та, та обър на ли на мо да пок ло ни те, и пак не ги 
пра вят как то тряб ва. Той ще направи сега така - едва ще се наведе 
да направи поклон. Пи та те: „Ти пок ло ни пра виш ли?“ Каз вам: „Аз 
на свят* ги пра вя.“ Тъй не се пра ви пок лон, как то пра вос лав ни те 
се га ги пра вят. Те ед ва-ед ва ще се на ве дат и пос ле ще се пов диг-
нат. Пра вос лав ни те тъй ще си зат во рят пръс ти те в юм ру ци, сви ват 
си ръ це те. За що пра вят то ва, и те не зна ят. Те да дой дат, аз ще им 
раз п ра вя за що.

Пок ло не ни е то е ед на ста ра фи ло со фия, във всич ки те древ ни 
ре ли гии е съ щес т ву ва ло. „Пад на ли пред ли це то на Гос по да.“ Пок-
ло не ни е то не е не що, дош ло от хрис ти ян с т во то, то съ щес т ву ва 
от не за пом не ни вре ме на. И ко га то ед но съ щес т во се на ме ри в бе-
зиз ход но по ло же ние, ви на ги то ще се кла ня, ще пра ви пок ло ни, 
ще пра ви не що. На Зе мя та е та ка. Иде ня коя бу ря, вя тър из ле зе 
* на свят (нар.) - както трябва, свястно
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от ня къ де - всич ки то га ва поч ват да се пок ла нят. Ако бу ря та е мно-
го сил на, вие па да те по зе мя та на ко ле не те си, за да не ви от вее 
вя тъ рът. Ще се мо ли те, ще се пок ла ня те и тъй на та тък.

Каз вам, се га на Зе мя та не взе ма ме пок ло на ка то сми ре ние. Каз-
ва те: „Да се пок ло ним пред Гос по да.“ Ху ба во, но то ва е ед но дви-
же ние във фи зи чес кия свят. Но ед нов ре мен но вие тряб ва да зна-
е те не са мо на фи зи чес кия свят как да се пок ло ни те, но и в све та 
на сър це то тряб ва да зна е те как да се пок ло ни те, и в све та на ума 
тряб ва да нап ра ви те един пок лон. Не са мо туй, но и в ум с т ве-
ния свят, в чув с т ве ния свят и в ра зум ния свят тряб ва да нап ра ви те 
пок ло ни. Доб ре, се га на Зе мя та пра ви те та ка пок ло ни те, а в ду-
хов ния свят, със сър це то си, как ще нап ра ви те пок ло ни? То ще ви 
се да де. Ще ту риш ръ це те си тъй от п ред. И пра во е. 

Се дят два ма ка лу ге ри в един хо тел. Във Вар на се е слу чи ло 
то ва. И два ма та са бъл гар с ки ка лу ге ри - еди ни ят ка лу ге рин е от 
Рил с кия ма нас тир, а дру ги ят от Све та го ра. Еди ни ят каз ва на то-
зи от Све та го ра: „Ти си мно го на бо жен.“ По как во поз на ва? Той 
за бе ля зал, че ръ це те му тук на пръс ти те хва на ли сли но ве*, ка то се 
на веж дал да пра ви пок ло ни. Каз ва му: „мно го пок ло ни пра виш.“ 
„От г де зна еш?“ „Виж дам аз.“ Той виж да сли но ве те. А дру ги ят 
каз ва: „Аз тол ко ва го ди ни се мо ля в Све та го ра и ста нах на бо жен 
и без да се пок ла ням.“ Чо век мо же да ста не яс но ви дец. Той виж да 
сли но ве те и раз би ра, че ка то си ту рял ръ це те на зе мя та, сли но ве 
хва на ли   той ми на ва ка то чо век, кой то раз би ра.

Се га мно го хо ра ми на ват за яс но вид ци. Ни ка къв яс но ви дец не 
е то ва. Той ви дял един слин на тво я та ръ ка и каз ва: „мно го си 
на бо жен.“ Брей, от га дал той. На бож ни ят чо век се от ли ча ва с ед-
на чер та. Ако то ва е на бо жен чо век, спо ред как то аз го раз би рам, 
и има са мо един лев в джоба си, то като идеш при него и кажеш: 
„Имам нужда, гладен съм“, той веднага бръква в джоба, казва: 
* слин (нар.) - надебеляла и втвърдена кожа, мазол
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„Имам само един лев, ку пи си как во то мо же.“ И си тръг ва по пъ-
тя. Как во то има той, ще го да де. Ако ня ма ни що, той ще ка же: „Тук 
имам един при я тел. Ела с ме не, аз ще се по мо ля да ти да де мал ко 
хляб.“ То зи ре ли ги о зният чо век ня ма мно го, но вся ко га у не го има 
за един ден да за до во ли всич ките твои нуж ди.

Ре ли ги оз ни ят чо век е от с тъп чив, той е вни ма те лен, във всич ки-
те най-мал ки пос тъп ки той е вни ма те лен. А оне зи хо ра, ко и то не 
са ре ли ги оз ни, те са край но ам би ци оз ни, и за мал ка ра бо та те ще 
нап ра вят цял един скан дал, и как во ли не пра вят. Да ка жем, да ли 
са му ед но мяс то в ня кое съб ра ние или в те а тър, не на пър во мяс-
то. Той как во ли ня ма да нап ра ви, за да сед не от п ред. Ре ли ги оз ни-
ят чо век ни най-мал ко не ис ка да бъ де до ол та ря, той не мо же да 
бъ де и до вла ди ка та. Дос та тъч но е са мо от да ле че да ви ди вла ди ка-
та, не му и то ва е при ят но. Той не мо же да бъ де бли зо ня къ де, ня ма 
туй же ла ние у ре ли ги оз ния чо век. Ре ли ги оз ни ят чо век има ед но 
пра вил но схва ща не. Той знае, че ка то се дви жи във въз ду ха, нав-
ся къ де мо же да по е ме въз дух. Той има ед но пра вил но схва ща не за 
въз ду ха, за дро бо ве те, каз ва: „Къ де то и да съм аз, ще взе ма туй, от 
ко е то имам нуж да.“ Той знае, че кол ко то е по-да ле че от ре ли ги оз-
ни те хо ра, тол ко ва по-доб ре мо же да се мо ли на Бо га. И ре ли ги-
оз ни ят чо век знае, че кол ко то е по-бли зо до ре ли ги оз ни, тол ко ва 
по-мал ко се мо ли. И мно го ес тес т ве но е то ва. Той се мо ли, дой де 
един и каз ва: „По мог ни ми.“ Та ман се по мо ли, дой де друг: „Же на 
ми е бол на, каз ва, си нът ми.“ И це лия ден го за ни ма ват. Как во ще 
се мо ли на Бо га! Пък и ка то се от да ле чи от хо ра та, ка то ос та не сам 
със се бе си, то га ва ве че мо же да се мо ли на Бо га. И ре ли ги оз ни ят 
чо век, за да се из ба ви от всич ки те про ти во ре чия на жи во та, се от-
де ля, но пак ще дой де ня кой при не го и ще му ка же: „Не мо га да се 
спо го дя с же на си. Ка жи ми един на чин.“ „Ела с ме не, ще идем на 
пла ни на та.“ За веж да го той го ре. „Хай де се га да се мо лим.“ мо-
лят се два ма та един час да се оп ра ви же на му. Вто ри ят път каз ва: 
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„До ве ди же на си, то га ва тя, ти и аз, три ма та, ще се мо лим, и та зи 
ра бо та ще се оп ра ви.“

Се га вие ня ма те та зи опит ност. Ни то един от вас не е хо дил в 
пла ни на та да се мо ли. Има ли ли сте ня кои от вас опит ност та да 
сте отиш ли при ня кой све тия да се оп лак ва те от же на си и той да 
ви по мог не? Ни то един от вас не е хо дил да се оп лак ва от же на си. 
Да же и мла ди те от вас, ко и то сте се влюб ва ли. Аз счи там се га, че е 
тъй с оже не ния, кой то не мо же да жи вее с же на си, но и влю бе ни-
ят не мо же да жи вее със сво я та въз люб ле на. Го ри сър це то му, пък 
тя об ръ ща гър ба си. Оби ча я той и хо ди да се мо ли, тя пак об ръ ща 
гър ба си. Каз ва той: „Нап ра ве те да не я оби чам.“ Има ли ли сте 
опит ност та да оти де те при то зи све тия в пла ни на та да се мо ли те 
да ви оби чат?

Вие чес то се влюб ва те, но за що? Не зна е те за що сте се влю би-
ли. За що сте се влю би ли в ня ко го. Или вие, ко и то сте се оже ни ли, 
за що се оже них те, ка же те ми? Не че ис кам от го вор, аз го зная то-
ва, аз за се бе си го зная, но вие съ що тряб ва да си от го во ри те. Да 
се оже ни те, то ва е слу же не на Бо га. Да оби ча те дру ги те хо ра, то ва 
е слу же не на Бо га. Да ядеш, то ва е слу же не на Бо га. Да хо диш, да 
мис лиш, как во то и да пра виш в све та   то ва е все слу же не на Бо га. 
То ва е се га. Но слу же не то на Бо га се от ли ча ва по сте пе ни. мо же те 
да слу жи те на Бо га по един ра зу мен на чин, мо же те да слу жи те на 
Бо га и по един не ра зу мен на чин. До пус не те, че то зи, ко го то вие 
оби ча те, е си лен. Вие, ка то дой де те до не го, каз ва те: „Не мо же ли 
да ми ус лу жиш?“ Той, ка то ви оби ча, ще дой де при вас, ще взе ме 
ра ни ца та ви. Вие по хо ди те, по хо ди те, пак ка же те: „Съв сем ми се 
от къс на ха кра ка та. Не мо жеш ли да взе меш и мен да ме по но сиш 
мал ко?“ Взе ма те чо ве кът от лю бов и те по но си до ня къ де, пос ле 
поч ва да усе ща те жест. Обич, обич, но един ден ви ка же: „Слез от 
гър ба ми.“ На вас ви е би ло лес но на гър ба, не ис ка те да сле зе те. 
След де сет ки ло мет ра то зи чо век ще ви мет не, ще ви хвър ли до лу 
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на зе мя та и ще ка же: „То ва не е лю бов. Ня ма как во да ме счи таш 
ка то ня кой кон.“

Та вие сте влю бе ни не са мо в хо ра та, но и в ко не те. Ня кой път 
аз, ка то срещ на ня кой, кой то е въз сед нал ня кой кон, каз вам: той е 
влю бен в ко ня и го е ях нал. По ня кой път съм виж дал и лу ди ко не 
- ка то рип не ко нят, хвър ли чо ве ка и уда ри на чиф те. Каз ва ко нят: 
„Аз не ис кам та ка ва лю бов.“ Ка то го мет не, пог лед не с гла ва та си 
и ка же: „Сти га тол ко ва.“ Се га вли за ме в ед на об ласт, да ли е тъй, 
или не. За ме не е та ка, за вас не е. На вас тряб ва да го до ка жа то ва. 
За мен ко не те са ра зум ни съ щес т ва. И ня ко га ко нят е мно го по-
нап ред на ло съ щес т во, от кол ко то чо ве кът, кой то го яз ди. Сре щал 
съм ко не, ко и то са мно го по-уче ни, от кол ко то про фе со ри те. Но 
мъл чат тия ко не. Сре щал съм и во ло ве. Во ло ве те са по-ге ни ал ни 
от ге ни и те на Зе мя та.

Се га аз не ис кам вие да вяр ва те. Аз зная, че то ва е та ка. То ва е 
за ме не. За вас не каз вам. Но не за всич ки те во ло ве е та ка, мно го 
ряд ко се случ ват. И тия ге ни ал ни во ло ве каз ват: „Дой дох ме на Зе-
мя та да свър шим пос лед ния си из пит.“ Те са адеп ти, уче ни ци на 
ня коя шко ла, ко и то са взе ли фор ма та на во ла, ту ри ли са си опаш ка 
и ро га - из пит имат. И след една-две години ка то е бил в туй по ло-
же ние, во лът ще гле да как си е из дър жал из пи та.

Се га вие мис ли те, че ще вле зе те в Цар с т во то Бо жие тъй. И ро га 
да ви из рас нат, и ко пи та да ви из рас нат на кра ка та, до ка то вле зе-
те в Цар с т во то Бо жие, хе-ей! И за Хрис та го во рят. Вие сте чуд ни 
ня кой път. Той, ка то имал об раз на Бо га, пос ле ка то се на ме рил в 
роб с ки об раз, сми рил се е. От Не бе то е слез нал он зи за вър ше ни ят 
об раз. Хрис тос го на пус на и се об ле че в роб с ки об раз. И пос лу-
шен бе до смърт. Вие каз ва те: „Аз на кон да ста на?“ Че аз бих же-
лал да ста на кон, от кол ко то да бъ да един пи я ни ца. Бих же лал да 
ста на ня кой път един кон, от кол ко то един кра дец, от кол ко то един 
ге не рал, кой то от ряз ва гла ви те на хо ра та. Та как во е доп ри не съл 
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той в све та? Гос под ту рил гла ви те на хо ра та, а той каз ва: „Сне ме те 
му гла ва та.“ И след то ва ще ка же: „Та ка е пи са но.“ Та ка е пи са но 
в чо веш ки те за ко ни.

Каз вам: пра вил на та фи ло со фия в све та е - оно ва, ко е то Бог е 
съз дал, не го на ру ша вай те, да е сво бод на гла ва та от стра да ния. 
Ако един чо век е ре ли ги о зен, той е на бо жен, мо ли се, има свои 
въз г ле ди. Вие как во ли не пра ви те, за да го ра зу бе ди те. Каз ва те: 
„Ка къв си глу пак, за що се за ни ма ваш с та ки ва ра бо ти?“ То ва не е 
го вор. Аз, ка то срещ на един кон, не го пи там: „Как тъй, за що си 
взел та зи кон с ка фор ма?“ Че то га ва и мен ще ме пи тат. Та и оная 
ста ра та ба ба, ко я то се е об ляк ла в чер ни дре хи, и оная мо ма, ко я то 
се е об ляк ла в ху ба ви дре хи, и те имат свои въз г ле ди. За ме не ня ма 
раз ли ка меж ду ста ра та ба ба, ко ня и мла да та мо ма, об ле че на в ху-
ба ви дре хи. Ста ра та ба ба, ми на ла пъ тя на мла да та мо ма и всич ки-
те мом ци са я оби ча ли. Каз ва: „Аз ху ба ви дре хи имах и всич ки те 
мом ци опи та ха и це лув ки те, и прег ръд ки те ми.“ И кот ка та всич ко 
опи та ла   то зи ще од ра щи, он зи ще од ра щи. Ба ба та да ва съ ве ти на 
мла да та мо ма, но тя се е влю би ла, тър си един дру гар от он зи свят. 
В то зи свят е прес та на ла да се влюб ва, а тър си един от он зи свят. 
И тя каз ва: „Да ум ра, че да ида при не го.“ И за що уми рат хо ра-
та? При Бо га да идат? Не, те тър сят ня ко го да се влю бят. С мъ жа 
е съ що то. Ум ря ла же на му, и той ис ка да ум ре, да иде при сво я та 
въз люб ле на. 

Вие каз ва те по ня кой път, че оби ча те Бо га. Аз бих же лал туй 
да е тъй, но го на ми рам, че не е тъй. Но ка то го на ме ря, че не е, 
каз вам на се бе си - аз пос та вям дру гия въп рос та ка ряз ко, за да не 
влез на в из ку ше ние, - каз вам: тия хо ра не жи ве ят по Бо га, но ти, 
кой то гле даш тия хо ра, че не жи ве ят по Бо га, ти жи ве еш ли по Бо-
га? И поч вам аз да раз г леж дам своя жи вот от ми на ло то: еди в кое 
си вре ме - то ва и то ва. Пра вя из вес тен раз чет, раз г леж дам жи во та 
си, всич ко, как во то съм ми нал, и вли зам в един свят на съ вър шен-



225

с т во, где то ще се из г ра ди мо ят жи вот. Съ що то, и ва ши ят жи вот е 
ед на на пи са на кни га и един ден тя ще се раз г ле да, ще бъ де пос-
та ве на на из ло же ние. Ка то вле зе те в он зи свят, в не ви ди мия свят, 
ан ге ли те ще ви я про че тат и ако на ме рят не що ху ба во във вас, ще 
ка жат: „То ва е ху ба во на пи са на кни га.“ Ако не на ме рят, ще ка жат: 
„Не е ху ба во на пи са на.“

Как во е пре раж да не то? Пре раж да не то е за кон за поп рав ка на 
пог реш ки те, ко и то пра вят хо ра та. И чо век ста ва съ вър шен, ко га то 
ця ла та кни га на не го вия жи вот е на пи са на без ни как ва пог реш-
ка, без ни как во пе тън це или из лиш на чер тич ка. Вся ка ду ма там 
е ту ре на на мяс то то, вся ка кар ти на е ту ре на намяс то - са мо та зи 
[книга] мо же да се на ре че съ вър ше на. Вие ка то оти де те в Бо жес-
т ве на та биб ли о те ка, ще ви тур нат в един шкаф и двай сет го ди ни 
ще сто и те вът ре в шка фа да ви по се ти ня кой, че ка то ви че те, да 
ви ди, че кни га та е ху ба во на пи са на. И ако един све тия се за ин те-
ре су ва от вас, то ще бъ де пър во то вли за не в тя ло то. Се га ще ка же-
те: „Та зи е ере ти чес ка идея.“ Се гаш но то ви вяр ва не е де сет пъ ти 
по-ере ти чес ко от мо я та ере ти чес ка идея. И ако и де те в он зи свят, 
по ед на то я га ще ви уда рят за пог реш ки те ви. То ва е по мо е то раз-
би ра не. Ако оти де те със се гаш но то вяр ва не, сто то я ги ще ви ту рят 
от го ре. По мо е то уче ние ед на то я га ще ви уда рят, а по се гаш но то 
уче ние по сто то я ги ще има те на зад ни ца та. Ако не ми вяр ва те, 
за пом не те туй и ка то иде те там, и ка то ви уда рят сто то я ги, ще ка-
же те: „Пра во ка за Учи те лят.“ За ме не ед на то я га ще ви уда рят и 
ще прес та нат. То е дос та тъ чен прог рес. И аз да же не ис кам то ва, 
но и аз, ка то вли зам в он зи свят, очак вам да ми уда рят ед на то я га. 
Кой то раз би ра   ед на то я га. И две то я ги не ис кам, но по ня кой път 
от лю бов мо же и две. Но сто то я ги да ми уда рят, е мно го.

Бо жес т ве на та Лю бов, то ва е вът реш но то съ дър жа ние, ко е то 
има в съз на ни е то. Вие схва ща те и каз ва те: „Све ще но е то ва.“ Ня-
ма по-све щен об раз от об ра за на Бо га. Са мо ка то пог лед не те, влю-
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би те се. Аз гле дам на жи во та дру го я че, не се ри оз но, но ис к ре но. 
Каз вам: „Аз съм чо век.“ А вие пи та те: „Ама ти как во ис каш да 
ка жеш с то ва?“ От ме не по-до бър чо век не сте сре ща ли и ня ма по-
до бър чо век, и ни ко га ня ма да срещ не те по-до бър чо век от ме не.

Се га ни що не ра зис к вай те от вън ка. Ка то оти де те в дру гия свят, 
ще ви ди те. Аз ви каз вам туй за вас, на вън не го из на сяй те. Раз съж-
да вам: то ва съ щес т во, в ко е то сте, Бог го е нап ра вил. Вие тряб ва 
да го оце ня ва те. И то ва съ щес т во, и то ви оби ча   и вие сте нап ра-
вен от Бо га. И то тряб ва да ви оце ня ва.

Ти си гос по дар, имаш един слу га. То зи слу га ти е да ден от Бо га, 
Той го е нап ра вил. Той ти слу жи. Той е слу га, ти си гос по дар. Но 
то зи слу га е по-учен от те бе. Той в ед но от но ше ние стои по-ви со-
ко от те бе - по-бла го ро ден е. Туй тряб ва да го съз на ваш. Ти мо же 
да си гос по дар, но не си бла го ро ден ка то то зи слу га. А ти си слу га 
и мо же да си по-до лен от гос по да ря си. мо же в да де ния слу чай 
гос по да рят да бъ де по-учен, от кол ко то ти, а мо же и да е по-бла го-
ро ден, от кол ко то ти го поз на ваш. Се га то ва са мои раз съж де ния.

Дой де един све ще ник или вла ди ка, или поп   аз за е мам чо веш-
ка та стра на и Бо жес т ве на та и ги срав ня вам. Най-пър во чо век съб-
ли чат от не го ви те чо веш ки ра бо ти, ос та вят Бо жес т ве ни те. Ка то 
дой де до Бо жес т ве но то, аз имам друг въз г лед за не ща та, аз имам 
са мо един въз г лед. Щом дой де до чо веш ки те ра бо ти - там мно-
го въз г ле ди има. А се га те зи ра бо ти из на сям, по не же се на ми рам 
пред вас ка то чо ве ци. Из мъч вам ви, за що то та ка пра ви те. Туй чо-
веш ко то го ту ри нас т ра на, да ос та не в нас Бо жес т ве но то.

А кое е Бо жес т ве но то? Ка то влез на в един дом, ти да не ме из г-
ле даш от гла ва та до пе ти те. Туй е чо веш ко. Но съз на ваш със своя 
ум и каз ваш: „То ва е чо век.“ В да де ния слу чай тъй ме гле даш, но 
ако ме срещ неш в го ра та и аз съм един учен чо век, въ о ръ жен с пи-
що ви, кой то има на ме ре ния или да те пус на да си оти деш, или да 
те обе ра? Един бъл га рин раз бой ник, под ви за вал се в Де ли ор ман, 
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оби ра един тър го вец. ми на ва друг, и не го оби ра. ми на ва тре ти 
- той не го оби ра. Пи тат го: „За що не оби раш и то зи чо век?“ „За 
то зи чо век не ми е ка за но да го обе ра. И ця ла тай фа раз бой ни ци 
имам, не го оби рам. За то зи не ми е ка за но.“ След не го ми на ват 
дру ги, вто ри, тре ти, чет вър ти, оби рат ги, но за що не обе рат и он зи 
чо век? За що то то зи чо век е на Бо га. И един ден той ми на ва пак от-
там. Те го по вик ват и каз ват: „Вся ко га, ко га то ти си ми на вал пок-
рай нас, вся ко га ни е вър вя ло мно го, къс мет лия чо век си бил.“ Те 
из важ дат от пляч ка та и каз ват: „Туй от на ша та пе чал ба ис ка ме да 
ти да дем и на теб.“ Той каз ва: „Не ми тряб ва. Дай те ги на дру ги-
го.“ „Но да да дем ис ка ме и ние за Бо га. Об ра ли сме тол ко ва хо ра, 
се га ис ка ме за Бо га да да дем те зи па ри.“ Се га то зи чо век как во е 
нап ра вил, взел ли е па ри те, или не? Аз ня ма да ви ка жа.

Се га в моя ум се ди иде я та: ко га то си вър виш с Бо га, ни кой не 
мо же да те обе ре. Ко га то вър виш без Бо га, все ки мо же да те обе-
ре, не ти вър ви то га ва. По ня кой път не вър виш с Бо га. Ако ти 
раз бе реш как во не що е Гос под и ако му слу жиш, ти не мо жеш да 
бъ деш об ран, ти не мо жеш да бъ деш не щас тен и не мо же да не те 
оби чат хо ра та. Ня кой път сте не щас т ни, за що? И аз се чу дя. Ня-
кой път, ка то гле дам хо ра та, си каз вам: „Как во ис каш от тия хо ра, 
Гос под ги е нап ра вил, за бав ле ние си има. Има не ща, ко и то ти не 
раз би раш. Как во ис каш от тия хо ра?“ Ама не ме раз би рат. И чес то 
си каз вам: не тряб ва да про по вяд вам на тия хо ра, не ме раз би рат. 
За бав ля вам ги по ня ко га.

Чес то гле дам ня кой бъл га рин, ка то срещ не ня ко го, пи та: „Къ-
де оти ваш?“ Ти мен си ме пи тал та ка. Каз вам: „Оти вам има не да 
тър ся.“ „Ама къ де е то?“ „Ти се га ос та ви, но бъ ди уве рен, че ка то 
из ко пая има не то, ка то се вър на, ще ти дам не що. Хай де се га на 
до бър път.“ Та за има не оти вам, как не. Ка то на ме ря ня кой бо гат 
чо век, и го обе ра ху ба во. Че и аз имам ко бур, и аз оби рам ня кой 
го лям бо га таш. Вие ще ка же те: „Ти оби рал ли си?“ Че оби рал съм, 
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как не. Аз съм сре щал мно го бо га ти хо ра, ко и то съм раз то вар вал. 
Ще ви при ве да при мер.

Пре ди го ди ни дой де един бо гат ин ва лид при ме не, каз ва: „Слу-
шал съм за теб, че ти мо жеш да ле ку ваш. Ако мо жеш да ме из-
ле ку ваш, та ка ва су ма ще ти дам.“ „А не - каз вам. - Та ка ва маз на 
ри ба ка то те бе с мал ко ня ма да ми не. Ти ня ма да се ос во бо диш 
лес но. мно го се скъ пиш. Кол ко то па ри имаш в бан ка та, всич ко-
то туй го тов ли си да го да деш?“ Сви ва си ра ме на та, каз ва: „На 
те бе за що ти са тол ко ва па ри?“ „Не, не, го тов ли си всич ко то да 
да деш?“ „По не три чет вър ти да ос та нат за ме не... Две чет вър ти, 
ед на чет върт да ос та не за мен.“ „Не, не, всич ко то, ко е то имаш, да 
го да деш, го тов ли си? Ти ис каш аз да те ле ку вам. Но след ка то те 
из ле ку вам, ти го тов ли си да пос ве тиш жи во та си на Бо га?“ Каз ва: 
„Не ка си по мис ля мал ко.“ И до се га не е до шъл. Ис ка да ме лъ же 
да го ле ку вам. Ре кох: „Всич ко то бо гат с т во ще да деш.“ „Е, как во 
ще го пра виш?“ „То е моя ра бо та. И Гос под ис ка да му слу жат.“ 
„Ама тол ко ва по по ве, вла ди ци има, за що са мо аз?“ „Те с па ри му 
слу жат, а Гос под ис ка без па ри.“ И то зи чо век е бъл га рин, и аз 
го ча кам още, все ще дой де при мен. Оно ва, ко е то има те, все ще 
тряб ва да го да де те, ни що по ве че. Все ще го да де те. Вие сте на-
то ва ре ни ко не. Вие не ис ка те, но все ще дой де те до ед но мяс то и 
ще ви раз то ва рят. Аз туй го зная. А ня кои от вас има, ко и то не сте 
на то ва ре ни. Каз вам: ще ви на то ва рят. Ед ни от вас ще раз то ва рят, а 
дру ги ще на то ва рят. И туй ще се сбъд не.

Се га туй, ко е то тряб ва да ос та не, сил на та ми съл, е ед на: без за-
вет на Лю бов към Бо га, за да мо жем да пос тиг нем всич ко оно ва, 
ко е то Бог е вло жил в нас. Ако аз съм му зи кант и вяр вам в Бо га, аз 
ня ма да ос та на бе ден. Сно щи гле дах ед на мла да пи а нис т ка, ко я то 
из не се кон церт, гос по жи ца Ани Фи шер, ун гар ка. Ху ба во сви ри. 
Се га, всич ки не зна ят в как во се ди ма ги я та. Аз я наб лю да вах - 
дви же ни е то на ней ни те ръ це, пос ле дви же ни е то на ней но то ли це. 



229

Пред ва ри тел но ми раз п ра вя ха за нея, но мо и те схва ща ния за нея 
са съв сем дру ги. Аз ка то пог лед на ця ла та ис то рия на ней на та му-
зи кал ност - по ка къв път е ми на ла, как ви дви же ния пра ви, вся ко 
ед но дви же ние, как тя сви ри и оно ва, ко е то тя сви ри, сви ри тъй 
про чув с т ве но и с ми съл, и с чув с т во, и та ка пре да ва сво я та ми съл 
на слу ша те ли те, та ка бе ше ху ба во всич ко, и мис ля, ако всич ки те 
ре ли ги оз ни хо ра мо гат да сви рят ка то нея то ва, в ко е то те вяр ват, 
ако мо же ха да го пре да дат, и ко е то мис лят, да го пре да дат та ка ху-
ба во и как то тряб ва и по ми съл, и по чув с т во, щя ха да пов ли я ят, 
щя ха да про ме нят хо ра та. Ня кои сви рят са мо тъй от го ре-от го ре, а 
тя пре жи вя ва. Ся каш с всич ки те дви же ния, с всич ки те си клет ки 
сви ре ше. Съв сем мла да мо ма, око ло два йсетго диш на, тя сви ри и 
каз ва: „Туй е са мо ед на мал ка дар ба.“ Но аз каз вам: за да сви ри та-
ка, кол ко хи ля ди хо ра, умо ве и сър ца са ра бо ти ли, до ка то съз да дат 
то зи ма те ри ал, и кол ко умо ве са ра бо ти ли, до ка то съз да дат то ва 
пи а но, и кол ко дру ги са ра бо ти ли да съз да дат та зи пуб ли ка, за да 
я слу шат, и тя иде ка то един ан гел да пре да де оно ва, ко е то Бог е 
при гот вил. И тя сви ри, и всич ки се рад ват на оно ва, ко е то Бог е 
при гот вил, ко е то Бог е вло жил в му зи ка та и в нея. 

Вие сте дош ли на све та или да слу ша те, или да не слу ша те. 
Ня кой каз ва: „До шъл съм ка то слу ша тел. Ко е то Бог е нап ра вил, 
до шъл съм да го чуя.“ И аз съм пра тен да ме учат хо ра та. За то ва, 
ко е то Бог е нап ра вил в ме не, да го пра вя. Вие сте му зи кант или 
по ет, ба ща или май ка, то е за да изя ви те то ва, ко е то Бог е вло жил 
във вас. Щом сте ба ща, тряб ва да изя ви те сво я та Лю бов. Или ако 
сте май ка, да има те де ца сте дош ли, не да ра бо ти те за вас, а да 
про я ви те Бо жи я та Лю бов. Ако сте све ще ник, ще ра бо ти те, за да 
мо же Бог да ра бо ти чрез вас, а не да се об ли ча те и съб ли ча те по 
пет де сет пъ ти в го ди на та, ка то ня коя мо ма. 

Туй но во то е, ко е то тряб ва да има те. Ня кой каз ва: „Ние сме 
окул тис ти.“ Или: „Аз съм пра вос ла вен.“ Ни то окул тист, ни то пра-
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вос ла вен. От ко га пра вос лав ни ста нах те и от ко га окул тис ти ста-
нах те? „Ама, каз ва, аз съм еван ге лист.“ Ни ка къв еван ге лист не си. 
„Ама аз съм мис тик.“ Ни ка къв мис тик. То ва са са мо ду ми, де мон-
с т ра ции. „Ама аз съм учен чо век.“ Ни ка къв учен чо век не си ти. 
То ва са не раз б ра ни ра бо ти. Един с т ве но то, ко е то вие мо же да зна-
е те в да де ния слу чай, то е да по чув с т ва те в се бе си при със т ви е то 
на Бо га, че сте пра тен на Зе мя та, за да мо же Бог чрез вас или да 
въз п ри е ме не що, да ви ди в све та как во ста ва, или да пре да де не що 
чрез вас, би ло чрез пе е не и тъй на та тък. Ако вие сте един про вод-
ник на то ва, ще се бла гос ло ви те. И ако пре да де те то ва, ко е то Бо г 
е вло жил във вас, ще се бла гос ло ви те. А как во пра ви све тът? Не 
хо де те да оп ра вя те све та. Та то га ва ще мя за те на един чук, кой то 
чу ка, оп ра вя ка мъ ни или на ед но то чи ло, ко е то то чи но жо ве те. Но 
ни то то чи ло то е оп ра ви ло све та, ни то чу кът е оп ра вил све та. Ама 
ос тър тряб ва да бъ де. Ни то един нож не е оп ра вил све та. Вся ко 
то чи ло, ко е то се то чи, се из ха бя ва. Все ки чук, който чука, и той 
се из ха бя ва. И но жът се из ха бя ва. Аз гле дам: вие сте и чу ко ве, и 
то чи ла, и но жо ве, но то ва не е сми съ лът на жи во та. Вън от то чи ло-
то е жи во тът, вън от но жа е жи во тът и вън от чу ко ве те е жи во тът. 
То ва са са мо ус ло вия, пъ ти ща за Бо жес т ве ния жи вот.

И каз вам, се гаш ни те ре ли ги оз ни хо ра не са ос во бо де ни от сво-
и те чу ко ве, то чи ла и но жо ве. Нав ся къ де, къ де то вле зе те, виж да те 
- то чи ло то му е там, но жът му е там ту рен, и той ми на ва за еван ге-
лист, за пра вос ла вен, за бап тист, за как во ли не. И за окул тист ми-
на ва, а чу ко ве те са там. И каз вам, всич ки сте един че шит. Но вие 
каз ва те   да си хвър ли те то чи ла та. Не то че те без па ри. Дой де ня кой, 
кой то е ръж дя сал, ту ре те го на то чи ло то, да му се мах не ръж да та. 
Ня кой вър ви с ос т ро то на но жа нап ред. Взе ме те но жа и мах не те 
мал ко от не го. Чу ка ще го упот ре би те ня кой път за ка мъ ни те. Тук 
мо же да си нап ра ви те не що. Но глав но то в жи во та, ту ре те чу ка на 
мяс то. (Учи те лят по каз ва па ле ца.)
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Чу кът е па ле цът, то чи ло то е но сът, а къ де е са бя та? Ези кът. Той 
ка то го из ва ди, го лям е. Ху ба во. Ва ши ят чук е във ва ша та ръ ка, ва-
ше то то чи ло е ва ши ят нос, а ва ша та са бя е ези кът ви. Но каз вам, 
чу ко ве има те. Па ле ца ще го ту ри те, къ де то тряб ва. И то чи ло то ще 
го ту ри те, къ де то тряб ва. И но жа си, кой то има те, ще го упот ре би-
те, къ де то тряб ва. Че ка то дой дат ан ге ли те и све ти и те, да на ме рят, 
че с ва шия чук, с ва ше то то чи ло и с ва шия нож, с ва ша та са бя не 
сте нап ра ви ли ед на па кост. 

И то га ва ще дой де Хрис тос и ще ка же: „Ела, доб ри и вер ни 
ра бе.“ Не каз вам да хвър ли те са би те си, не каз вам да хвър ли те чу-
ко ве те си. Но жо ве те си и то чи ла та си, и са би те си но се те, но да не 
пра ви те па кост с тия чу ко ве, то чи ла и са би.

Но да упот ре бя ва те Бо жи я та Лю бов, че да бъ де те по лез ни и на 
се бе си, и на ок ръ жа ва щи те. 

„Отче наш“

Тридесет и трета лекция на Общия окултен клас 
15 май 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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ОБЩИ пОГРЕшКИ И 
ОБЩИ ДОБРОДЕТЕЛИ

„Отче наш“
„Радост весели сърцето ми“

Има хо ра, ко и то мно го са учи ли, мно го зна ят, но има не ща, ко-
и то не зна ят. Взе ме те пред вид, днес ид вам да ви по ка жа един път, 
по кой то хо ра та кри во вър вят.

Се га всич ки каз ват, че чо век тряб ва да се под ви за ва, тряб ва да 
бъ де до бър. Чо век мо же да бъ де до бър са мо при из вес т ни ус ло вия, 
лош мо же да бъ де са мо при из вес т ни ус ло вия. Но има ко лек тив но 
зло в све та. Един нап ра вил ня къ де пог реш ка да ле че, хи ля ди хо ра 
стра дат. Да ка жем, нап ра вят ед на бан ка, хи ля ди хо ра вло жат па ри-
те си в нея. Ня кой нап ра ви ед на пог реш ка, ця ла та бан ка фа ли ра, 
всич ки гу бят. Ня коя май ка не жи вя ла доб ре в ня кое по ко ле ние, 
не жи вя ла как то тряб ва, то ва се пре да ва на ред дру ги по ко ле ния. 
май ка та нап ра ви ла ед на пог реш ка, по ко ле ни я та стра дат.

Каз вам: всич ки те мъч но тии са в об щи те пог реш ки. Ед на об ща 
пог реш ка как ще я поп ра ви те се га, ка же те ми? Всич ки те почти 
хо ра стра дат не от соб с т ве ни пог реш ки, ко и то се га са нап ра ви ли, 
те са пос лед с т вия на об щи пог реш ки. Стро ят ед но зда ние, след 
вре ме съ бо ри се зда ни е то, за тис не хо ра та. Ще об ви нят, че хо ра та 
би ли греш ни. То ва не е из ви не ние. Он зи ар хи тект не си е от ва рял 
ума и те се га стра дат. Или в ед но по ко ле ние ба ща та ка зал ед на ло-
ша ду ма и ред по ко ле ния стра дат след то ва от та зи ду ма. Взе ме те 
зап ри мер бъл га ри те   те се би ха в три най се та го ди на. Ским на ло на 
ня кол ко бъл га ри да влязат във вой на, бъл гар с ки ят на род ни що не 
знае. Вой на та из ле зе нес по луч ли ва, но всич ки бъл га ри стра дат. 
Оти де ня кой бъл га рин във Фран ция, Ан г лия, Аме ри ка, счи тат го 
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за неп ри я тел на Съг ла ше ни е то. мо же да ка же те: „Аз не съм взел 
учас тие.“ Тур ци те каз ват: „Един нап ра вил, хи ля ди стра дат.“ То-
ва не взе май те за се бе си. меж ду се бе си [не] тър се те ви нов ния. 
Ви нов ни те хо ра, от ко и то се га стра да те, ня ма ги тук. Ви нов ни те 
ги ня ма, съб ра ни те тук тег ли те пос лед с т ви я та. Вие вди га те шум, 
тър си те ви нов ни те. Ня ма тук ви нов ни, вие сте ви нов ни, че не си 
от ва ря те очи те. Вли за те в ня коя ми на, не си от ва ря те очи те, скъ-
са се въ же то, по ко е то сли за те. Не го опит ва те, има те до ве рие, то 
се скъ са и пад не те. Ос вен че вие пад не те, но и ко го то срещ не те, 
зав ле че те го, съ бо ри те го. Пос ле се из ви ня ва те. Ка же те ми, кой на 
ко го да се из ви ня ва? Къ де е пог реш ка та? Се га ня кои тър сят пог-
реш ка та. Пог реш ка та е там, че не си от ва ря те очи те, не мис ли те. 

Пос ле съ щия за кон има ме. Вся ко га туй в све та, ко е то тър си-
те, не го на ми ра те. Ще на ме ри те не що, ко е то не го тър си те. Да 
ка жем, ня кой млад мо мък тър си ед на мла да мо ма да се оже ни, 
иде а ли зи ра я, пред с та вя си все ху ба ви не ща за нея, че за де ца та, 
как во ли не. Пог лед не те, по пад не на ед на та ка ва мо ма, че си тър си 
дре ха та. Къ де е при чи на та се га? Не са мо той си тър си дре ха та, и 
каз ва: „Чо век не тряб ва да се же ни.“ мно го ху ба во. Об щес т во то 
каз ва: „Чо век тряб ва да се же ни.“ Той каз ва: „Чо век не тряб ва да 
се же ни.“ мо ма та каз ва, че не тряб ва да се же ни. Оже ни се, къ де е 
пог реш ка та? Хо ра та се съ би рат да вър тят дом, а не са един за друг. 
Та ка дом не се вър ти.

Се га оне зи, ко и то не раз би рат, каз ват: „Чо век не тряб ва ли да се 
же ни?“ Же не не то е ед на ми на. Вле зеш в ми на та вът ре на хи ля да 
мет ра, скъ са се въ же то, мо же да дой де на вод не ние. В та зи ми на 
ка то вле зе те, не е иг рач ка. Ще се ро дят де ца и вие ка то ба ща до 
де вет ро да ще пла ща те. Друг нап ра вил пог реш ка, хва нат вас и каз-
ват: „Ти си ял и пил, цял жи вот ще пла щаш.“ Ба ща та ял и пил, той 
ста нал га рант, нап ра вил ед но доб ро, не го хва щат да пла ща. Той 
се га тряб ва да се от ри ча от ба ща си. Ня кой път и за от ри ча не то 
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има за кон. Зап ри мер, ако се от ре че те от ба ща си, как во то нас лед-
с т во е ос та вил ба ща ви, не го ис ка те, е ед но, но ако сте взе ли от 
нас лед с т во то на ба ща си хи ля да ле ва, ще си съз да де те бе ля, то е 
дру го. мо же сто ле ва да са ви се пад на ли, но ако сте ги взе ли, ще 
оти де всич ко то. 

Тур ци те каз ват: „Как во е ча ре то* на то ва?“ Ле кът му ка къв е? 
Ще изу ча ва те об щи те пог реш ки.

Има об щи доб ро де те ли, на ко и то ние но сим пос лед с т ви я та, но 
има об щи злини, на ко и то ние но сим пос лед с т ви я та. Тряб ва да ги 
зна е те, тряб ва да поз на ва те то зи за кон.

Ня кои уче ни ци тук и в про вин ци я та са хо ди ли тук-там да го-
во рят на ед ро, хо ди ли са да прос ве ща ват и на ед ро да го во рят. 
Ня кой път се чу дя на го ля мо то не ве жес т во. Чу дя се на го ля мо то 
не ве жес т во, ко е то съ щес т ву ва нав ся къ де. Сре щам хо ра не ве жи, 
уче ни хо ра, а не ве жи до не май-къ де. Те тър сят ня кой ви но вен чо-
век. Ви нов ния го ня ма. Хва нат ня ко го да го на ка жат, но ви нов ния 
го ня ма. Он зи, кой то нап ра вил па кост та, го ня ма. Се га има и та ки-
ва слу чаи. Убит ня кой чо век, вие ми на ва те, спре те се, пог лед не те 
то зи чо век. Та ман сте се спре ли при то зи уби тия, хва нат ви стра-
жа ри те и пи тат: „Кой уби то зи чо век?“ „Се га се спрях.“ „Не, не, 
та ки ва до ла пи не ис кам, хай де в Об щес т ве на та бе зо пас ност.“ Раз-
с лед ва ния, раз с лед ва ния, до ка то се оп ра ви те, мо же да ми не цял 
ме сец. Ня кой път има за щи та, ня кой път дъл го вре ме ще ми не, 
до ка то се оп рав да е те.

Вие се га се оп рав да ва те, че дя во лът ви ти ка. Дейс т ви тел но, дя-
во лът ви ти ка, но за що се ос та вя те дя во лът да ви ти ка? Каз ва: „Дя-
во лът ме ти ка.“ Ху ба во, вед нъж ви ти ка дя во лът, два пъ ти ви ти ка 
дя во лът, но дя во ла тряб ва да го поз на ва те, той е един де тек тив, 
един шпи о нин. Ан г ли ча ни те имат един шпи о нин, майс тор е чо-
ве кът да се де ги зи ра. Все ки ден се де ги зи ра с раз лич ни пас пор ти, 
* чаре (тур.) - цяр, лек
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раз лич ни име на, майс тор е чо ве кът да се де ги зи ра. Има ли един 
от те зи, ко и то се де ги зи рат, вся ко га тряб ва да го изу ча ва те. За що 
все ки каз ва: „Па зе те се от дя во ла, той ще ви из лъ же.“? Вие не сте 
схва на ли всич ко то де ги зи ра не. 

Ка то го во рих он зи ден, гле дам ви от го ре, вие всич ки се хва-
нах те за дя вол с ка та опаш ка. Каз ва те: „Там е спа се ни е то. Той, ако 
ни из ба ви, ще ни из ба ви. Ако не, друг ня ма да ни из ба ви.“ В та зи 
дя вол с ка опаш ка има мно го го ля ма опас ност, тя ще се скъ са. мис-
ли те, ка то се хва не те за опаш ка та на дя во ла, тя ще ви из ба ви. Тя е 
дя вол с ка опаш ка, ни що дру го. Та зи дя вол с ка опаш ка ще ту ри те за 
ня как ва доб ро де тел, тя ще се скъ са, ще пад не те. Тряб ва да раз би-
ра те на фи зи чес ко то по ле как е. мо же ня кое въ же да е де бе ло, най-
пър во вие се заб луж да ва те в де бе ло то въ же. Въп ре ки че е де бе ло 
въ же то, опи тай те го. Ка то се скъ са то ва въ же, ще оти де те на пет, 
де сет, пет най сет, сто мет ра на до лу. Опи тай те въ же то. Он зи, кой то 
слу ша, ще опи та въ же то, пре ди да вле зе в кла де не ца. Вие вли за те 
в кла де не ца на до ве рие, но скъ са се въ же то, па да те, счуп ва те си 
кра ка. Каз ва те: „За що не ми ка за?“ Оп рав да ва се чо ве кът.

Ня кои мно го бър зат. В не де ля ед на сес т ра го во ри с един док-
тор. Той я пи та за то ва, ко е то ѝ се е слу чи ло, тя се раз п ра вя. Док-
то рът се спря из вед нъж и ѝ ка за: „Слу шай, мно го бър зо го во риш.“ 
Вед на га чо ве кът пра ви за бе леж ка. Пък аз, ка то ка за „мно го бър зо 
го во риш“, ѝ каз вам: „Всич ки те не щас тия, ко и то имаш, от тво е-
то бър зо го во ре не са ста на ли.“ За поч на той да раз п ра вя на тази 
сес т ра как тряб ва да го во ри - тя слу ша, той раз п ра вя. Аз слу шам 
лек ци я та. Той ѝ обяс ня ва за що не тряб ва да се го во ри бър зо. И 
пра во е, но си ва дя и дру ги зак лю че ния. Док то рът, кой то пра ви за-
бе леж ка на нея, е дос тиг нал до ня къ де да го во ри по ле ка. Той още 
не се е на у чил на дя вол с ка та опаш ка. Каз вам ѝ се га: „Ти бър зо 
го во риш, но имаш и при я тел ки, ко и то бър зо го во рят, и на тях ще 
ка жеш. Тук ня кол ко сес т ри има, ко и то бър зо го во рят, и на тях ще 
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ка жеш.“ Тук кол ко сес т ри има, ко и то го во рят бър зо, пък и кол ко 
бра тя има, ко и то бър зо го во рят: тъ-пъ-тъ-пъ. му зи ка за вър ши ли, 
а бър зо го во рят.

Счу пи ня кой про зо рец, ще го би ят, ще го зат ва рят. Счу пи се, 
кой ще го пла ща? Зна ят кой го е счу пил, каз ват: „Де жур ни ят.“ Кой 
е ви но вен? ми на ло ед но де те, счу пи ло го. Един ден ми на тук ед на 
лу де ти на, хо ди тук с май ка си. Аз наб лю да вам, ед на ре ли ги оз на 
сес т ра дой де, че ѝ го во ри. След ка то ѝ го во ри, мис ли, че я убе ди-
ла, че тя ще се поп ра ви, че Учи те лят мо же да ѝ на мес ти ума. Тя 
ми на ва, аз се дя. ми на пок рай един про зо рец - тан, пос ле вто ри   
тан, на тре тия. Счу пи про зор ци те. ми на и за ми на. Каз ва: „Та ка 
се поп ра вя всич ко, ка то се на чу пи.“ Пос ле май ка та се из ви ня ва, 
че дъ ще ря ѝ е лу да. Ка то е лу да дъ ще ря ѝ, да не я до веж да тук. 
Ако не бе ше ѝ го во ри ла ре ли ги оз на та сес т ра, тя ня ма ше да счу пи 
стък ла та. Ка то ви се го во ри нап ра во, не мо же да из ва ди те ни как во 
зак лю че ние. Ка то ви се го во ри в мно жес т ве но чис ло на вас, е по-
доб ре. Го во рим за об щи те пог реш ки. 

Пи там се га пра во ли са сло-
же ни те зи зна ци. Плюс и ми нус 
имат че ти ри ъгъ ла: плюс, ми нус, 
плюс, ми нус. Не са пра во сло же-
ни. Все ки два по ло жи тел ни фак-
та в све та се от б лъс к ват. Два ма 
ло ши хо ра, и те се от б лъс к ват. 
Два ма доб ри хо ра на ед но мяс то 
ор та ци не мо же да ста нат. И два ма ло ши хо ра ор та ци не мо же да 
ста нат. Един лош чо век и един до бър чо век ор та ци мо же да ста нат, 
два ма доб ри хо ра не мо же да ста нат по ни кой на чин. Вие мис ли те, 
че ка то се съ бе рат два ма доб ри хо ра на ед но мяс то, ще тръг не ра-
бо та та. Вие тряб ва да изу ча ва те се гаш ни те за ко ни на При ро да та 
как ви са. Взе ме те ня коя ва ша пос тъп ка - пос тъп ва те не съз на тел но 
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и пос ле мис ли те. Най-пър во на ме ре ни я та ви са мно го чис ти, но 
във ва ши те мно го доб ри на ме ре ния пос ле из вър ши те мно го ло ши 
ра бо ти. Ня кой път има те мно го ло ши на ме ре ния, и пос ле из вър ш-
ва те мно го доб ри ра бо ти. То ва пак не за ви си от вас.

Ка то по се е те ед но се ме, част от то ва се ме ще пус не ко ре ни, ще 
тръг не по един ма те ри а лис ти чес ки на чин на до лу. Каз ва: „ме не 
Гос под не ми тряб ва.“ Дру га та част от се ме то каз ва: „Не мо же без 
Гос по да да се вър ви.“ То тръг ва на го ре. Раз де лят се: ед но то на го-
ре, дру го то на до лу. Ка то се раз де лят, ска рат се, хва нат се за ед но 
въ же - ед но то тег ли на го ре, дру го то на до лу. Ця ла тай фа се об ра-
зу ва. На ля во, на дяс но, нап ра вят ед но дър во. Ед ни те си ли ра бо-
тят до лу, дру ги те ра бо тят го ре, има об мя на, тър гу ват. Дол ни те се 
спи рат и каз ват: „мно го бу да ли сте, тук е жи во тът.“ Дру ги те го ре 
каз ват: „По-го ле ми бу да ли от вас ня ма, за ро ве ни в та зи ма те рия.“ 
Спо рят с хи ля ди го ди ни и не мо гат да раз ре шат кое е пра вил но. 
Хо ра та оби ка лят и из пол з ват тях на та кав га. Те, ка то се ка рат, заб-
ра вят да бе рат пло до ве те. Как во то се ро ди ло го ре, чо ве кът го оби-
ра, каз ва: „мо же с хи ля ди го ди ни да се ка ра те.“ Ако те прес та нат 
да спо рят, ни що ня ма да има го ре. Та в ця ла та При ро да ка ра ни-
ца та да ва раж да не то на пло до ве те. Ня кои раз би рат При ро да та. В 
При ро да та ста ват го ле ми про ти во ре чия. 

Зап ри мер вие тър си те пог реш ки те. Пог реш ки те ни къ де не мо-
же те да ги на ме ри те. Ня коя си же на яла плод, и ця ло то чо ве чес т во 
пла ща. Ня кой мъж не вни ма вал и ял, и се га ця ло то чо ве чес т во 
стра да. Пи та те: „Ами за що ядо ха?“ Ами вие за що яде те? Чо век 
тряб ва да се на у чи в как во се със тои гре хът. Гре хът в све та е в 
яде не то. Всич ки те прес тъп ле ния идат от яде не то, ама тряб ва да 
се раз би ра.

Се га ле ка рят каз ва как ва хра на тряб ва да се яде. Ед ни под дър-
жат, че тряб ва да се яде ме со, дру ги под дър жат, че тряб ва да се яде 
рас ти тел на хра на. То е друг въп рос. Най-пър во он зи би о ло ги чес-
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ки за кон ка къв е? Как ва е нуж да та от хра на? Ум ре ли те хо ра ядат 
ли? Фи зи чес ки щом ум ре чо век, не яде. Щом ум ре, той се раз ва ля. 
Ду хов ни те хо ра ядат ли? Не ядат. Един све тия ка то се ро ди, или 
един адепт ка то се ро ди в ед но се мейс т во, мо же да яде ме со, на 
об що ос но ва ние ще яде ме со.

Се га ве ге та ри ан ци те под дър жат, че тряб ва да се яде рас ти тел на 
хра на. Хрис тос, след ка то въз к ръс на, из ва дил ри би на жа ра ва та, 
пос ле ял. Как ще обяс ни те то ва? Хрис тос за що яде опе че ни те ри-
би? Пос ле въз ник ва спор при час ти е то с как во ви но да се пра ви. 
Ня кои под дър жат, че със слад ко ви но тряб ва да се пра ви, дру ги 
под дър жат, че тряб ва да се пра ви с фер мен ти ра ло ви но. То е не-
раз би ра не на въп ро са, то е дог ма тич но раз г леж да не. В све та хра-
на та тряб ва да съ от вет с т ва на чо ве ка. За да яде те слад ко, вся ка 
една хап ка тряб ва да съ от вет с т ва на ед на слад ка ду ма. Ко га то взе-
ма те хап ка та на тра пе за та, ако не мо же да на ме ри те съ от вет с т ва-
ща та ду ма на та зи хап ка, вие ще ви ди те та зи хап ка кол ко гор чи ва 
из лиза. Ще ка же те: „За що е та ка?“ И аз ви пи там. В рая има ше ед-
но дър во, пос та ве но за поз на ва не на доб ро то и зло то. Гос под ка за: 
„Са мо от то ва дър во ня ма да яде те.“ Не ту ри ан гел да па зи дър во-
то. Ка за са мо да не ядат от то ва дър во и ни ко го не пос та ви да па зи 
в рая. Ос та ви ха то зи из ку си тел, зми я та, там, да пра ви бе ли. Ка къв 
е бил то зи рай без стра жа ри? В рая ня ма нуж да от стра жа ри. Вли-
за зми я та и им каз ва: „Ни най-мал ко ня ма да ум ре те.“ Но въ же то 
се скъ са. По-на та тък не се ин те ре су вам как во е ста на ло.

Има един за кон в све та: об щи те пог реш ки в це лия свят до ка то 
не се из п ра вят, не мо же да се из ба ви те от те зи об щи пог реш ки. Те 
са в са ма та ма те рия, в си ла та, ко я то дейс т ва, в мис ли те на хо ра та, 
в тех ни те ре ли ги оз ни вяр ва ния, те са нас лед с т ве ни. Не мо же да 
се из ба ви те от пог реш ки те ле ко. Как во тряб ва да пра ви те? Ка къв 
е ле кът? Зап ри мер в ед но ре ли ги оз но об щес т во един хрис ти я нин 
нап ра ви ед на пог реш ка, каз ват: „Ето как во е хрис ти ян с т во то.“ 
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Но един хрис ти я нин ще нап ра ви ед но доб ро, каз ват: „Ето хрис-
ти я нин.“ Се га всич ки хрис ти я ни се хва лят, че Хрис тос пос т ра да. 
Хрис тос пос т ра да, от де иде доб ро то? Он зи, кой то не се е пол з вал 
от то зи за кон, вна ся един друг еле мент в хрис ти ян с т во то. Каз ват: 
„Чрез стра да ния се не спа ся ват.“ И с лю бов не се спа ся ват, то га ва 
с ум. Каз ват: „Не бъ ди тол ко ва бу да ла, спе че ли мал ко па ри, спес ти 
си ги, не хо ди да вяр ваш в те зи ра бо ти.“ Дру ги ви каз ват, че тряб ва 
да се упо ва ва на Бо га. В как во тряб ва да се ди вя ра та? Вли за те в 
ед на ми на, пре дуп реж да ват ви, че стъ па ла та, по ко и то сли за те, са 
ча ра дя са ли*, но вие, ка то сли за те, каз ва те: „Гос под ще ме па зи.“ 
Ху ба во е да ви па зи Гос под, но още по-доб ре е да зна е те как во мо-
же да ста не и да се пред па зи те. 

В как во се дят об щи те пог реш ки? Ка же те ми ед на пог реш ка, от 
ко я то всич ки стра да те. Ако дой де ед на лъ жа на Из г ре ва, та зи лъ жа 
вед на га ще оби ко ли всич ки те, ще я раз не се те. Ако ви ка жат ед на 
ис ти на, вие ще я за дър жи те за се бе си, ни ко му ня ма да ка же те. 
Иде те в Со фия, пус не те ед на го ля ма лъ жа, до ве чер та всич ко ще 
се пи ше във вес т ни ци те. Нас ко ро във вес т ник „мир“ пос та вят ед-
на на уч на ста тия по пог реш ка от ня кой си про фе сор. Всич ки че тат 
ста ти я та, каз ват: „То зи про фе сор мно го учен.“ Оба че про фе со рът 
ни що не знае. Ка то на у ча ва про фе со рът, пи ше ед но оп ро вер же-
ние, че та зи ста тия не е не го ва, че той не е пи сал то ва не що. Съ-
би рат се дру ги те про фе со ри и го об ви ня ват в то ва, че той е пи сал 
та зи ста тия, пос ле се е ви дял на зор и за то ва се от каз ва. Ня кой е 
пи сал, на бе ди ли го не го, че той пи сал. До ка то мис ле ха, че я е пи-
сал про фе со рът, го во ре ха, че мно го ум но е на пи са на. Щом раз б-
ра ха, че про фе со рът не я е пи сал, на ме ри ха, че е глу па ва, че ня ма 
на уч на стой ност.

За ме не ав то ри те тът ни що не зна чи. За ме не ав то ри те тът е са-
ма та ис ти на. Аз вземам пред вид един хле бар - каз ват, че бил мно-
* чарадясал (диал.) - изгнил
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го до бър, ще ви дя, ще про ве ря. Ба ща му бил мно го до бър. Каз вам: 
„Дай те ми от ва шия хляб, ще ви дя, ще го про ве ря, ще опи там.“ 
Че ба ща му бил до бър, че спе че лил, че то ва нап ра вил, оно ва нап-
ра вил, аз се га ис кам фак ти те, да взе ма от хля ба, да го опи там. И 
на ми рам, не му е ху бав хля бът, ни що по ве че. мно го пъ ти съм ял 
хляб мно го ху бав наг лед, но ця ла нощ не мо га да спя от ми риз ма-
та и ка чес т во то му пос ле. Каз вам: „Не ми но се те от то зи хляб.“ 
„мно го ху бав, бял.“ „Не е ху бав. мо ят ин с пек тор на хра нос наб дя-
ва не то каз ва: не е ху бав то зи хляб, то ва е от ров на ра бо та, не яж.“ 
„Ама на до ве рие.“ Ни как во до ве рие. Опит вай те ра бо ти те. Ама 
еди-кой си брат опи тал ра бо ти те. То зи брат не но си ни как ва от го-
вор ност. Той на вя ра взел не що, до шъл, пре по ръч ва. Хи ро ман тът 
до бър до шъл, един гра фо лог съ що. Го во рят, опис ват ха рак те ри те, 
но аз гле дам, слу шам как те опис ват ня кои хо ра. От тях но гле ди-
ще са доб ри. Лъ жат се. Гра фо ло гът ка зал, че пет най сет го ди ни се 
за ни ма вал с гра фо ло гия, ав то ри тет ста нал чо ве кът. Хи ля да и пет-
с то тин го ди ни да се за ни ма ва, пак мал ко ще знае. Ка то го гле дам 
как опис ва ха рак те ри те, на ми рам, че мно го е бос. Каз ва и вер ни 
не ща за бук ви те, ка то го во ри, ху ба во ги опис ва. Да ва и прин ци па.

Да ка жем, взе ме те тия ос т-
ри те бук ви тъй пи ше чо ве кът. 
Кли но об раз но пис мо. Или да 
до пус нем, че пи ше тъй. Се га 
вие идеа ли зи ра те не ща та. Изу-
ча вай те ги. Има при вид ни зна-
ци на доб ро то, има при вид ни 
зна ци на зло то. Вие най-пър во 
ще се спре те на п ри вид ни те. Има съ щес т ве ни не ща. Един чо век, 
кой то ви из лъ же, вся ко га ще ви обе щае мно го. Щом чо век мно го 
обе ща ва, той ще ви из лъ же. Ще ви ка же, че ще има те сто на сто 
от то ва и оно ва, то е лъ жа. До ла пи са то ва. Или да дой де ня кой 



241

да хва ли ня кой ле кар: „То зи ле кар е ав то ри тет, той то ва нап ра вил, 
оно ва нап ра вил.“ Ня ма как во да ми пре по ръч ва те ле ка ря. Не ка 
дой де ле ка рят при бол ния да го ле ку ва. Че имал дип лом, че свър-
шил във Фран ция, в Аме ри ка, ня ма зна че ние. Ко га то ви из ле ку ва, 
то га ва го во ре те.

Да вал съм ви един при мер в мо и те бе се ди за ня кой, кой то хо дил 
в Баг дад и ка то се връ ща, каз ва: „В Баг дад ска чах двай сет мет ра.“ 
„За що тук не ска чаш?“ „Ха ва та* е тук та ка ва, ха ва та не уй дис ва**. 
В Баг дад два йе сет мет ра ско ча, ту к ха ва та не уй дис ва.“ Се га ще 
пре ве дем ска ча не то. Ня кой каз ва: „Ед но вре ме бях мно го до бър, 
се га не съм.“ Ка къв то си бил ед но вре ме, та къв си и се га. „Ед но 
вре ме бях мно го до бър.“ Пра во е, но аз виж дам, при чи на та не е 
там. „Се га не съм по-лош, се га съм ту рен при ло ши ус ло вия и не 
мо га да се спра вя с ло ши те ус ло вия.“ За то ва упот ре бя ваш лъ жа та. 
„Ка то упот ре бя лъ жа та, аз зная, че е лъ жа.“ Да ка жем, дой де един 
чо век мно го де ли ка тен при мен да ис ка па ри. Ня мам па ри, но не 
оби чам да ме гъл чат, да ме ху лят и каз вам: „Ще ме из ви ни те, же-
на ми се раз бо ля, де те то съм пра тил в са на то ри ум.“ Ще на ве да от 
де вет де сет и де вет кла де не ца во да, за да се из ви ня. След ка то си 
за ми не, аз се чу дя, че съм го из лъ гал та ка. Ка зал съм су ма лъ жи, 
за да се ос во бо дя от не го. Всич ки вие, гле дам, има те тия до ла пи. 
Ни то же на ми се е раз бо ля ла, ни то де те то ми, но усе щам, че не 
мо га да тър пя. То га ва как во тряб ва да пра вя? Как тряб ва да пос-
тъ пи чо век?

Ако си све тия, не се съ би рай да жи ве еш с друг све тия. Ако си 
мно го лош чо век, не се съ би рай да жи ве еш с друг мно го лош чо-
век. Ако си съв сем за га зил, не хо ди да пра виш при я тел с т во с друг, 
кой то е за га зил по ве че от те бе. Ти си за га зил с дъл го ве те си   на ме-
ри ня кой друг, кой то не е за га зил, кой то ня ма дъл го ве. Тия хо ра, 

* хава (тур.) - състояние на времето, климат; положение, настроение
** уйдисва (тур.) - допада, приляга
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ко и то са за га зи ли, мно го са ра бо ти ли, умът на та къ в пос то ян но 
мис ли. За га зил чо ве кът   мис ли. Чо ве чес т во то, ка то сгре ши, гле да 
да из ле зе от та зи бе да. Виж как ра бо тят. Же лез ни ци, пъ ти ща, къ-
щи гра дят. Всич ки тия хо ра ис кат да из ля зат от по ло же ни е то, в ко-
е то се на ми рат. Те гра дят къ щи, свет ли на да има, про зор ци. Ис кат 
да жи ве ят доб ре, каз ват: „Ня ма да бо ле ду ва ме.“ Пра во е, но хо-
ра та уми рат и при ху ба ви те про зор ци. И при ло ши те пак уми рат. 
Ста тис ти ка та каз ва, че при ху ба ви те жи ли ща хо ра та уми рат по-
мал ко, а при не хи ги е нич ни те уми рат по ве че. При ху ба ва та хра на 
уми рат по-мал ко, а при ло ша та хра на уми рат по ве че.

Се га ще да де те ед но въз ра же ние: тъй е за оня, кой то е бо гат, 
ами кой то е си ро мах? Най-пър во, вие има те лъж ли ви мис ли, че сте 
си ро ма си, че сте бо га ти, че сте уче ни, че сте не ве жи. Не ве жес т во 
и уче ност са две раз лич ни по ло же ния. Учен си, ко га то свет ли на 
има. Жи ве еш раз кош но, по не же имаш па ри, всич ки удо вол с т вия, 
как ви то ис каш, мо же да взе меш нав ся къ де. Си ро мах си - скром-
но жи ве еш. мо же да си бо гат, сто ма хът ти е не жен, де ли ка тен, не 
ядеш. Каз ва те: „Ка то све тия е.“ Све тия от зор. Дру ги ят, си ро ма-
хът, кой то е ла ком, сто ма хът му е зд рав. Не е ви но вен чо ве кът, че 
му се яде. Как во тряб ва да пра ви зд ра ви ят чо век, кой то ис ка мно го 
да яде? Той тряб ва да на ме ри бо га тия, кой то не мо же да яде, и да 
му слу гу ва. Оня има мно го не ща. Ка то му слу гу ва, каз ва: „Яж и 
за ме не.“ Щом си ро ма хът на ме ри та къв бо гат чо век, ра бо ти те се 
уреж дат. Бо га ти ят ще ка же: „Как то виж даш, то ва яде не не ме пол-
з ва. Да имам твоя сто мах. Ще ис кам да ми нап ра виш то ва, да ми 
нап ра виш оно ва.“

Да дой дем до съ щес т ве но то. Ка же те ми ед на об ща пог реш ка. 
Ед на об ща пог реш ка ще ви ка жа. Вие ще ка же те, че в Аме ри ка са 
из на ме ри ли еди-как во си. Тъй всич ки ще ка же те, че в Аме ри ка 
из на ме ри ли еди-как во си. Пък ня ма ни що в Аме ри ка, ни що не са 
из на ме ри ли. Ако мо же ха в Аме ри ка да из на ме рят не що, не би ха 
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има ли и те тол ко ва стра да ния. Те имат по-го ле ми стра да ния, ико-
но ми чес ки ят въп рос и там не е раз ре шен. мно го въп ро си аме-
ри кан ци те са раз ре ши ли, но има мно го въп ро си, ко и то не са раз-
ре ши ли. То ва са из на ме ри ли, оно ва са из на ме ри ли, то ва са са мо 
при каз ки. Каз ва те, че са на ме ри ли на чин да се под м ла дя ва чо век. 
Ще на ме рят ня коя жле за от ня коя май му на, за пет-шест го ди ни ще 
под м ла дят ня ко го. Но пос ле, под м ла дя ва не то се дъл жи на съв сем 
друг за кон. Взе ме те ох ти ча ви те хо ра, ле ка ри те ще ги ту рят на лег-
ло са мо да ле жат, ще ги ох ра нят, за да мо же тия ка вер ни да се зат-
во рят. мик ро би те, от ко и то са об ра зу ва ни, тряб ва да зат лъс те ят, 
че да не мо же да ядат по ве че. То зи, кой то стра да от ту бер ко ло за, 
щом из ле зе из един ре жим, той не се ле ку ва. Да же ако той пра ви 
го ле ми уси лия да се ле ку ва, вре мен но мо же да му се по мог не.

Ту бер ко ло за та е ед на бо лест, при чи на за ко я то са чув с т ва та, бо-
лез не ни чув с т ва, за сег на ти чув с т ва. мо же от да леч но ми на ло да 
е при чи на та. Ту бер ко ло за та ид ва от без по койс т вие. Ня кои ор га-
низ ми са зд ра ви, ня кои не са зд ра ви. То е един жи вот. Ня кои хо ра 
прив ли чат ту бер ко ло за та, ня кои хо ра, ако ги ту риш при бол ни от 
ту бер ко ло за, ни що не им ста ва. Има хо ра, ко и то и при про ка же ни 
да са, ни що не им ста ва. Има дру ги, ко и то се за ра зя ват. Ако ви ту-
рим при про ка же ни, кол ко от вас ня ма да се за ра зят? Ня кои от вас 
ня ма да се за ра зят, но туй ни най-мал ко не за ви си от ва ша та доб-

ри на. Вие сте по ло жи те лен, та зи 
бо лест не на ми ра поч ва във вас.

Се га от то ва, ко е то ви го во ря, 
вие кое мо же да при ло жи те? В 
туй по ко ле ние дви же ни е то вър-
ви та ка, в та зи по со ка. Чес то вие 
слу ша те та зи по го вор ка: „Де то 
е тек ло во да, пак ще те че.“ То зи 
за кон раз ре ша ва мъч но ти и те, са-
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мо че изис к ват се че ти ри по ко ле ния или цял век, за да про ве риш 
та зи ис ти на. На ми раш се в ед на мъч но тия, нап ра вил си ед на пог-
реш ка при из г ре ва на Слън це то. От из г ре ва до за ле за на Слън це то 
ще имаш въз мож ност да поп ра виш та зи пог реш ка. Туй е за кон.

Ако зна е те за ко ни те, мо же да из п ра ви те пог реш ка та. Ако не зна-
е те то зи за кон, ще ми нат че ти ри дни, ако не зна е те, ще ми нат 4 сед-
ми ци или 4 ме се ца, или 4 го ди ни, или 40 го ди ни, или 400 го ди ни, 
или 4000 го ди ни, или 400 000 го ди ни, и то га ва ще раз бе ре те за ко на 
и мо же да из п ра ви те пог реш ка та. Ако от ла га те, то зи за кон се пов-
та ря. Каз ва: „Тя ще се оп ра ви.“ Ако по пад неш в ед на ве ри га на пов-
то ре ния, пов то ре ния, как во ще пра виш? „Пов то ре ни е то е май ка на 
зна ни е то.“ мо я та гла ва по бе ля от пов то ре ние на не ща та, и тво я та 
ще по бе лее. Ня ма как во да пов та ря чо век. Ка жеш, и нап ра виш. Ка-
жеш, и вед на га из п ра виш   то ва ще да де ре зул тат. Не пов та ряй доб-
ро де те ли те, не пов та ряй и пог реш ки те. Ни що по ве че.

То га ва ще ти ка жа та ка: ни ко га не го ща вай ед на доб ро де тел по 
един и съ щи на чин. Ето къ де пра ви те пог реш ка. Най-пър во ще 
при е ме те ня ко го, мно го доб ре ще го нах ра ни те. Вто ри път ка то 
дой де, по из ме ни се мал ко ва ше то мне ние, а с то ва и на чи нът на 
пос ре ща не. Пър вия ден му дай те най-прос та та хра на. Ка то дой де 
ня кой ден, му дай те хляб и ед на-две ябъл ки, с най-прос та та хра на 
го при е ме те. А вие пър вия път, за да се по ка же те, уго ща ва те го 
доб ре, пос ле на ма ля ва те.

Се га аз гле дам, ка то дой де ня кой в брат с т во то, вие раз п ра вя-
те: „Ние тъй жи ве ем.“ Раз п ра вя те, раз п ра вя те, чо век мис ли, ка то 
че тук са съб ра ни све тии, ан ге ли, раз ре ши ли всич ки въп ро си. И 
вед на га ис кат да дой дат меж ду вас, да жи ве ят тук. мис лят, че ка-
то дой дат при нас, всич ко ще се оп ра ви. Те, ка то дой дат тук при 
нас, съв сем ще за га зят. Има не що вяр но. Из г ре вът е Из г рев и туй, 
ко е то виж да те тук, е Из г рев. Из г ре вът оба че е на дру го мяс то, вие 
не зна е те къ де е.
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Ще ви при ве да при мер. Един бо гат аме ри ка нец нап ра вил един 
пан си он, уре дил го най-мо дер но, с лег ла, с пок рив ки, с гра ди на. 
Ди рек то рът на пан си о на каз ва: „Туй е на ши ят дом“, ка то че той е 
не що уре дил. Кой как дой де, каз ва: „Туй на ре дих ме, оно ва на ре-
дих ме.“ Оба че уми ра то зи бо гат чо век, вед на га пан си о нът уми ра. 
Ня ма сред с т ва от ни къ де, ди рек то рът на пу ща, зат ва ря се пан си о-
нът. Пи там: кой уреж да въп ро са? До то га ва, до ка то Бо жи и те бла-
га те кат, ние всич ко уреж да ме, но ка то спрат те зи бла гос ло ве ния, 
всич ки ди рек то ри за къс ват. У вас до ка то те че Бо жес т ве но то, всич-
ко вър ви, щом спре Бо жес т ве но то, вър ви те ка то чо век, кой то виж-
да кол ко мал ко знае. За то ва се га из пол з вай те Бо жес т ве но то. мо же 
да се спра се га да ви пи там по как во се раз ли ча ва Бо жес т ве но то, 
как мо же вие да го поз на е те

 Гле дам, ня кои мои мис ли мно го ви до па дат в да ден мо мент. 
Все ки един от вас има из вес т но про ти во ре чие. Да ка жем, че аз 
раз ви вам из вес тен мо рал, мно го ви сок мо рал - мо рал, кой то не 
мо же да се при ло жи на Зе мя та. Се га, ка то раз ви вам то зи мо рал, 
каз ва те: „Пре ка ли го, тъй не мо же.“ Аз каз вам, че чо век тряб ва да 
се от ка же, да раз да де всич ко то си ма те ри ал но има не, да пос лед ва 
Хрис та. Де ца, же ни, всич ко туй да на пус не, за да се спа си в Не-
бе то. Кой ще жи вее по то зи на чин, кой ще на пус не же на и де ца 
за ра ди Хрис та? Каз ва ня кой: „На ли аз съм се оже нил за Гос по да, 
на ли Гос под ми ги да де, как ще ги ос та вя, пре ка ле но е.“ То е един 
от не раз б ра ни те въп ро си. Аз ви го во ря по един въп рос, с кой то аз 
не съм се спра вил още. 

Имах ме един при я тел, Пе тър Тих чев. Ко га то дъ ще ри те му бя ха 
мал ки мо ми че та, на че ти ри-пет го ди ни, ка то се из п ра ви пред ам-
во на, раз п ра вя: „Же на ми тъй, де ца та ми тъй.“ Про по вяд ва, про-
по вяд ва. В хрис ти ян с т во то ги раж да. Ка то из рас на ха дъ ще ри те 
му, ка то ту ри ха оне зи шап ки, оне зи дре хи. „Как е, брат Пе тър?“ 
„Не ме слу шат. За поч на ха мо ра ла, кой то про по вяд вах на дру ги-
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те.“ „Не, не мо же.“ „Та те, каз ват, за що си тол ко ва глу пав, за що си 
се ри о зен, за що про по вяд ваш та ки ва глу пос ти на хо ра та? Дъ ще-
ри те за поч на ха да ми про по вяд ват на ме не.“ Къ де е при чи на та, че 
дъ ще ри те му не го слу шат? Аз зная къ де е при чи на та. При чи на та 
ето къ де е. Той бил дас кал в ед но се ло в Де ли ор ма на. Оти шъл на 
кла де не ца, по ед но вре ме иде един тур чин да си пои ко ня. Вед на га 
тур чи нът му уд ря че ти ри-пет плес ни ци и го по ва ля на зе мя та. Ка-
то си оти ва, не каз ва, че тур чи нът му е уда рил че ти ри-пет плес ни-
ци, но каз ва: „Ка то бях на чеш ма та, ид ва един тур чин, ис ка да се 
по ка же сер без. Ка то му уда рих ед на плес ни ца, по ва лих го на зе мя-
та.“ „Ще ни из би ят.“ „Не ка ни из би ят.“ Дя до Пе тър бе ше све тия, 
но ето къ де е не го во то не щас тие. Тур чи нът го би, а той ка зва, че 
той бил тур чи на. То зи тур чин на кла де не ца, то ва са дъ ще ри те му. 
Как во да се пра ви? Да се мах не то зи тур чин. Как да се мах не? „Да 
се на ме ри ня кой да взе ме те зи дъ ще ри, да се раз п ра вя с тях, аз да 
си за поч на да про по вяд вам, как то мис ля.“ Оба че той си за ми на от 
Зе мя та и ра бо ти те не мо жа ха да се уре дят, как то той мис ле ше, да 
про по вяд ва. Каз вам, тур чи нът ка то оти ва на кла де не ца, ти гле дай 
на да леч да бъ деш. Щом дой де тур чи нът на кла де не ца и ти си там: 
„Гя ур!“ Ня кол ко ша ма ра ще ти уда ри.

Не пре у ве ли ча вай те не ща та. Вие ис ка те ня кой път да се по ка-
же те, го во ри те не що, ко е то не е вяр но. Кои са при чи ни те? Няма 
никакви причини. Един ден не ви сла гам яде не, кои са при чи ни те? 
Виж дам, че сте по зат лъс те ли, каз вам: „Днес на ди е та.“ Пост един 
път, два пъ ти в сед ми ца та не е ло шо. „Ама за що, как ва пог реш ка 
сме нап ра ви ли?“ Ни как ва пог реш ка, ди е та тряб ва. „Ня кой сгре-
шил.“ Ни кой не е сгре шил. Как ви са мо и те на ме ре ния? Ис кам да 
си по чи на, не ис кам да слу гу вам на те зи. Ще сло жа тра пе за та, ще 
се на я дат. Ще ка жат: „Бла го да рим.“ Те ще се на я дат, аз ще тряб ва 
чи нии да мия, пок рив ка та да пе ра. Ден-два та ка, ни кой ни що не 
пла ща, пос ле кри ти ку ват: „Туй не би ло ху ба во сгот ве но.“ Ни кой 
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не да ва от джо ба си. Най-пос ле каз вам: „Ни кой ни що не да ва, и 
аз не да вам.“ За що? Ве че дру га фи ло со фия. Ис кам да си по чи на, 
на ме ре те ня кой друг. Вие днес не мо же те да на ме ри те един гос-
тил ни чар, кой то да ром да да ва. На ме ре те та къв гос тил ни чар, де то 
без па ри да ви да ва, аз ще ида да ви дя то зи гос тил ни чар.

Се га си пред с та вя ме ед но иде ал но об щес т во. Иде ал но то об-
щес т во е из к лю че но. Бил съм и в Аме ри ка, и в Ан г лия, Гер ма ния, 
нав ся къ де. Изу ча вал съм иде ал но то в све та. Но тъй, как то го мис-
лим, го ня ма. То ще дой де. Сре щал съм иде ал ни хо ра, но иде ал-
но об щес т во - не. То те пър ва ще се об ра зу ва. Ние не мо же да се 
из ви ня ва ме, ус ло ви я та не поз во ля ват. У вас има же ла ние, но нас-
ло е ния от ми на ли жи во ти ви пре чат. Вие сте за къ са ли, от тук сте 
взе ли па ри на за ем, от там сте взе ли па ри на за ем, се га тряб ва да ги 
пла ща те. Аз съм про по вед ник, из п ра вя се и про по вяд вам: „Оне зи 
бра тя, ко и то са взе ли па ри на за ем, тряб ва да ги пла щат.“ Вас ви 
рез не не що. Имам доб ри же ла ния, но пре ка лих. Ня кой брат бо гат, 
дал па ри ня къ де, за поч ват да го хва лят. „Еди-кой си брат дал тол-
ко ва за бла гот во ри тел ни це ли.“ Той се на ди га. И он зи, кой то го во-
ри, и он зи, кой то слу ша, всич ки та зи ра бо та не я раз би рат. Кой то 
е ял, да бла го да ри на Бо га. И кой то не е ял, и той да бла го да ри на 
Бо га. Кой то не е ял, вто ри път ще му да дат. Ни що по ве че.

Как во ще бъ де, ако всин ца ви пра тя на един из пит, със слад ки 
ду ми да спе че ли те па ри, ако ви дам ед на за да ча са мо с ва шия го-
вор да спе че ли те сто ле ва? Задачата е такава. С думи само като 
говорите сладко, да може да изкарате сто лева. Колко от вас ще 
изкрънкат сто лева. Ня кои от вас са майс то ри, ще спе че лят. Аз мо-
га да из к рън кам сто ле ва. На ня кой чо век е бол на дъ ще ря му. Каз-
вам: „Един спе ци а ли тет имам за ту бер ко ло за.“ „Тъй ли?“ Чо ве кът 
не сто, двес та, трис та и пет с то тин ще да де. Ще дам от мо е то ле-
кар с т во. Хо ра та са мно го ле ко вер ни. Но по един пра ви лен на чин 
кол ци на от вас мо гат да из ка рат сто ле ва на ден?
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Или за да се поз нае до кол ко сте сми ре ни, пред с та ве те си, че 
ви дам дру га за да ча. В ста ро вре ме са да ва ли та ки ва за да чи на 
уче ни ци те. Пред с та ве те си, че ви дам ед на га ван ка и це лия ден 
сто и те с га ван ка та на ули ца та. Ня ма да го во ри те ни що. Как во то 
ту рят, ще ча ка те. То ще бъ де глу па во от моя стра на да ви пос та вя 
на та къв из пит, но ако на ис ти на се пос та ви те на из пи та це лия ден 
да ча ка те, как во ще пра ви те? Оне зи про ся ци, ко и то ча кат та ка, те 
до вър ш ват из пи та си. 

За ко нът изис к ва да ви ос во бо дя. Има об щи пог реш ки, на ко и то 
вие се га но си те пос лед с т ви я та. Не се без по кой те за то ва. Има те 
ед но зда ние, на ло жи ли са ви да нък, не сте го пла ти ли, но вър ху 
на ло же ния да нък има и гло ба. ми на ли ед на, две, три го ди ни, ня-
кой път мо же ня кол ко хи ля ди ле ва да ста нат. Не сте ви но вен, не 
зна е те за ко ни те, не зна е те по ряд ки те, но гло ба та е гло ба. Един 
наш при я тел оти ва на Усо и те, ту ря си па лат ка, на ла гат му гло ба 
хи ля да и пет с то тин ле ва, че си ту рил па лат ка та без поз во ле ние. 
Чо ве кът не знае. Каз вам: как во прес тъп ле ние е направил? „Зе мя-
та, каз ва, е Гос под ня.“ „Зе мя та е Гос под ня, но тук има за кон, тук 
не тряб ва да се ту ря па лат ка.“

Туй са нас лед с т ве ни не ща. Във всич ки ви има нас лед с т ве ни 
не ща, с ко и то вие не мо же да се спра ви те. Не до вол ни сте от из вес-
т ни неп рав ди, ко и то съ щес т ву ват, но тия неп рав ди не мо же се га да 
се оп ра вят. Нер в ни ят чо век, той ще си ос та не нер вен, он зи, кой то 
го во ри бър зо, той дъл го вре ме тряб ва да ди ша, до ка то дой де до 
по ло же ние да не го во ри бър же. Ка то ис ка те да го во ри те мно го, 
мал ко по ча кай те, пре ди да ка же те не що, по мъл че те. Ня кои от вас 
сте дос та мъл ча ли ви, но ня кои хич не мо же те да мъл чи те, мно го 
го во ри те.

Слу шам ви от го ре, ко га то пе е те. По на чи на, по кой то за поч ва-
те ня кои пес ни, не що не из ли за. „Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“ 
пе е те, но по то зи на чин, по кой то поч ва те, ни що не се пос ти га. 
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„Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“ не се за поч ва та ка. мно го по ле ка 
ще за поч не те, мно го ти хо. Я за поч не те се га. Ти, Ол ге, изпей.

Всич ки мо же да се уп раж ня ва те. В чо ве ка има ед но чув с т во, има 
един пси хо ло ги чес ки усет, ня ма да ви ка жа мяс то то къ де е, кой то 
усет ви под с каз ва как тряб ва да поч не те. Но ако се наб лю да ва, мо же 
да на ме ри те къ де е. Ня кой път ис ка те да пе е те - ще мо же да зна е те 
мо же ли да пе е те доб ре, или не. Ня кой път съз на ни е то ви е раз д во-
е но. До то га ва, до ка то е раз д во е но съз на ни е то ви, всич ки тряб ва да 
зна е те, че се на ми ра те в чо веш ки те про ти во ре чия и то га ва всич ки 
не ща са не пос ти жи ми. Туй про ти во ре чие в съз на ни е то тряб ва да 
из чез не. Не да из чез не, но да го при ми ри те. Вие ще ра бо ти те, до ка-
то се съ е ди ни съз на ни е то ви, ще ра бо ти те вър ху ня кои не ща да ги 
пос тиг не те, да се съ е ди ни съз на ни е то ви, да не е раз д во е но. То га ва 
ня кои не ща са пос ти жи ми. Щом се раз д вои съз на ни е то ви, не ща та 
не са пос ти жи ми. Де то съз на ни е то не е раз д во е но, не ща та са пос-
ти жи ми в ма лък раз мер, де то е раз д во е но, не пос ти жи ми са не ща-
та. Тръг ваш за ед но мяс то, ис каш да по се тиш един твой при я тел, 
но пър во тряб ва да зна еш да ли ще го на ме риш. Щом съз на ни е то 
е раз д во е но, ще има пре пят с т вия. Ко га то съз на ни е то не е раз д во е-
но, иде те при то зи при я тел, ко го то тър си те - ще го на ме ри те. Или 
ис ка те да се под ви за ва те   във вся ко ед но от но ше ние опит вай те ва-
ше то съз на ние. Щом е раз д во е но, не ща та са не пос ти жи ми. Тряб ва 
да ра бо ти те за обе ди ня ва не то на съз на ни е то вът ре. То е вът ре шен 
за кон, с кой то тряб ва да се спра ви те. Ако се га с не го не мо же да се 
спра ви те, вън ш ни те про ти во ре чия не мо же да из чез нат.

Се га, из пя ли та зи сес т ра „Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“? Чо-
век тряб ва да знае да се спра вя доб ре с то но ве те, до ри с от дел ни те 
бук ви на тек с та. „В“-то тряб ва да зна е те да го пре вър не те в кот ва. 
То е зат во ре на бук ва. Каз ва те: „Ве сел чо век.“ Ве се ли е то как ста-
ва? Зд ра ве тряб ва да има те, па ри тряб ва да има те, къ щи тряб ва да 
има те, ху ба ва па мет тряб ва да има те. То га ва мо же да сте ве се ли. 
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Ко га то па мет та ви не е зд ра ва, ко га то па ри ня ма те, пог лед не те се 
окъ сан, ни как не мо же те да бъ де те ве сел. „В“-то е бук ва, ко я то по-
каз ва, че вън ш ни те и вът реш ни те ус ло вия тряб ва да бъ дат доб ри. 
За поч не те „Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“. „С“-то е из мен чи во, 
ка то ме се чи на та се ме ни   ту се праз ни, ту се пъл ни. Пос ле ду ма-
та „всич ко“ не е та ка хар мо нич на. За туй бъл га ри те каз ват: „сич-
ко“, из бяг ват „в“-то. Един ден и „с“-то мо же да из чез не. ме нят се 
не ща та. След двес та, хи ля да го ди ни ду ми те ще пре тър пят та ка ва 
ме та мор фо за, че един ден ще на ме рим не то ва, ко е то е се га. В ан-
г лийс кия език ня кои ду ми са про ме ни ли съ вър ше но пър во на чал-
ния си сми съл. Та ка из ре че ни е то: „Гос по ди, заб ра ни, да не би да 
нап ра вя пог реш ка“ се га се е из ме ни ло, след двес та го ди ни е до би-
ло по ло жи те лен сми съл: „Зас та ви ме Гос под.“ След двес та го ди ни 
от ри ца тел ни ят сми съл се е из ме нил в по ло жи те лен. 

По не же всич ки учас т ват в об щи те пог реш ки, вас ви дър жат за 
хи ля ди пог реш ки от го вор ни, ко и то не са ва ши. Вас ви дър жат от го-
вор ни и за хи ля ди доб ро де те ли, ко и то не са ва ши. Ком пен си рат се 
не ща та. Ня кой чо век виж да не що в се бе си, ко е то не е ху ба во, каз ва: 
„Лош чо век съм.“ Не че е лош, но но си със се бе си ло ши ра бо ти, не 
от зла во ля, но си от не май-къ де. Се га в туй от но ше ние тряб ва да се 
па зи те. Вие се то ва ри те и каз ва те: „Той е мно го лош чо век.“ За друг 
каз ва те: „Той е мно го до бър чо век.“ От час ти е вяр но то ва. Не е тол-
ко ва лош, кол ко то вие мис ли те, и не е тол ко ва до бър, кол ко то вие 
мис ли те. Аз чес то пра вя наб лю де ния на хо ра и вър ху се бе си, пра-
вил съм опи ти и съм до шъл до зак лю че ни е то: на един чо век щом 
нап ра ви те ус лу га, ко я то съв па да с не го вия път, да ня ма ни как ва ре-
ак ция, той е го тов и май чи но то си мля ко да да де, но щом нап ра ви те 
не що, ко е то не е съг лас но с не го ви те же ла ния, той вед на га ще си 
със та ви едно осо бе но мне ние за вас.

Се га за пе е не то. Ня кой път мис ля как да ви поп ра вя. Ня кой път 
пес ни те съв сем са се пре ро ди ли   друг ха рак тер имат, дру го ще се 
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пос тиг не с тях. „Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“, но то ва, ко е то 
же ла е те, не е пос ти жи мо или то ва, ко е то же ла е те, не е то ва, ко е то 
мис ли те и же ла е те. Всич ко дру го ще се пос тиг не. То ва ще из ме ни 
пе сен та „Всич ко в жи во та е пос ти жи мо“. Как да я из ме ним? За да 
пос тиг нем не ща та, как тряб ва да ги из ме ним се га?

Ня кои от вас, ка то не мо же те да пе е те, по па да те под об щи те при-
чи ни. Ред по ко ле ния ва ши де ди и пра де ди са мис ли ли, че не тряб ва 
да се пее и вслед с т вие на тия заб ра ни вие ис ка те да пе е те, но не що 
ви каз ва: „Не дей да пе еш.“ Дя до ти ту рил ми съл та, че не тряб ва да 
се пее. Сле до ва тел но се га сме под им пул са на ми на ли те по ко ле ния, 
и ка то пе ем, и ка то не пе ем но сим пос лед с т ви я та на ми на ли те по ко-
ле ния, ко и то са ис ка ли или не са ис ка ли да пе ят, та ние сме из ра зи-
те ли се га на тях но то му зи кал но раз ви тие. Пък как во то ние вне сем в 
бъ де щи те по ко ле ния, те ще но сят ми на ло то, плюс оно ва, ко е то ние 
сме внес ли. Та за то ва, ко га то ня кой път не ис ка те да пе е те - ма кар 
че не ви се пее, пей те. Ако не ща та не сте пос тиг на ли, не сте до бър 
в ня кои по ко ле ния. „До бър съм, но ня мам ус ло вия да го нап ра вя.“ 
За що то доб ро то тряб ва да го из ра зим.

Как ще по ка жем доб ро то? Ня кой чо век на пъ тя си из къл чил 
кра ка, аз имам ус ло вия да нап ра вя доб ро то, той ще бла го да ри. Ако 
аз не зная да нап ра вя доб ро то, ни що не съм при до бил. Ако не нап-
ра вя доб ро то, при дру ги ус ло вия тряб ва да на ме ря мяс то да нап-
ра вя доб ро то. мо же да оти де те ня къ де спе ци ал но да нап ра ви те 
доб ро то, но ни най-мал ко ня ма да бъ дат до вол ни. Ако оти де те при 
един бо гат чо век и за не се те един хляб, той мо же да се до ка чи. Ако 
ос та ви те шап ка, обу ща, ще се до ка чи. Но ако на един нуж да ещ се 
чо век ос та ви те обу ща, ко га то вън има двай сет и пет гра ду са студ, 
той ще бла го да ри. Тук има ус ло вия за доб ро то. 

Каз вам се га: бъ де те доб ри със се бе си. По ня кой път вие не сте 
доб ри със се бе си. Ня кой път не сте дос та тъч но ло ши със се бе си. 
Зна е те ли как во е да бъ де чо век лош със се бе си, лош, спра вед-
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лив чо век със се бе си? Тряб ва да се про я ви те как то тряб ва. Каз ва те: 
„Ня ма ра бо та, не ис кам да ра бо тя.“ За що та ка? „Слу га съм на един 
ка са пин, кой то ме учи да ко ля. Ня ма да ко ля, не ис кам. Не му ис кам 
па ри те, не ис кам да ко ля. За що да не мо га да ка жа то ва?“ „Не дей за-
ра ди Гос по да, за ра ди же на та, за ра ди де ца та.“ Бъ ди лош, ка жи: „Не, 
ня ма да ко ля.“ Да ви обяс ня малко де е ло ша ви на та. Аз лош ли съм 
в да де ния слу чай? Доб ре, ако ида да ко ля го ве да та, ще бъ да до бър 
за же на, за де ца. Не, за ок ръ жа ва щи те днес ще бъ да лош, ще гла ду-
вам, но не ис кам да ко ля. „Как во да пра вим?“ „Ще иде те да ко па е те 
на ло зе то.“ „Всич ки ще идем да ко па ем, аз не ис кам да ида да ко ля.“

Каз вам, всич ки тряб ва да ста не те в то ва от но ше ние ло ши. Вие 
не сме е те да се от ка же те. За един ден по не да се от ка же те, не все-
ки ден да се от каз ва те. За един ден по не, за два дни да се от ка же те. 
Ня коя сес т ра, ня кой брат имат мно го ос т ри ези ци   ре жат ка сап с ки. 
Ще си ка же те: „Днес ня ма да ре ка от сут рин та до ве чер та, от как то 
из г рее Слън це то, до ка то за ле зе Слън це то, це лия ден ня ма да ка жа 
ни що ло шо.“ Ще мъл чи те, да опи та те си ла та си. „До бър ден.“ Той 
мъл чи. „До бър ден! Ка жи не що.“ Той мъл чи. „Как во му е ста на ло?“ 
„Къ де оти ва те, сес т ра?“ Вие ще сед не те да раз п ра вя те - еди-къ де 
си. Нап ра ве те един опит да мъл чи те. „Как во е ста на ло, че сес т ра та 
да не го во ри?“ То га ва ще има те ед но теф тер че. Пи тат ви: „За що не 
го во ри те?“ „Ос та вям вие да го во ри те.“ „Къ де оти ва те?“ „Вие ще 
ка же те.“ „Как во мис ли те?“ „Аз няма да мис ля.“ „Как во ще пи ше-
те?“ „Вие ос та вям да пи ше те.“ „За що не го во ри те?“ „Вие ос та вям 
да го во ри те.“ Цял един ден ще мъл чи те, ще нап ра ви те един опит. 
Се га, ако ви дам ед на за да ча цял един ден да не го во ри те, мо же ли 
да го нап ра ви те? Кой то е чи нов ник, той не мо же да го нап ра ви.

Всич ки стра да те от об щи те пог реш ки на ми на ло то, всич ки се 
рад ва те на об щи те доб ро де те ли на ми на ло то. Бла го да ре те на Бо га 
и за ед но то, и за дру го то. Бла го да ре те на Бо га за всич ки те доб ри-
ни, ко и то ви да ват, за що то те не са ва ши, на ми на ло то са. За всич-
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ки те пог реш ки бла го да ре те. Бог е спра вед лив, Той ще урав но ве си 
то зи за кон. Ако нас не ни е за па зил, ни ка къв прог рес не би има ло. 
То ва е опа сен за кон. На ми ра те се в един ха ос, нас т ро и те се, раз г-
не ви те се на ня ко го. мо же да ня ма ни как ва при чи на, ни кой да не 
ви е нап ра вил ни що, но вие каже те: „мах ни се, не ис кам да го во-
ря.“ Дой де друг, вие и на не го каз ва те: „И ти се мах ни.“ Как во му 
е ста на ло? Той е ка то един кон, ко го то ка то бут нат по зад ни ца та, 
ри та с кра ка та си. Впрег нат ли сте в ка ру ца та, во зи те ка ру ца та. Ка-
то ви от п рег нат, бя га те в го ра та. До ка то сте впрег нат в ка ру ца та, 
не мо же да я счу пи те. Не се мъ че те ня коя своя пог реш ка да из п-
ра ви те из вед нъж. мъч на ра бо та е то ва. Ни ко га не спи рай те се бе 
си та ка. Пос те пен но ще нап ра ви те един за вой, ед на ма нев ра, не 
из вед нъж. Каз вам: аз съм пра вил опит, не съм на ме рил хо ра, ко и то 
мо гат. Ако нап ра вя ед на мал ка кри ва ли ния - мо же; ако не - ця ла 
ка тас т ро фа мо же да ста не. 

Об щи те пог реш ки ко га то дой дат във вас, вие тър си те хо ра, 
ко и то имат точ но об рат но то със то я ние. За що то в да де ния слу чай 
вие сте не раз по ло же ни ду хом, но тър си те друг, кой то е раз по ло-
жен, кой то има ху ба во раз по ло же ние. Вие ка то го ня ма те, той го 
има и та ка ком пен си ра те. Вие ка то сте тър си ли, тър си ли, и та ка 
на ме ри те. Он зи, кой то е тър сил, и не е на ме рил, да тър си, до ка то 
на ме ри.

ме не чес то ми каз ват: „Ка жи на еди-кой си брат.“ Не мо же хо-
ра та да се поп ра вят с мо рал. Аз съм до бър по един с т ве на та при-
чи на, по не же по ес тес т во съм до бър, не че от пос ле съм ста нал 
до бър. Пи та те: „Как до би то ва тър пе ние?“ В тър пе ни е то се ро дих. 
„Еди-кой си е ста нал тър пе лив.“ Ро ден е чо ве кът тър пе лив. Ня кой 
път, де то ня кои хо ра са не тър пе ли ви, то е са мо при вид но. Друг е 
тър пе лив, но са му ра ни ли ръ ка та, вре мен но е не тър пе лив, но ка-
то за рас не ръ ка та, той ще ста не тър пе лив. Той е тър пе лив, но ра на 
има на гър ба си. Всин ца сте тър пе ли ви. Ня кои, ко и то не мо же да 
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тър пи те, ра на има те. Вие, ко и то има те ра на, не тър пе ли ви сте. Аз 
съм тър пе лив, по не же ня мам ра на. Се гиз-то гиз ня коя фус ка  ми 
из ле зе ня къ де и ме без по кои. 

Ня кой път вие упот ре бя ва те из ра за: „мис ли той с кра ка та си.“ 
Зна чи, ка то ка же те, че той мис ли с кра ка та си, раз би ра те, че той 
е мно го глу пав чо век. Ако един чо век мис ли с кра ка та си, как во 
ще бъ де с ума си пък ако мис ли? Той ако с кра ка та мо же да мис ли, 
как во ли ще бъ де, ка то за поч не да мис ли с ума! Ан ге ли те с кра-
ка та, с ръ це те, с всич ко мис лят. Хо ра та мис лят са мо със своя ум. 
Аз не ис кам вие да мис ли те с кра ка та си, за що то вие до там не сте 
дош ли. мис ле те с ума си. 

Не раз ре ша вай те об щи те пог реш ки в све та. Об щи те пог реш ки 
са не из п ра ви ми. За па ли ли са къ ща та ти, из го ри. Ще пи еш ед на 
сту де на во да. То зи за па лил, он зи за па лил, то зи е при чи на та, он зи 
е при чи на та. Он зи чо век, кой то е нап ра вил къ ща та, той ста ва жер-
т ва, за то ва ня ма кой да ти пла ща. Ти ще пи еш ед на сту де на во да. 
Ед на пог реш ка е, че си жи вял в та ка ва къ ща. Ако си из ля зъл на-
вън, с мал ко си щял да ми неш. 

Не из п ра вяй те об щи те пог реш ки, но бъ де те ум ни да не вли за те 
в тия об щи те че ния. Те са об щи те пог реш ки. Но има и доб ри ус-
ло вия - об щи те доб ро де те ли. Щом по пад не те в об щи те доб ро де-
те ли, бла го да ре те за то ва.

„Добрата молитва“

Тридесет и четвърта лекция на Общия окултен клас 
29 май 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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пРАВИЛНОТО пЕЕНЕ

„Добрата молитва“

Вся ко не що има своя ос но ва. Ос но ва зна чи туй, на ко е то в да-
де ния слу чай мо же да раз чи таш. На как во мо же да раз чи та ме ние? 
(Учи те лят про че те пет най се та гла ва от Пър во то пос ла ние към 
ко рин тя ни те.) 

Из вес тен род яв ле ния от вън ед нов ре мен но вър вят. Чо век тряб-
ва да знае да пее, тряб ва да знае да го во ри, тряб ва да знае да хо ди, 
тряб ва да знае да мис ли, да чув с т ва. мно зи на хо дят, но не зна ят 
да хо дят. мно зи на пе ят, но кри во пе ят; мно зи на мис лят, но кри во 
мис лят. Тряб ва да се из п ра вят пог реш ки те. Ако че те те „Учи те лю 
бла ги“, в пър ва та лек ция, как е про из ля зъл гре хът, се каз ва как ня-
кои, ка то мис лят за съз да ва не то на све та, се про зя ват, пък дру ги 
ки хат. Кой то се про зя ва, е кан ди дат за гре ха. Кой то ки ха, е кан ди-
дат за доб ро то. В про зяв ка та взе ма те не що, а в ки ха не то да ва те 
не що. Ки ха не то е сим вол. Ня кой път се про зя ва те, кан ди дат сте за 
ня кое прес тъп ле ние. Ки ха те, кан ди дат сте за ра бо та. Ако не вни-
ма ва те, не мо же да нап ра ви те доб ро то.

Апос тол Па вел раз ви ва сво я та те за за Въз к ре се ни е то, да ли хо-
ра та ще въз к ръс нат, или ня ма да въз к ръс нат. Има раз ни раз би ра-
ния за то ва. Въз к ре се ни е то е ис тин с ки ят жи вот. Хрис тос го из ра зи 
с ду ми те: „То ва е жи вот ве чен, да поз ная Те бе, Еди на го ис тин на го 
Бо га.“ Апос тол Па вел го е ка зал съ що то във фи ло соф с ки сми съл 
- ра зис к ва, ар гу мен ти ра в ця ла та гла ва. Тряб ва да се ар гу мен ти рат 
ня кои ра бо ти, за да ста нат по-яс ни.

Зап ри мер един чо век мо же ли да бъ де хрис ти я нин, ако не знае 
да пее? Не мо же. мо же ли да бъ де учен, ако не знае да пее? Не мо-
же да бъ де учен. Ня кой ще ка же: „Аз оби чам пе е не то, но не мо га 
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да пея.“ То е друг въп рос. Не мо же да пее, по не же не ис ка да пее. 
Не мо же да хо ди, по не же не ис ка да хо ди. То е друг въп рос. Всич-
ки въз мож нос ти, ко и то се кри ят във вас, тряб ва да при ло жи те. По 
ня кой път ние мис лим, че мно го зна ем. Пра во е. Зна ем не що от ри-
ца тел но. Взе ма ме един тон. меж ду „фа“ и „до“ по до бие. „До“ се 
по ви ша ва, не мо же да се по ни жи. „Фа“ се по ви ша ва, не мо же да се 
по ни жи. В стро е жа на съв ре мен на та му зи ка мо же ли да по ни жи те 
„до“? мо же ли да взе ме те „до“ бе мол? Ако ста не „до“ бе мол, ще 
ста не „си“, то е та ка пос та ве но. „До“ мо же да го по ни жи те, са мо 
ка то го пос та ви те в дру га га ма. мо же да на ме ри те по ло же ни е то 
на „до“, да му да де те един по-го лям прос тор. То га ва каз ва те, че от 
„до“ до „ре“ има цял тон. От „ре“ до „ми“ кол ко има те? Пак цял 
тон. Зна чи те зи то но ве, ко и то са це ли, се от ли ча ват по две ка чес т-
ва: че мо же да се по ни жат, мо же и да се по ви шат.

Вся ко не що, ко е то не мо же да се по ни жи, е по лу то ние, вся ко 
не що, ко е то мо же да се по ни жи и по ви ши, е цял тон. То е фи ло-
со фия за то зи, кой то раз би ра. Ни кой от вас не оби ча да се по ни-
жа ва. Все ки от вас оби ча да се по ви ша ва. Я да по ни жат ня ко го, 
да му ту рят един бе мол, как ще го пре жи вее? Имаш ти „до“, аз го 
ту рям „до“ ди ез. Я да ти ту рят един бе мол, да те по ни жат от чин 
ка пи тан, да те раз жал ват. В му зи ка та и по ви ша ват, и по ни жа ват. 
И ка то вле зеш в му зи ка та, ако не мо же да се по ви шиш, не мо же 
да се по ни жиш. То га ва от по ни же ни е то из ли зат ми нор ни те га ми, 
от по ви ше ни е то из ли зат ма жор ни те га ми. Как во са га ми те? Ня ма 
да ви раз п ра вям. Има спе ци фич ни ра бо ти в му зи ка та, тряб ва да 
учи те, ця ла та му зи кал на ли те ра ту ра е ху ба во да зна е те. мо же да 
че те те, има спе ци ал ни ра бо ти, ко и то му зи кан ти са ги пи са ли. Вие 
ги зна е те, мно го пъ ти сте ги учи ли, в мно го съ щес т ву ва ния вие 
сте за поч ва ли с му зи ка та и сте пре къс ва ли. Ка то ви гле да чо век, 
по гла ва та мо же да поз нае до къ де сте стиг на ли. На чер та но е на 
гла ва та на все ки чо век, ка то е учил не ща та, къ де е спрял. Ня кои 
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зап ри мер сте за поч на ли с ре ли ги я та и сте спре ли. Ва ша та Лю бов 
към Бо га, цен тъ рът на ва ше то ра дио, за да въз п ри е ма те Бо жес т ве-
ни те треп те ния, е слаб. Ня кои хо ра не са ре ли ги оз ни, по не же имат 
сла бо ра дио, вол та жът и ам пе ра жът е слаб.

Ре ли ги о зен чо век е он зи, кой то има чут ки чув с т ва да въз п ри е ма 
не ща та, най-тън ки виб ра ции и треп те ния на лю бов та. Ня кои въз-
п ри е мат са мо гру би те чув с т ва. Зап ри мер ти си гла ден, ис каш да 
ядеш, то е гру бо чув с т во. По как во се от ли ча ват гру би те чув с т ва? 
Вед на га хо ра та се сър дят. Де то има сръд ня, чув с т ва та са гру би. 
Има те ди аг но за. Кол ко то сръд ня та на ма ля ва, то по каз ва, че вли за-
те в об ласт та, де то чув с т ва та са по-бла го род ни. Де то сръд ня та из-
чез ва, чув с т ва та са бла го род ни. Уве ли ча ва ли се бла го род с т во то, 
сръд ня та из чез ва. Сръд ня има и в лич ни те чув с т ва. Чо век има ли 
дос тойн с т во, не мо жеш ед на ду ма да му ка жеш. И да му ка жеш, 
не мо же да я въз п ри е ме. Сре щал съм хо ра, на ко и то пре ди двай сет 
го ди ни им е ка за на ед на обид на ду ма и те не мо гат да я заб ра вят.

Вие каз ва те за ня ко го, че е ре ли ги о зен чо век. По как во познава-
те ре ли ги оз ни те хо ра? „Ти, каз ва, не си пе вец.“ Че по как во поз на-
ва те? Аз съм гле дал го ле ми пев ци, ко и то пе ят, не пе ят, но кря кат. 
Каз ват: „От ли чен пе вец.“ Пе вец е той, но аз на ри чам то ва ко ко шо 
кря ка не.

Пе е не то е ед на тай на на жи во та. Ако вие пе е те, а не мо же да из-
ме ни те сво е то със то я ние, то ва не е ис тин с ко пе е не. Пе е не е - ако 
на ра ни те ръ ка та си и из пе е те ед на мал ка пе сен, ръ ка та вед на га да 
оз д ра вее. Пе е не то ле ку ва. За да поз на е те да ли пе е те ху ба во, ка то 
се на ра ни те, за поч не те да пе е те. Уда ри те се ня къ де, за поч не те да 
пе е те „Бог е Лю бов“. Ка то свър ши те пе сен та, ако бол ка та прес та-
не, ху ба во пе е те, зна е те да пе е те. То ва е прак ти чес ка та стра на на 
му зи ка та. То ва ряд ко се случ ва.

Се га аз ви го во ря за ед но на ра ня ва не на чув с т ва та. Фи зи чес ко-
то, и то мо же да ста не. Ин ду си има, фа ки ри, ко и то пра вят та ки ва 
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опи ти. Нап ра ви той раз рез, ту ри ръ ка та си от го ре на ра на та, кон-
цен т ри ра ума си, след де сет-пет най сет ми ну ти пог лед неш, ра на та 
заз д ра вя ла. Раз ре же чо век ко ре ма си, след по ло вин час пог лед-
неш, ра на та заз д ра вя ла. Как мо же? То ва са за ко ни. Кой то знае, 
кой то е майс тор, мо же; кой то не знае, мъч но е. 

Та по не же сте в ед но учи ли ще, тряб ва да се учи те. Се га ня-
кои каз ва те, че сте ста ри. Под ду ма та стар, раз би рам учен чо век. 
Кой то е млад, се га пос тъп ва в учи ли ще то. Ако ста ри ят, кой то в 
учи ли ще то учи по две го ди ни, по три го ди ни във все ки клас, за що 
му е та зи ста рост? Най-пос ле, след ка то жи вее пет де сет, шей сет, 
се дем де сет го ди ни, свър ши про гим на зия, ня ма ли да бъ де смеш-
но? Пред с та ве те си един чо век, кой то е на се дем де сет го ди ни, още 
не е свър шил про гим на зия. Каз ва: „Ос та рях.“ От как во е ос та рял? 
Ос та рял е от ле ност, от мър зел е ос та рял то зи чо век.

Се га раз би ра те пра во. По ня кой път аз оце ня вам хо ра та до тол-
ко ва, до кол ко то мо гат да пе ят. Пее ня кой, аз го срав ня вам се га, 
той със своя ка мер тон си да ва тон. Аз ва дя моя ка мер тон, уд рям 
и про ве ря вам. (Учи те лят пос та ви два та пръс та, по ка за ле ца и 
сред ния пръст, във вид на ка мер тон.) Не го ви ят ка мер тон мо же да 
се из ме ни, но мо ят не мо же да се из ме ни. мо ят ка мер тон мо же да 
се из ме ни, ако имам из вес т на тре во га в ума си, ако имам из вес т на 
тре во га в чув с т ва та си, в пос тъп ки те си. Тия две стра ни на ка-
мер то на (пръс ти те) - ед на та стра на на ка мер то на е по ло жи тел на, 
дру га та стра на е от ри ца тел на   са мно го чув с т ви тел ни. Сле до ва-
тел но меж ду две те стра ни, ко и то са по ло жи тел на и от ри ца тел на, 
мо же да се яви ед но му зи кал но треп те не. Две те стра ни са от ри ца-
тел ни, ни ка къв му зи ка лен тон не мо же да се яви.

Сле до ва тел но вие не мо же да раз бе ре те за що Гос под е съз дал 
доб ри те и зли те хо ра на Зе мя та. Ето фи ло со фи я та. На Зе мя та доб-
ри те и ло ши те хо ра са ка мер тон. меж ду един лош и един до бър 
чо век се явя ва му зи ка лен тон. меж ду един лош и един до бър чо-
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век мо же да се яви ед но доб ро де ло. Ако доб ри ят чо век за е ма по-
ло жи тел на та стра на, то га ва се раж дат доб ри те де ла. Ако ло ши ят 
ста не по ло жи те лен, пък доб ри ят от ри ца те лен, то га ва се раж дат 
доб ри те пос тъп ки. То е за кон. За що е та ка? Ако не ис ка те да е 
та ка, от вас за ви си. В да ден слу чай каз ва те: „Аз съм лош чо век.“ 
Ако сте лош, зна чи, че ва ше то сър це е взе ло над мо щие, ка за но в 
сми съл че ва ши ят низш ум е взел над мо щие. Ако сте до бър, ва ши-
ят висш ум е взел над мо щие. Или по ня кой път вие слу ша те своя 
висш ум, а по ня кой път - своя низш ум. Пог лед не те дре хи те си 
и каз ва те: „Как во съм се одър пал.“ Въз му ща ва те се. Кое е по-ху-
ба во, доб ри ят чо век да бъ де доб ре об ле чен, или да не бъ де доб ре 
об ле чен?

Пред с та ве те си, ня кой чо век са го об лек ли ху ба во, на ки тен с 
пръс те ни, с огър ли ца, ди а ман ти, но са ту ри ли на но сил ка да го 
но сят за пос ле ден ден, да го из п ра тят от тоя свят. Или пред с та ве-
те си, че тоя чо век не е ху ба во об ле чен, ня ма ди а ман ти, пръс те ни, 
огър ли ци, но е жив. Кое е по-ху ба во? Тия скъ по цен нос ти са ху ба-
ви, но тряб ва да има те един пръс тен, кой то да вне се жи вот. То зи 
чо век, кой то е ум рял, къ де му е пог реш ка та? То зи чо век, кой то 
уми ра, за що му ту рят пръс тен? За що го об ли чат доб ре? Той каз ва: 
„Кой то мо же да вър не жи во та ми, всич ки тия пръс те ни, скъ по-
цен нос ти, дре хи ще му ги дам, те ще бъ дат за не го.“ За то ва го об-
ли чат ху ба во, но го за ра вят. Най-пос ле хо ра та взе мат пръс те ни те, 
за що то по ня кой път дре хи те из г ни ват, на ки ти те ос та ват, без да 
въз вър нат жи во та.

Та каз вам, вие ис ка те из вес т ни пръс те ни - вие ис ка те из вес т ни 
доб ро де те ли, вие ис ка те да пе е те ху ба во, ис ка те из вес т но бо гат с т-
во. Но пи там се га, с как во ще за ме ни те ва ше то бо гат с т во? Бо гат с-
т во то в све та тряб ва да има един ор ган. Има не ща, ко и то тряб ва да 
пред шес т ват бо гат с т во то. Аз ис кам да ста на един от ли чен пе вец. 
За да ста на пе вец, тряб ва да имам един ла рингс. Без тоя ла рингс 
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иде я та не мо же да се ре а ли зи ра. Най-пър во тряб ва да раз чи там на 
своя ла рингс, на сво е то гър ло. След ка то имам то зи ор ган, тряб ва 
да раз чи там на сво я та ми съл, тряб ва да раз чи там на сво и те чув с т-
ва, тряб ва да раз чи там на сво я та во ля, за да дам три нап рав ле ния 
на то на, да ос мис ля то зи тон, да му дам из вес т но нап рав ле ние. 
Се га вие ис ка те да бъ де те доб ро де те лен чо век. С как во? По съ-
щия на чин ис ка те да бъ де те на бо жен, с как во ще бъ де те на бо жен? 
На он зи, ко го то оби ча те, тряб ва да зна е те да му пе е те. От да ле че 
ако зна е те да му пе е те, той ще ви слу ша. На он зи, ко го то оби ча те, 
тряб ва да зна е те да му го во ри те, тряб ва да зна е те да му на гот ви те 
да яде. На он зи, ко го то оби ча те, тряб ва да има те не що да го за ни-
ма ва те от вън.

Се га вие ис ка те да зна е те да ли Гос под ви оби ча. Вие пос та вя те 
обич та на кри ва поч ва. Ця ла та все ле на Бог е съз дал за ра ди вас. 
То ва е до ка за тел с т во, че ни оби ча. Той е съз дал всич кия то зи свят 
за нас, вие се ди те и мис ли те да ли Гос под ви оби ча и да ли спе ци-
фич но то зи свят е съз да ден за те бе. Всич ки те хо ра мис лят за ко го 
е съз дал Гос под све та. За чо ве ка. „За ме не ли?“ Да, за те бе. Друг 
каз ва: „И за ме не го е съз дал.“ И спо ред хо ра та за ко го е съз да-
ден све тът? То за ви си от раз би ра не то на хо ра та. Два ма ду ши пе ят, 
два ма та пев ци из ли зат един след друг да пе ят. Из ли за еди ни ят пе-
вец, аз имам ед на ра на. Той поч ва да пее. Ако ра на та ми оз д ра вее, 
зна чи е до бър пе вец. За ме не до бър пе вец е то зи, кой то ка то за пее, 
ра на та на ръ ка та ми заз д ра вя ва. Той е пе вец. И дру ги ят е до бър 
пе вец, но ра на та не заз д ра вя ва. При ед но то пе е не, де то ра на та не 
заз д ра вя ва, то е обик но ве но пе е не, при дру го то пе е не, де то ра на-
та заз д ра вя ва, то е не о бик но ве но пе е не или на ре че но Бо жес т ве но 
пе е не. 

По ня кой път се съ бе ре те и се ска ра те. Ска ра ли се две сес т ри. 
Има при чи ни. Ска ра ли се за сво и те обу ща. Ед на та има обу ща от 
свин с ка ко жа, дру га та от ка мил с ка ко жа. Ед на та каз ва: „Ти но сиш 
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свин с ки обу ща.“ Дру га та каз ва: „Ти но сиш ка мил с ки обу ща.“ Ска-
ра ли се, че ед на та но си свин с ки обу ща, а дру га та ка мил с ки. меж-
ду вас туй го ня ма, за свин с ки и ка мил с ки обу ща вие не се ка ра те, 
аз го во ря са мо, за да изяс ня. Пи там: как во са ви нов ни свин с ки те 
и ка мил с ки те обу ща? В свин с ки те обу ща има не що ху ба во, ме ко. 
Че сви ня та се взе ма ка то сим вол. Чо век не тряб ва да бъ де ед на 
сви ня. Сви ня та е мно го флег ма тич на, лег не в ти ня та и грух ти, и 
ро ви. Тя мно го оби ча жи во та. Сви ня та има един ха рак тер - тя не 
е нер в на, не е нер воз на. мно го спри ха ва не е, има са мо об ла да ние 
в нея. Виж да те, му цу на та ù е ос т ра. Ос т ра та му цу на по каз ва, че 
има ин те ли ген т ност. Тя упот ре бя ва сво я та ин те ли ген т ност за своя 
из го да. Пог реш ка та на сви ня та се ди в то ва, че тя ро ви, де то не 
тряб ва и де то тряб ва. Ка то вле зе в ня коя гра ди на, има же ла ние да 
по мог не, каз ва: „Да ко пая.“ Ко пае, ко пае, раз ко пае всич ко на о ко-
ло. За то ва би ят сви ня та, че ро ви, де то не тряб ва. Ако вие пъ ту ва те 
с ед на ка ми ла в пус ти ня та, щом тя усе ти, че има ня ка къв ура ган, 
за бие но са в пя съ ка, не мо же да я мръд не те. Лег не и каз ва: „Ни 
крач ка нап ред.“ Тя поз на ва, че вре ме то ще се раз ва ли. Кой то не 
раз би ра, мо же да я бие, но тя ту ри, за бие но са си в пя съ ка, па зи 
се ве че. Зна чи, ако но сиш свин с ки обу ща, не ори, де то не тряб ва, 
не го во ри, де то не тряб ва, не мис ли, де то не тряб ва, не се гне ви, 
де то не тряб ва. Туй зна чи. Аз, ако но ся свин с ки обу ща и ми ка жат: 
„За що но сиш тия свин с ки обу ща?“, ще ка жа: „Да не ора. Да не се 
гне вя, де то не тряб ва. За туй но ся тия свин с ки обу ща. Ис кам да се 
из ба вя от ня кои пог реш ки.“ Ако но ся ка мил с ки обу ща, ще ка жа: 
„Аз но ся тия обу ща да не ля гам де то не тряб ва и да не вър вя де то 
не тряб ва.“ То ва са сим во ли.

Про ти во ре чи я та в жи во та чо век тряб ва да знае да ги при ми ря-
ва. Се га да дой дем до друг въп рос. Две сес т ри все спо рят. Вмес то 
да спо рят, да дой дат да из пе ят ед на пе сен, един ду ет. Ня кой път 
ед на та е соп ран, дру га та е алт. Ще за поч нат - то га ва соп ран и алт 
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вър вят. Не ка из пе ят един ду ет, ако не е ду ет, на един глас да из пе-
ят. След ка то из пе ят пе сен та, ако гор чи во то чув с т во е из чез на ло, и 
две те са пе ли пра вил но. Чо век, кой то не пее, мя за на един тъ пан, 
кой то е на си пан с мно го прах. От ли чен тъ пан, ко жа та е пър вок-
лас на, то зи об ръч на о ко ло е нап ра вен от скъ по це нен ма те ри ал, 
но тъ па нът е нат ру пан с прах. Да го из ми еш с во да, не ста ва, ще 
се раз ва ли тъ па нът. То га ва ще го ока чиш на вра та. Ка то за поч неш 
да уд ряш, всич ки ят прах ще из с ко чи. По не же има две стра ни, две 
ко жи, ед на та е по ло жи тел на, дру га та е от ри ца тел на, за то ва ху бав 
звук мо же да се по лу чи. Ка то го би еш, всич ки ят прах, кой то е по 
тъ па на, ще из с ко чи. С мик рос коп да го гле даш, ня ма да на ме риш 
ни то пра шец. По не же в му зи ка та тъ па нът е ту рен на ра бо та, всич-
ки те пра шин ки се ма хат. 

По ня кой път ня кои хрис ти я ни за мя зат на сто ящи тъ па ни, от-
го ре са пок ри ти с прах. Ка то бут неш, оцап ваш си пръс ти те. Ня-
ма как во да ги ми еш, ми е не то не е тол ко ва от най-доб ри те на чи-
ни за чис те не. Чо век в спе ци фич ни слу чаи мо же да се мие са мо. 
По ня кой път, ка то уда риш с пал ка та, мах не се пра хът. Ако ми еш 
тъ па на, ко жа та мо же да се раз ва ли. Се га аз виж дам, ра бот ни ци 
из ли зат от ня коя ми на по чер не ли, взе мат са пун, ми ят, ми ят чер-
но то. Казвам: „Този сапун тук си е на мястото, измива черното.“ 
Но виж дам ня коя да ма, не е хо ди ла в руд ни ка, ли це то ѝ бя ло, ка то 
взе ме са пун, трие, трие. Ето, каз вам, ед на да ма, ко я то не знае как 
да упот ре бя ва сво и те свин с ки обув ки, ед на да ма, ко я то не знае как 
да упот ре бя ва сво и те ка мил с ки обу ща. Щом не сте влез ли в руд-
ни ка, те бе не ти тряб ва та ко ва ми е не, те бе ти тряб ва са мо мал ко 
во да, са мо да се по нап лис каш. Ни ка къв са пун, ни що по ве че. Ако 
си се ока лял, ту ри са пун кол ко то ис каш. Ако не си се ока лял, ни-
ка къв са пун не ту ряй. Са пу нът ще из мие най-ху ба во то от ли це то 
ти. мно го хо ра си пок ва ря ват ли це то. По ня кой път се пок ва ря ва 
вя ра та - ня кое но во ве рую дой де, аз го на ри чам нов са пун. Взе маш 
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туй но во ве рую, че го пръс каш по ли це то, по ума, ис каш да зна еш 
как ва фи ло со фия има, ис каш да го раз бе реш. Ни как ва фи ло со фия 
ня ма. В как во се ди но во то ве рую?

Каз ва те за ня ко го: „От ли чен яс но ви дец   виж да всич ки не ща.“ 
Пре ди пет де сет-шей сет го ди ни се явя ва във Вар нен с ко ед на гле-
дач ка с ох люв, мор с ки го лям ох люв, та се съ би ра ця ла та Вар нен с-
ка ка а за*, за да ѝ гле да тая гле дач ка. Как во то ка же ла, всич ко ста ва. 
След ка то гле да ла дъл го вре ме, раз бой ни ци ѝ оби рат всич ко то бо-
гат с т во. Тя всич ко пред с каз ва ла, но не мог ла да пред ви ди ко га ще 
я обе рат раз бой ни ци. Пи там: един га да тел, кой то гле да и раз га да-
ва бъ де ще то на хо ра та и пос то ян но гре ши, га да тел ли е? Той, ка то 
не знае, ще го обе рат. При вся ка греш ка яс но ви де цът е об ран. Ти 
ще гле даш на хо ра та, ще пред с каз ваш, ще съ бе реш мал ко па ри, ще 
те обе рат. Та ман си оп ра виш мал ко ра бо ти те, дой де съ що то ло шо 
по ло же ние. То га ва ще от га да еш, то га ва ще дой дат раз бой ни ци те 
и ще те обе рат.

Се га ня кои от вас при е мат, че има дя вол, ня кои не при е мат, че 
има дя вол. Ня кои при е мат, че има Гос под, ня кои при е мат, че ня ма 
Гос под. По-лес но мо же да ми ка же те по как во се поз на ва дя во лът, 
по не же сте по-доб ре опоз на ти с не го. Как то ви виж дам, де то съм 
хо дил, все съм виж дал кар тич ки, от дя во ла пи са ни. Не съм сре щал 
чо век в Бъл га рия, кой то да ня ма лю бов но пис мо от дя во ла. Се га 
по как во се от ли ча ва чо век, кой то е за поз нат с дя во ла? Гле дам, 
ед на да ма се раз го ва ря с два ма ка ва ле ри. Спи рам се, ин те ре су вам 
се от то зи раз го вор. Тя, ка то го во ри на еди ния, на дру гия, тъй с 
ед но то си око на миг не и му да де знак с пръс ти, че да го по за ни-
мае мал ко: „Пос ле ще го пра тя и с те бе ще ос та на.“ Тя го во ри с 
пър вия, а вто ри ят се ди спо ко ен. Тя мър да с пръс ти, да ва му знак. 
Каз вам: то ва са ишаре ти** на дя во ла. Дя во лът каз ва: „Пър во ще се 

* кааза (тур.) - околия
** ишарет (тур.) - таен знак
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за ни мая с то зи, пос ле с те бе.“ Он зи вто ри ят ка ва лер, мис ли, че тя 
не го оби ча, но тя и два ма та лъ же. Са мо че он зи, пър ви ят, е бу да ла, 
тя го лъ же по-гру бо, вто рия го лъ же по-де ли кат но, а той се ди и 
мис ли ка къв прос так е он зи. Ти ще го во риш с нея и тя ще те ту ри 
на ди не на ко ра. 

Се га мо е то по ло же ние как во е? Вие мо же те да ме по пи та-
те: „Ти как по пад на там, да ви диш и два ма та?“ Та зи же на ми е 
длъж ни ца, тя има ше да ми да ва. Гле дам, тя се е раз по ло жи ла. И 
три ма та имат да ми да ват, аз оти вам да си взе ма да де но то. Ка то 
оти вам, не ис кам да на ру ша вам ети ке ци я та. Каз вам: „Аз се рад-
вам, че са сед на ли да ядат и пи ят. По за бо га те ли са, има как во да 
ми пла тят.“ И наб лю да вам. Та зи да ма се об ръ ща към ме не и ми 
да ва знак да мъл ча. И за ме не да ва иша рет. Аз раз би рам да се дя, 
пог лед на еди ния, пог лед на дру гия. Тя на еди ния каз ва, че ще му 
да де път, пък на ме не да ва знак да мъл ча, ту ря пръс ти на го ре и 
каз ва: „Един Гос под има, да ме не из да деш.“ Аз се га се уча от 
то ва по ло же ние. Тя на ме не каз ва ис ти на та: „Как во да ги пра вя 
тия мъ же не раз б ра ни? И то зи е не раз б ран, и он зи е не раз б ран. 
Влю би ли се в ме не тия прос та ци и два ма та, как то виж даш. И те 
имат да ви дъл жат, и аз имам да ви дъл жа, ще оп ра вим све та. Ни-
що ня ма да оп ра вим, съв сем сме за га зи ли, но да мъл чиш.“ Туй е 
мо е то тъл ку ва не. Аз се дя та ка от де лен нас т ра на, ся дам на един 
стол, не об ръ щам вни ма ние. Гле дам, тя из п ра ща еди ния, пос ле 
дру гия, най-пос ле ид ва при ме не и си пла ща. „Ще ме из ви ни те, 
тол ко ва вре ме ви за ба вих.“ Дру ги те два ма, на ко и то им да де път, 
ми на ват-за ми на ват, ни що не пла щат.

Каз вам: кои са доб ри те хо ра в све та? Вся ко га вие осъж да те та-
зи мла да же на, каз ва те: „Тя мно го ги иг рае.“ мно го ги иг рае, ама 
си пла ща дъл го ве те. Дру ги те два ма, изиг ра ни те, ко и то ра зиг ра ва, 
еди ни ят ми на ва и дру ги ят ми на ва, каз ват: „Не му е вре ме то се га 
за пла ща не.“
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Та в све та по ня кой път вас мо же да ви за ни ма ва дя во лът. Дя-
во лът по ня кой път мя за на ед на ху ба ва да ма, ко я то ви зани ма ва. 
При то ва Гос под се ди там и гле да, ти как во тряб ва да му ка жеш? 
Гос под е хва нал дя во ла. Дя во лът ня ма да се хва не, дя во ла тряб ва 
да го хва не те. Не да го ху ка те, той не оби ча да го ху ка те. Ще си 
на ме риш бе ла на гла ва та, ако го оби диш. Вие чес то си поз во ля ва-
те да ху ка те дя во ла, но па зе те се. Вие виж да ли ли сте ня кой дя вол 
да ви ка же гор чи ва ду ма? Той мо же да ви из лъ же, мо же да ви ка же 
всич ко, дя во лът ни то ед на гор чи ва ду ма не каз ва. Той от вът ре мо-
же да ти пре да де как ви ли не ду ми, но пак не мо же да го хва не те 
и каз ва: „Та зи ми съл е твоя, тя не е моя.“ Ни кой не мо же да ка же, 
че не що е не го во. Той раз би ра Бо жия за кон. Вие на Зе мя та, ко и то 
не раз би ра те за ко на, вие се уп ли та те в про ти во ре чи я та на жи во та.

Се га да дой дем до но во по ло же ние. Вие тряб ва да ос та ви те 
обик но ве ни те ра бо ти в жи во та. Има не що, с ко е то тряб ва да се 
зани ма ва те. Че сви ня та ро ви, то е ней на ра бо та. Че ро ви ла в гра-
ди на та на ня кой гра ди нар - ня ма как во да хо ди да се сър ди на сви-
ня та, той тряб ва да има ед на ху ба во заг ра де на гра ди на. Сви ня та 
е сви ня, тя има свое ес тес т во. По ня кой път тя слу жи ка то ем б ле-
ма. Ние се спрем и дър жим тая сви ня в ума си. Каз ва те: „Той има 
свин с ки ха рак тер.“ Не дръж те та ка ва идея в гла ва та си. Ви на ги 
дръж те сви ня та ка то ем б ле ма, че вър ши ра бо ти, ко и то не са на-
мяс то, че ро ви там, де то не тряб ва и де то тряб ва ро ви. Сви ни те в 
пър во бит но то със то я ние са доп ри нес ли мно го. Те, ка то са ро ви ли, 
хи ля ди и ми ли о ни се ме на са за ро ви ли, без да ис кат. мно го се ме на 
са из ник на ли, мно го дър ве та са из рас ли.

Има ед на стра на съ щес т ве на вът ре в чо веш кия жи вот. Съ щес т-
ве на та стра на, то ва е Лю бов та, ко я то вна ся мир в чо веш ко то сър-
це. То зи мир е не об хо дим за про дъл же ни е то на жи во та. Вие не мо-
же да про дъл жи те ва шия жи вот, вие не мо же да по доб ри те ва ше то 
здра ве без то зи мир. То е при ло же ние на не ща та. Каз ват: „Тряб ва 
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да има ме вяр ва ние.“ мо же да има те из вес т ни вяр ва ния, то е ху ба-
во. Има те о ре ти чес ки ра бо ти в све та, те са от друг ха рак тер. Но 
каз вам: Лю бов та чрез ми ра ще вне се ус ло вия за оно ва вът реш но 
по доб ре ние, ко е то е не об хо ди мо се га.

мно зи на от вас ис ка те да има те па ри, да бъ де те бо га ти. Един 
чо век, кой то ня ма Лю бов, кой то ня ма зд ра ве, той не мо же да бъ де 
бо гат. Всич ки те бо га ти хо ра са зд ра ви, и зд ра ви те са бо га ти. За да 
бъ де те бо га ти, тряб ва да бъ де те зд ра ви, при то ва тряб ва да има-
те Лю бов в се бе си, все ки ден да ста ва те ра но да ра бо ти те. И да 
е учен чо век, той тряб ва да ра бо ти, да из с лед ва не ща та. Не са мо 
да ци ти ра те, че ня кой ка зал та ка и та ка. мо же да ци ти ра те как во е 
ка зал апос тол Па вел. мно го ху ба во, но апос тол Па вел беше един 
чо век, кой то мно го е за ля гал, мно го е учил. И всич ки се га тряб ва 
да учи те.

Аз гле дам: по ня кой път вие ци ти ра те ня кои при ме ри, ко и то 
аз съм дал, но ни ко га не сте се спре ли вър ху един при мер, да на-
ме ри те точ но то му при ло же ние. Зап ри мер да дох един при мер за 
крот кия чо век. Се га, по как во се от ли ча ва крот ки ят чо век? Пи са-
ни е то каз ва, че крот ки те ще нас ле дят Зе мя та, зна чи ма те ри ал ни те 
ра бо ти са мо крот ки те хо ра ще нас ле дят. В тях ня ма дви же ние, те 
са ус той чи ви. Не ща та в тях мо же да из рас нат. Прос ти ят чо век мя-
за на поч ва, вър ху ко я то всич ко мо же да рас те. Той не е под виж-
на поч ва. Вър ху под виж на поч ва ни що не мо же да стане. В не го 
ня ма пер тур ба ции, в не го всич ки те не ща ста ват на ре де но, точ но, 
ус той чи во, в не го не ща та не ста ват без раз бор но. Кра со та та е ед но 
ка чес т во у чо ве ка, ко е то се е при до би ло от ня кол ко спо соб нос ти, 
ня кол ко дру ги, ко и то ед нов ре мен но ра бо тят. Кра со та та е един ре-
зул тат. За да бъ де чо век кро тък, то е ре зул тат, то е нас лед с т ве но 
ка чес т во. То е урав но ве ся ва не на не го вия ум и на не го во то сър це.

То ва, за ко е то ви го во ря е тол ко ва ши ро ко, че мно го пъ ти вие се 
оп ли та те. Вие каз ва те: „Тряб ва да бъ дем съ вър ше ни.“ Съ вър шен с-



267

т во то е ед на ве ли ка цел. Чо век в гра де жа на сво е то раз ви тие рас те 
и вър ви към съ вър шен с т во то. Той се га не мо же да бъ де съ вър шен.

Ня кои от ме не изис к ват при всич ки ус ло вия да бъ да кро тък, 
от с тъп чив. Но чо век не мо же вся ко га да от с тъп ва. При как ви ус-
ло вия мо же да се яви съ вър шен с т во? Тряб ва ли един чо век, кой то 
е из ля зъл от бол ни ца, да ле жи на кре ва та и да му слу гу ват? Как во 
ще се ди? Щом оз д ра вее, прес тъп ле ние е да се ди на кре ва та. Щом 
оз д ра ве е те, не тряб ва да се стра ху ва те от све та. Све тът е ед но въз-
пи та тел но учи ли ще. Щом се слу чи ня кое стра да ние, вие се уп ла-
ши те. По ня кой път се оп лак ва те, че не ви оби чат. За що тряб ва да 
ви оби чат? Ако ви оби чат, тряб ва да се спре те, не мо же да учи те. 
Пред с та ве те си, че след ва те гим на зия. Ед на мла да мо ма сте, има-
те пет-шест лю бов ни ци, на ко и то не сте да ли по вод, но пос то ян но 
има те пис ма, пи шат ви за лю бов ни ра бо ти, че без вас не мо гат да 
жи ве ят. Ако ре че те да че те те пис ма та, ще си за гу би те вре ме то. 
Пи шат те там мно го ра бо ти. мла да та мо ма ще на пи ше след но то 
пис мо: „Гос по ди не, не си гу бе те вре ме то. Аз ня ма да се за ни ма-
вам с тия ра бо ти. Аз съм мла да мо ма още, на пет най сет-шес т най-
сет го ди ни. Вие сте по пад на ли на кри ва по со ка.“ За нея важ но то 
е да учи, ня ма нужда да пи ше лю бов ни пис ма, пък и не знае как 
да пи ше лю бов ни пис ма. Чо век има пра во да пи ше лю бов ни пис-
ма, ко га то е за вър шил учи ли ще, ко га то е ста нал съ вър шен. Ка то 
за вър ши те учи ли ще и ста не те съ вър ше ни, то га ва има те пра во да 
пи ше те лю бов ни пис ма. Се га не си гу бе те вре ме то. Не гу бе те и 
вре ме то на дру ги те.

Ня кои пи шат: „Аз ви оби чам, без вас не мо га да жи вея.“ „Там 
е бе ля та, че без ме не не мо же те да жи ве е те. Аз без вас мо га да 
жи вея. Че вие не мо же те да жи ве е те без мен, то е лъ жа. Вие сте 
ро ден без ме не, а каз ва те, че без мене не мо же те да жи ве е те. Ко-
га то се раж дах те, аз не бях при вас. Вие сте ро де ни пре ди ме не, 
а каз ва те, че без мене не мо же те да жи ве е те.“ Тъй ще му пи ше те. 



268

То ва е прак ти чес ко то при ло же ние. Аз съм мо ма та: „Вие каз ва те, 
че без ме не не мо же да жи ве е те. мно го доб ре. Виж дам, че сте 
мал ко ле нив, не се учи те. Ще тръг не те на учи ли ще и ще се учи те. 
Ще пи там ва ши те учи те ли да ли се учи те. Ако се учи те, Лю бов та 
ви е на мяс то.“ Ако се стег не то зи син ко май чин, доб ре. Тъй ще го 
ту ря на тяс но. Как тъй ще ми каз ва да се оби ча ме. Ху ба во е да се 
по це лу нем, да се пре гър нем. Всич ки тия ра бо ти са ху ба ви, аз не 
ги от ри чам. Вся ка це лув ка е обяд, вся ко прег ръ ща не е да ва не па ри 
на  за ем. Ху ба ви ра бо ти са, не са ло ши.

Лю бов та не се ди в це лув ки. Лю бов та не се ди в прег ръд ки. Лю-
бов та е не що ве ли ко. Не смес вай те Лю бов та с це лув ки те. Це лув-
ки те раз ва лят Лю бов та, и прег ръд ки те раз ва лят Лю бов та. Аз го 
зная то ва, пра вил съм опи ти, ня ма из к лю че ние. Це лу ни бол ния, 
на мяс то е та зи це лув ка. Пре гър ни бол ния, на мяс то е. Прег ръ ща-
не то на зд ра вия и це лу ва не то на зд ра вия не е на мяс то. Ако е бо-
лен, мо же да го це лу не те. Ако е зд рав, ни ко га. Зд рав чо век не це-
лу вай те. Ня кой ис ка да се оже ни, за да це лу ва же на си. Той мо же 
да я це лу ва, кол ко то ис ка. Аз не го во ря за тях. Аз го во ря за сво бод-
ни те хо ра. Ти си слу га, гос по да рят ти те ка ра на ра бо та. Гос по да-
рят ис ка да те це лу не, не ка те це лу не. Ис ка да те пре гър не, не ка да 
те пре гър не. Ка то це лу не, ще пла ти, ка то пре гър не, ще пла ти. Ако 
пла ща, не го ва та це лув ка и не го ва та прег ръд ка е на мяс то. Щом це-
лу ва, и ни що не да ва, щом прег ръ ща, и ни що не пла ща, не го ва та 
прег ръд ка не е на мяс то. То ва е фи ло со фия.

Ти за да раз би раш чо веш ко то ес тес т во, Бо жес т ве на та Ис ти на 
тряб ва да вле зе в твоя ум, да го ос вет ли, да вле зе в тво е то сър це, 
да го об ла го ро ди. Ня кой чо век вле зе ка то клин меж ду Бо га и те бе, 
ис ка да те це лу не. Раз би рай те в ка къв сми съл взе мам це лув ка та. 
Це лув ка та взе мам ка то за вър шен акт. Ис каш да нап ра виш ед но 
доб ро, ис каш да съ жи виш един ум рял чо век с це лув ка, каз вам: 
„Ще ча каш да го за не сат на гро ба. По пъ тя ти не се сму ща вай. На 
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гро ба ще нап ра виш опи та, доб ро то там го нап ра ви.“  Вие в се бе 
си се без по кои те за Бо жи я та лю бов. Каз ва те: „Бог не ме оби ча и 
хо ра та не ме оби чат.“ И все се са мо о съж да те.

Каз вам, в туй по ло же ние, в ко е то се на ми ра те, не тряб ва да це-
лу ва те ни ко го. Но ето аз как во раз би рам. Ко га то ва ши те ръ це са 
не чис ти, не пи пай те чис ти те дре хи на ко го то и да е. Ня ма те ло шо 
же ла ние, но вся ко га ще ос та ви те ед но пет но. То зи чо век е лош. 
Ко га то ис ка те да пип не те пла та, из мий те си ръ це те, за да не ос та-
ви те пет но. Ако вие це лу не те ня ко го и в ума му ос та не ед но ло шо 
въз по ме на ние от та зи це лув ка, зна чи, че тя е не чис та. Аз в ши рок 
сми съл взе мам та зи пос тъп ка. Ня кои ве ру ю щи и всич ки уче ни ци 
ще бъ де те под ло же ни на из пи та ние.

Дой де ня коя сес т ра и ми каз ва: „Дай ми сто ле ва на за ем.“ То е 
ед на це лув ка. Да деш ти сто ле ва, тя ка же, че след един ме сец ще 
ги вър не. ми не ме сец - не връ ща, ми нат два, три, не връ ща ни що, 
не дър жи на ду ма та си. Тя тряб ва да дой де и да ка же: „Ще ме из-
ви ниш.“ Но да го во ри пак Ис ти на та. Не да пра ви до ла пи и да ги 
за маз ва. Да ка же: „Ще ме из ви ниш, след един ме сец ще вър на па-
ри те.“ Да ка же при чи ни те, за що не е ус то я ла на ду ма та си. Ви на ги 
тряб ва да има пра вил но от но ше ние. Да ня ма тъй да по за лъ же. Ще 
го во ри туй, ко е то не е.

Каз вам: ако меж ду вас не мо же да се об ра зу ват тия ис к ре ни от-
но ше ния, ко и то Бог изис к ва, то га ва къ де е пог реш ка та на чо ве ка и 
за как во ве рую мо же да се го во ри? 

Прог ре сът на на ша та ду ша е в то ва, до кол ко ние мо же да из ра-
зим оно ва съ вър шен с т во, ко е то се изис к ва от нас. Тряб ва да зна ем 
да пе ем ху ба во. Се га има ста ри сес т ри, ко и то по ня кой път пе ят 
по-ху ба во от мла ди те сес т ри, пък ня кой път мла ди те сес т ри пе ят 
по-ху ба во от ста ри те сес т ри. В ед но об щес т во, де то има по ве че 
пе е не, има по-мал ко кра мо ли. Де то пе е не то прес та не, кра мо ли те 
са по-го ле ми. Но пе е не то има вън ш на и вът реш на стра на. Пос то-
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ян но под дър жай те пе е не то. Ако не мо же да под дър жа те вън ш но то 
пе е не, под дър жай те вът реш но то пе е не. Ако не мо же да под дър-
жа те вън ш ни те доб ро де те ли, под дър жай те вът реш ни те доб ро де-
те ли. [...]

Ня кой чо век нап ра ви на хи ля да ду ши, на един ми ли он, ус лу ги. 
Ху ба во е да се под ра жа ва на та ки ва хо ра. Във всин ца ви тряб ва 
да има туй же ла ние да пра ви те доб ро. Доб ро то не е са мо ма те ри-
ал но. ма те ри ал но то доб ро е пос лед но, ко е то мо же да нап ра ви те. 
Аз съм из с лед вал: ма те ри ал ни те ра бо ти ако не се пред шес т ват от 
ед но доб ро, нап ра ве но в ум с т ве ния свят и в ду хов ния свят, вся ко-
га има ло ши ре зул та ти. Щом да де те па ри в за ем на ня ко го, неп-
ре мен но ще се вло ши по ло же ни е то. Да же и меж ду ве ру ю щи те е 
съ що то. Хо ра та тряб ва да бъ дат мно го нап ред на ли, за да не дой дат 
до ло ши ре зул та ти. Ако не са нап ред на ли, тряб ва да ги да де те по 
един око лен път, ли це то да не зае кой е дал па ри те. Щом знае, ще 
ста не ня ка къв скан дал. То га ва как ще се раз ре ши, ко га то един уче-
ник в ед на Бо жес т ве на шко ла из пад не в труд но по ло же ние? Той не 
тряб ва да про си. Той ще мъл чи. Оне зи уче ни ци съз на ват и каз ват: 
„Той има нуж да.“ Те пред виж дат и уреж дат не го ви те ра бо ти, без 
той да знае. Ис ка ли той да ра бо ти, мо ли ли се той, то ва ня ма, оно-
ва ня ма, ра бо та та ще се вло ши. Ос та не ли той да ис ка, ра бо та та 
ще се вло ши.

Вие каз ва те: „То ва брат с т во ни що не стру ва.“ Аз съм слу шал 
бра тя и сес т ри да каз ват: „В то ва брат с т во не си стру ва да си гу биш 
вре ме то.“ Ко га то ти се ро ди в един ден и след те бе се ро ди ха още 
че ти ри-пет бра тя и че ти ри-пет сес т ри, за как во се ро дих те? Да ти 
по ма гат и за те бе да ра бо тят, пък ти да бъ деш ка то ин ва лид? В как-
во се ди туй брат с т во? То съ щес т ву ва в кръв та ти. Вие всич ки има те 
от но ше ния, за ви си ми един от друг. Ти с бра тя та си ще ра бо тиш за-
ед но, с тях ще бъ деш и ще учас т ваш във всич ки тех ни на чи на ния. 
Щом си брат, ти имаш при ви ле гия. Щом си брат, ти имаш нуж да от 
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бра тя та. Ти ка то вле зеш при тях, ке си я та ти тряб ва да е пъл на, да си 
бо гат, да да ваш. Он зи, кой то не да ва, ни ка къв брат не е. Он зи, кой то 
е вля зъл в брат с т во то и очак ва са мо да му да ват, ни ка къв брат не е. 
Той е слу га, той е ра бот ник, той е над ни чар. Брат е он зи, кой то, ка то 
вле зе, има как во да да де. И бра тя та ще те да ру ват. меж ду бра тя та 
има не по да я ние, а да ру ва не. Дарби има. Бог да ва дар би те, меж ду 
бра тя та има да ре ние, не по да я ние, но да ре ние. Се га ще ми не те и ще 
ос та ви те по да я ни е то. По да я ни е то ще ос та ви те за слу ги те. Вие ще 
дой де те до за ко на на да ре ни е то. („Ами ци гул ка та?“) И за ци гул ка-
та има вре ме, ако се съ бе ре те ут ре сут рин та. Как ис ка те, на ек с кур-
зия ли да идем, или тук да ос та нем? („На ек с кур зия.“)

Ако бях те ме пос лу ша ли, всич ко ще ше да бъ де по-ху ба во. Аз 
тол ко ва го ди ни съм го во рил, мал ци на съм на ме рил, ко и то слу шат. 
Вие вся ко га пос та вя те не ща та на кри ва поч ва и та ка раз съж да ва-
те. Вся ко га съм ви учил: не ща та тряб ва да се про ве рят. Не раз-
съж да вай те вър ху не ща, ко и то не сте опит ва ли. Опи тай те не ща та 
и след туй си дай те мне ни е то. Най-пър во опи тай те не ща та един 
път, дваж, че то га ва си дай те мне ни е то. Вся ко не що, ко е то пра вя, 
го ди ни на ред съм опит вал. Каз ва те: „Не мо же ли по друг на чин?“ 
Каз вам: и по друг на чин мо же. Аз зная ве че - не ща та по мно го на-
чи ни мо же да ста нат, но аз съм из б рал поч ти най-лес ния път, по 
кой то мо же да ми не те. В да де ния слу чай най-лес ни ят път е то зи. 
Има и по-пра ви пъ ти ща, и по-лес ни на чи ни, но те са мно го скъ пи, 
го ле ми раз нос ки има в тях.

Нап ри мер ня кой ис ка да знае кол ко аз зная. мно го ра бо ти зная, 
но пос те пен но се ос во бож да вам от то ва зна ние. Зна ни е то е то вар. 
Аз, за да си по чи на, се ос во бож да вам от сво е то зна ние, от то зи те-
жък то вар. мно го ра бо ти зная. Ко га то чо век за поч не да мис ли на 
фи зи чес ко то по ле, че мно го знае, той се умо ря ва.

Зная не що - до кол ко аз оби чам хо ра та. Но до кол ко те ме оби-
чат, не зная. Аз зная кол ко ги оби чам. Кол ко те ме оби чат, то е 
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те хен въп рос. В то зи въп рос ни ко га не се ро вя, да мис ля кол ко 
ме оби чат. Ако мис лят ка то ме не, ще оби чат, как то аз ги оби чам; 
ако не мис лят та ка, ще оби чат спо ред сво е то раз би ра не. Има ед но 
Бо жес т ве но раз би ра не, де то ин те ре си те са ед нак ви. Един учи тел 
ще пре да де ед на лек ция. Ни кой не мо же да я пре да де съ вър ше но 
точ но ка то не го. В да де ния слу чай ня кой каз ва: „Все ки не мо же да 
да де ед на лек ция.“ Има те ед на сил на струя елек т ри чес т во, вие не 
мо же да го пре да де те по ед на сла ба жи ца. Или има те ед на го ля ма 
ре ка, не мо же тая ре ка да я ту ри те в ед на мал ка, тяс на тръ ба, изис-
к ва се го ля ма тръ ба. Се га ня кои хо ра мис лят, че мо же да пре ка рат 
во да та през тяс на та тръ ба.

Ко га то се го во ри за Бо жи я та Лю бов, тряб ва ед на об шир на ду ша. 
Не е та ка лес но да се го во ри за Бо жи я та Лю бов. Лю бов та не е лес но 
не що. Аз се па зя да го во ря за Бо жи я та Лю бов. Ня кой път и за мо е то 
тя ло е опас на. Пи там с го ля мо пред паз ва не, да не пре диз ви кам та-
ка ва гра мад на енер гия. Не мо же да се про я ви. Ще дой де та зи енер-
гия. Туй, ко е то аз пре диз ви кам, тряб ва да го пре дам на хо ра та. Туй, 
ко е то го во ря, тряб ва да го пра вя. Ако аз го во ря ед но, и вър ша дру го, 
то га ва ще съз дам ця ло не щас тие вър ху се бе си. Всич ки те не щас тия 
про из ти чат от оно ва, ко е то го во рим, но не вър шим. Вся ко не що, 
ко е то го во ри те, по не от час ти да пра ви те. То е пра вил но из ти ча не. 
Ко е то вър шим, то е из ти ча не. Ако прес та не те да вър ши те, ще се 
под пу ши те. Ако вър ши те, ид ва те ве че в ед на об ласт, в ед на опас на 
шко ла, де то не ща та тряб ва да ги съ бе рем, тряб ва да ги пос та вим на 
опит и да нап ра вим всич ко, ко е то мо же да се нап ра ви. Има опи ти, 
ко и то в да ден слу чай мо же да се нап ра вят. Има не ща, ко и то в да ден 
слу чай не мо же да се опит ват, за бъ де ще са въз мож ни. 

Бъ де те тво ри те ли, но си те ли на Бо жи я та Лю бов, кол ко то и мал-
ко да се про я вя ва. Вие да вай те път на най-доб ро то у вас, за да 
дой де Бо жес т ве но то зд ра ве и та зи Бо жес т ве на свет ли на. Ко га то 
аз ви каз вам ня кои ра бо ти, не ги под ла гай те на кри ти ка, ос та ве те 



273

не ща та да се изяс нят са ми по се бе си. Ка то по се е те не що, очак-
ва те да по ник не. Щом по ник не, ще зна е те как да из с лед ва те. Ако 
не по ник ват не ща та във вас, ня ма как во да из с лед ва те. Щом по-
ник нат не ща та и ка то по ник нат, ще да дат плод и по пло да ще ги 
поз на е те. Каз ва Пи са ни е то: „По пло да ще ги поз на е те, от де ла та 
ще ги поз на е те.“

По не же ви изяс ня вам Бо жес т ве ни ра бо ти, за то ва ще има те 
тър пе ние. Аз не ви из на сям те о рии. мо же да ви скроя куп те о рии. 
мо и те кро е ни те о рии аз ги ос та вям за се бе си. Оне зи те о рии, ко и-
то аз не съм скро ил, Бо жес т ве ни те, аз ви ги пре да вам. Не ги крой-
те и вие. Ка то дой де Бо жес т ве на та идея, не я крой те и вие. Вся ка 
Бо жес т ве на идея пре да вам в най-под хо дя ща фор ма, ко я то на ме ря. 
Не ѝ ту рям цар с ки дре хи, ко ро на, но ту рям мно го прос та фор ма, 
сти га та зи фор ма да е по-ес тес т ве на.

Аз ня ма да упот ре бя из ра за „аз ви лю бя“ или „аз ви оби чам“. 
Каз вам: „Имам ед но мал ко раз по ло же ние към вас.“ На ко го то аз ка-
жа, че имам мал ко раз по ло же ние, мо е то мал ко раз по ло же ние към 
ко го то и да е има по ве че це на, от кол ко то Лю бов та на це лия свят, 
съб ра на вку пом. Към то зи чо век аз имам мал ка сим па тия, но за през 
ця ла та веч ност же лая му доб ро то, же лая му да жи вее в Лю бов та, да 
раз би ра Ис ти на та, да е сво бо ден чо век. Най-пър во же лая да ста не 
един сво бо ден чо век, да има ед но вът реш но раз би ра не, да се ос во-
бо ди. Той, ка то ме гле да, стра ху ва се как во ще ка жа. Не е ло шо, не ка 
се стра ху ва. Не ка се стра ху ва, но един ден ис кам да про ве ри не ща та 
как се дят. Един ден два ма та ще хо дим ра мо до ра мо и той ще про-
ве ри не ща та. Ще опи та те не ща та един ден. Аз опит вам, и той ще 
опи та не ща та, как то и аз ги опит вам. Тряб ва да опи та те не ща та. Бог 
каз ва: „Опи тай те ме и виж те, че съм благ.“ Всич ко се ди в то ва, да 
опи та ме и да на ме рим, че Гос под е благ.

Ко га то ка жа „аз“, раз би рам Бо жес т ве но то, ко е то аз опит вам в 
се бе си. Аз за не го имам са мо ед но мне ние. Ис кам всич ки вие да 
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има те ед но мне ние. За ва ши те ра бо ти мо же да има те мне ния, кол-
ко то ис ка те. Щом дой де Бо жес т ве но то, да има те са мо ед но мне-
ние. Та ка раз би рам. Аз за Бо жес т ве но то имам са мо ед но мне ние, 
пък вие има те де сет мне ния.

Ня кои слу шам да каз ват: „Той, Учи те лят, не раз би ра тия ра бо-
ти.“ Зап ри мер аз не раз би рам да пра вя обу ща, но за ме не три ча са 
са дос та тъч ни, за да ста на пър вок ла сен обу щар. Аз не съм ри су-
вач, мно го пъ ти съм се опит вал, но три сед ми ци са ми дос та тъч ни, 
за да ста на пър вок ла сен ху дож ник. Не ис кам да ста на пър вок ла-
сен ху дож ник, по не же ще за тъм ня дру ги те ху дож ни ци око ло се бе 
си и те ще ста нат не щас т ни, от каз вам се. Сти гат ми шест ме се ца, 
за да ста на пър вок ла сен ци гу лар вир ту оз. По не же ще за тъм ня дру-
ги те ци гу ла ри, не ис кам. Аз мно го се рад вам, ка то дой де ня кой 
вир ту оз, ка то че аз съм, тъй ми е при ят но. Ня кой каз ва: „Да мо же 
и аз да ста на та къв вир ту оз.“ За ме не де сет ме се ца сти гат да ста на 
та къв вир ту оз, да сви ря.

Та каз вам: се га не се без по кой те. Има тол ко ва пъ ти ща, въз мож-
нос ти, ко и то Бог е ту рил на раз по ло же ние. Раз би рай те Бо жи и те 
пъ ти ща и се рад вай те на доб рия ус пех на доб ри те хо ра. На доб рия 
ус пех на всич ки добри хо ра се рад вай те, за да се рад ват и те един 
ден на ва шия ус пех.

Тряб ва да се рад ва те на доб рия ус пех, от къ де то и да ид ва той.

„Отче наш“

Тридесет и пета лекция на Общия окултен клас 
5 юни 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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пРАВ И КРИВ пъТ

„Добрата молитва“

Има те ли ня как ва те ма за да де на?
Как ва бе ше те ма та, вър ху ко я то го во рих ми на лия път?
Аз си пред с та вям, че сте би ли на мор с кия бряг. Как во то сте пи-

са ли, мор с ки те въл ни са го за ли чи ли, тряб ва от но во да се пи ше. 
мал ко хо ра има, ко и то жи ве ят с нас то я ще то. По ве че то от хо ра та 
жи ве ят със сво е то ми на ло, с ми на ли те въз по ме на ния, със сво и те 
ре ли ги оз ни вяр ва ния, как са жи ве ли ед но вре ме све ти и те, ге ро и-
те. За тях го во рят. Пък за нас   бъ де щи те по ко ле ния, те за нас ще 
го во рят. Не зная с как во ще се пох ва ли бъ де що то по ко ле ние, със 
се гаш ни те изоб ре те ния, фаб ри ки, със сво и те то по ве, с го ле ми те 
зда ния. Но то ва са съв сем вън ш ни не ща. Та ки ва го ле ми зда ния са 
ос та ви ли егип тя ни те, тех ни те пи ра ми ди. Има ме ед на пред с та ва 
за еги пет с ка та кул ту ра. Всич ки ми на ли кул ту ри все са ос та ви ли 
сле ди. Аси рий ци те ос та ви ли не що, ва ви ло нци те ос та ви ли, пред-
по топ ни те хо ра ос та ви ли. 

За да ва се днес въп ро сът, как во не що е жи во тът? Съв ре мен на та 
на у ка ис ка да оп ре де ли как во не що е жи во тът, но не мо же да оп-
ре де ли, не мо же съв ре мен ни ят чо век да има ед на яс на пред с та ва 
за жи во та. Зап ри мер вие ис ка те да бъ де те зд ра ви, вие ис ка те да 
бъ де те щас т ли ви, вие ис ка те да бъ де те сил ни, вие ис ка те да има те 
об щес т ве но по ло же ние. По-нап ред на ли те хо ра мис лят, след ка то 
ум рат, къ де ще идат. Смърт та я раз би рат ка то ед но със то я ние, ко-
е то тряб ва да пре тър пят. Има мно го със то я ния, ко и то ние не мо же 
да си пред с та вим. мла ди ят ни ко га не мо же да си пред с та ви как во 
е със то я ни е то на ста рия, че той оти ва в съ ща та по со ка и той ос та-
ря ва   то ва не го виж да. Пос ле, зд ра ви ят вър ви по един път и при-
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го тов ля ва ус ло ви я та на бо лест та - не виж да то ва. Усе ща ня кой път 
мал ка бол ка в ухо то, ня кой път на но са се по я вя ва някоя фус ка*, 
каз ва: „Ня ма ни що.“ И най-мал ка та фус ка е приз нак, че има ус-
ло вия за бо лез не но със то я ние. мо же да ми не ме сец, два, го ди на, 
де сет - ще се яви ня коя бо лест. Или в жи во та се явя ва ед на мрач на 
ми съл или ед но мрач но чув с т во. То е пак приз нак на ед но бо лез-
не но със то я ние, ко е то пред с тои за бъ де ще.

Ня кой бъл га рин, ка то иде в Аме ри ка, хва ща го нос тал гия за 
Бъл га рия - не за хо ра та, но за всич ка та ок ръ жа ва ща сре да. Не мо-
же да се спра ви с но ви те ус ло вия, при ко и то се на ми ра, че му се 
ис ка да се вър не. Нос тал гия имат не са мо бъл га ри те. Има ед на 
ста тис ти ка, ко я то по каз ва, че мно го сту ден ти, ка то оти дат в чуж да 
стра на, не са свър ши ли ни то ко ле гия, ни то уни вер си тет, по при-
чи на на нос тал ги я та. Иде в ня кой град, хва ща го нос тал гия, вър не 
се в до ма. И мно зи на та ка са се зав ръ ща ли.

И вас по ня кой път ви хва ща нос тал гия. Ис ка те да вле зе те в 
ду хов ния свят, хва не ви нос тал гия и каз ва те: „Я да се вър нем пак 
в на ше то оте чес т во.“ Вслед с т вие на нос тал ги я та вие не мо же да 
свър ши те то ва не що. Оби ча те са мо то ва мяс то, де то сте жи ве ли. 
Там, ка то пог лед не те къ ща та, ве че сте ори ен ти ра ни, ка то че тя 
пред с тав ля ва це лия свят. Каз ва те: „Не ми тряб ва да хо дя по све та, 
да се ски там.“ Но пред с та ве те си, че ста не вой на и ця ло то се ло 
из го ри, всич ки хо ра се пръс нат, из го нят ви, ни кой не мо же да се 
вър не, и вие съ що, в се ло то. Как во ще пра ви те с та зи нос тал гия? 
Не мо же да се вър не те.

Лов ци те на ми рат, че и зай ци те да же са кул ти ви ра ни. Има един 
прог рес в съв ре мен ни те зай ци   съв ре мен ни те зай ци ста на ли по-
ум ни от ед нов ре меш ни те. Се га ста тис ти ка та как во го во ри? По 
как во имен но съв ре мен ни те зай ци са ста на ли по-ум ни от ед нов-

* фуска (диал.) - мехурче по кожата, флюска, пъпка
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ре меш ни те? Ста тис ти ка та го во ри, че ка то из ва дят един за ек от ле-
го ви ще то му, то зи за ек след де сет-пет най сет ми ну ти пак ще се 
вър не на съ що то мяс то. То га ва лов ци те се дят и го ча кат. Те зна ят, 
че за е кът ще се вър не след де сет-пет най сет ми ну ти. Ко по ят* го 
из ка ра, а лов ци те се дят и ча кат с пуш ка та. След двай сет ми ну ти 
за е кът от нос тал гия се вър не на съ що то мяс то. Се гаш ни те зай ци, 
ка то ги вдигнат от тях но то мяс то, ка то вдиг нат дър ми те**, де сет, 
пет най сет, двай сет ки ло мет ра бя гат да ле че. Цял ден да ча ка те, ня-
ма да се вър не. Те са дош ли до то ва със то я ние, да зна ят, че ако 
се вър нат на съ що то мяс то, очак ва ги смърт; ако на пус нат сво е то 
оте чес т во, ще спа сят ко жа та си.

Та каз вам, по не же ус ло ви я та на жи во та са ста на ли та ка ло ши, 
все ки един от вас го очак ва смърт, ако се вър не на съ що то мяс то, 
от де то е из ля зъл. Зай ци те ве че прог ре си ра ха, хо ра та ще пък нат. 
Зай ци те се убе ди ха, че е опас но пак да се връ щаш на съ що то мяс-
то. Се га да пре ве дем. Тряб ва да има те ед на яс на пред с та ва и за 
жи во та, и за вся ко яв ле ние - жи во тът тряб ва да се раз би ра, вся ко 
яв ле ние тряб ва да се раз би ра. 

В жи во та има три стра ни. Там, де то има жи вот, има де я тел ност, 
има ед на вън ш на стра на, дви же ние има. Там, де то има жи вот, има 
не са мо дви же ние, и раз ши ре ние, ши ро та има. Там, де то има жи-
вот, има и ми съл. Вся ко яв ле ние е приз нак на жи вот. Из г ря ва не то 
на Слън це то е приз нак на жи вот. Но туй яв ле ние е от един свят 
мно го по-ви сок. Да ка жем, ве чер но вре ме вър ви те в тъм на та нощ. 
Вие виж да те. Но но си те свещ - свещ та е при чи на да виж да те. Но 
зад та зи свещ съв ре мен ни те хо ра не мо же да ви дят да ли има ня-
кой кон, ня кой вол, ня кое дър во или пти ца. Пред по ла гат, че то-
зи, кой то но си свещ та, е един чо век. То е та ка, но пре ди да се 
про я ви чо ве кът, ри би те на опаш ки те си но се ха све щи, ри би те в 

* копой (тур.) - ловджийско куче
** вдигам дърмите (разг.) - махам се, обирам си крушите, тръгвам си
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ус та та но се ха сво и те све щи. След ри би те ня кои на се ко ми но се ха 
сво и те све щи. Све тул ки те пре ди чо ве ка има ха све щи. По как во се 
от ли ча ва све тул ка та? Свет не, пос ле за га си, свет не, пос ле за га си. 
Све тул ка та, ка то вър ви, за що за гас ва? Ко га то свет ли на та се по я-
вя ва и из чез ва, то ва зна чи, че све тул ки те си го во рят. Све тул ки те 
със све те не го во рят на дру ги све тул ки. Дру ги те све тул ки, ка то ви-
дят све тул ка та, зна ят как во пра ви. За вся ко за ми жа ва не и за вся ко 
свет ва не дру ги те све тул ки зна ят как во им се го во ри. Ние, хо ра та, 
не зна ем. 

Ако се спра да го во ря по-на дъл го за све тул ки те и ри би те, ни що 
ня ма да ви пол з ва. Има ло е при чи ни, за да имат тия све щи. Но да 
дой дем до чо ве ка. В да леч но то прос т ран с т во вие виж да те тия те-
ла, ко и то све тят. Там, де то има свет ли на, има жи вот. Там, де то има 
дви же ние, има жи вот. Там, де то има раз ши ре ние, има жи вот. Ня-
кой път вие усе ща те из вес т на тес но та. Зна чи ва ши ят жи вот щом 
се раз ши ря ва, ид ва жи вот. 

Из г ря ва не то на Слън це то е да леч но яв ле ние, ко е то вас лич но 
не ви пол з ва. мо же се га да спо ри те, че има жи вот на Слън це то 
или че ня ма жи вот. То е друг въп рос. Спо рът про из ти ча от ва ше-
то нез на ние, той не раз ре ша ва въп ро са. меж ду ум ни те хо ра ня ма 
спор, има ра зис к ва не, но спор ни ко га ня ма. меж ду глу па ви те хо ра 
има вся ко га спор. меж ду глу па ви те хо ра, ко и то не раз би рат сми-
съ ла на не ща та, вся ко га има със те за ние, спор има, бо лес ти, има 
не до ра зу ме ния. Пи та те: „За що е та ка в жи во та?“ Да пи та ме за що 
е та къв жи во тът, в та къв въп рос ня ма ни как ва фи ло со фия. За жи-
во та аз имам ед на ху ба ва ци гул ка.

На ми рам ед на мно го ху ба ва ци гул ка. Аз я оце ня вам, да вам ѝ 
дос та го ля ма це на в да де ния слу чай. Ако я взе ме един вир ту оз, 
кой то знае да сви ри, ще из ва ди не що ху ба во. Ако я взе ме друг, 
кой то не знае да сви ри, ако сви ри един обик но вен ци гу лар, ед-
ва ли ще стру ва сто ле ва. Да же аз не бих дал сто ле ва. Ако сви ри 
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един пър вок ла сен вир ту оз, ще стру ва пет де сет-шей сет хи ля ди ле-
ва. Спо ред сви ре ца ще бъ де и ней на та це на. Пи там: раз би ра не то 
в ци гул ка та ли е? Той тряб ва да знае да сви ри. Един чо век тряб ва 
да знае да сви ри и да раз би ра жи во та. Ако не знае, жи во тът ня ма 
сми съл, ако знае, пов ди га се це на та на жи во та.

Каз ва те: „Жи во тът е та ка съз да ден.“ Ние го съз да ва ме с на ши те 
раз би ра ния. Зап ри мер вие ка то слу ша те тол ко ва го ди ни, че го во-
ря за Бо га, но кол ци на има, ко и то за ра ди Бо га, за То зи Гос под, за 
Кой то вие жи ве е те, сте го то ви да по жер т ва те всич ко? При вид но 
каз ва те, че сте го то ви. Ако дой де де бе ли ят край, ако дой де ед но 
го не ние, как то мъ че ни ци те са ги го ни ли, кол ци на от вас ще са го-
то ви да стра дат за Гос по да? То зи чо век, кой то уми ра за ед на идея, 
той има идея, има раз би ра не. Да уми ра чо век не е ло шо не що, но 
до ка то се убе ди той, че тряб ва да ум ре, мъч но ти я та е там. мре ли 
се за ед на идея, смърт та не е страш на. До ка то се убе ди чо век са мо 
е ужас но - как да ос та ви, да на пус не до ма. Из х вър лят ви от ва шия 
дом, нос тал ги я та ид ва.

Да ум ре те, зна чи да дой де он зи ло вец. Ку че то от по ди ре, той 
се ди с пуш ка та и деб не. За що тряб ва да ви го нят? За е кът се пи та: 
„Как во зло съм нап ра вил на то зи, кой то ме го ни?“ То зи ло вец нас-
ко ро се оже нил за мла да же на, ко я то ис ка да има кюрк* от за еш ка 
ко жа. Сле до ва тел но за ра ди лю бов та към же на си ло ве цът тръг не с 
пуш ка та да го ни зай ци те. За е кът каз ва: „За що ме го ниш?“ „Оже-
них се, же на ми ис ка кюрк от за еш ка ко жа.“ Иде с пуш ка та   дан! 
дан! - де сет-двайсет зай ци убие и за не се на кюр к чи я та ко жи те. Та-
зи поч те на же на тръг не със за еш кия кюрк, каз ва: „То ва са за еш ки 
ко жи. Аз имам един въз лю бен, кой то хо ди с пуш ка та. От лю бов го 
нап ра ви и аз го но ся за ра ди лю бов та на мъ жа си.“

Се га на та зи дош ло на ум да но си кюрк от за еш ки ко жи, на ня-
коя от поч те ни те да ми дош ло на ум за ли си чи ко жи. Пог лед не те 
* кюрк (тур.) - дълга горна дреха, подплатена с кожи, шуба, дълъг кожух
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- мъ жът взел пуш ка та, и той ди ри не зай ци, но ли си ци. На ед на ли-
си ца тег ли кур шу ма, на вто ра. Ли си ци те пи тат: „За що ни би еш?“ 
„Оже них се. мо я та поч те на лю бя ща ис ка ли си чи ко жи.“ Тя тръг не 
с ли си чи те ко жи. Аз съм виж дал да ми, ко и то но сят та ки ва ко жи. 
Каз ват: „мо ят въз лю бен я уби.“ Се га не ви при веж дам из мис ле-
ни не ща. То ва са мо дер ни не ща, но сят ги да ми те по гър бо ве те си. 
Се га ги но сят, без да са на ка ра ли въз люб ле ни те им да ги уби ват. 
Ня коя мла да мо ма ис ка ли си чи ко жи. Ба ща та каз ва: „За ло вец не 
ме би ва, да уда ря ня коя ли си ца и да до не са ко жа та.“ Но той пла ща 
на дру ги. Ако е въз люб лен, той уби ва ли си ци те, ако е ба ща, той 
ка ра дру ги те хо ра да уби ват ли си ци те.

Къ де е при чи на та за уби ва не то на зай ци те и ли си ци те? Туй не 
е съ щес т ве на та при чи на. Ня кой оти ва да бие зай ци, при чи на та не 
е не го ва та въз люб ле на. При чи на та е, че то зи чо век ис ка за еш ко 
ме со. Ху ба во, но то зи, кой то уби ва ли си ци, ме со то не яде, на ли? 
То зи гос по дин, кой то ис ка да уби ва ли си ци, той се нуж дае от па-
ри. Тър гов с ка ра бо та. мо же да я про да де за че ти рий сет, пет де сет, 
сто ле ва. Ка то убие пет де сет ли си ци, по сто ле ва, и про да де ко жи-
те, пра вят де сет хи ля ди ле ва. Но да се уби ят сто ли си ци не е лес на 
ра бо та. То ва са об щи обяс не ния. Вие в жи во та го ни те и зай ци, и 
ли си ци. Ко га то се за ни ма ва те с тър го вия, вие го ни те ли си ци, ко-
га то се за ни ма ва те с яде не, вие го ни те зай ци. Пре ве де те си са ми 
то ва, ко е то ви каз вам.

Каз ва те: „Аз ка то ум ра, ис кам да зная как во ще бъ де мо е то по-
ло же ние на дру гия свят.“ Аз съм слу шал всич ки про по вед ни ци 
как во каз ват по то зи въп рос. Вие в оня свят ще бъ де те об ле че ни в 
бе ли дре хи, тъй как то ме не сте виж да ли по ня кой път. Вие в оня 
свят ще бъ де те в бе ли дре хи, пре па са ни с един коп ри нен мо же би 
по яс, или зла тен. Обу ща ня ма да има те, бо си ще хо ди те, но кра-
ка та ви ще бъ дат от лич ни, ху ба ви, чис ти. Нок ти те ви - ка то ди а-
ман ти, зъ би те ви ще бъ дат ка то пор це лан, ка то би се ри. Ху ба во, аз 
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съм виж дал да ми, об ле че ни в бе ли дре хи и с би сер ни зъ би. Ето, 
каз вам, ан гел сля зъл от дру гия свят.

Има три фа зи на жи во та. Има ед на фа за фи зи чес ка, в ко я то хо-
ра та се под ви за ват. Има ед на ду хов на фа за, ко я то аз свър з вам с 
раз ши ре ни е то на чо ве ка. Точ ка та А аз на ри чам прин цип на жи-
во та. Та зи точ ка е ед на ра зум на при чи на. мал ка е тя, но от нея 

из хож дат си ло ви те ли нии, в ко-
и то не ща та се про я вя ват. мал ка 
е точ ка та, но тя е ра зум на, да ва 
под тик за раз ши ре ние и за про-

яв ле ние. В туй дви же ние, то зи ра ди ус, кой то из ли за от цен тъ ра, 
по ня кой път го на ри чат ра ди и ра не или мо же да се на ре че за кон 
за офор мя не.

Все ки един прин цип, кой то се по ля ри зи ра, то е ед на та стра на. 
Тук има те ве че ед на фи ло со фия. За да се раз бе ре ед на фи ло со-
фия, тряб ва да мис ли чо век. Вие се на ми ра те в ед но обик но ве но 
със то я ние, мно го мал ко мис ли те. мал ко мис ли те, по не же се за ни-
ма ва те с дре хи, с яде не, с чис те не ва ши те къ щи, с об щес т ве но по-
ло же ние, с ре че но-ка за но, кой ще се же ни, кой как во е ка зал, коя 
ро ди ла де те, кой ум рял. Туй са все вън ш ни стра ни, но вие глав но 
с то ва се за ни ма ва те. То ва е вън ш на та стра на на жи во та, то ва е 
фи зи чес ка та стра на на жи во та. Всич ко туй, с ко е то се га се за ни-
ма ва те, то е фи зи чес ка та стра на на жи во та. Не сте си до я ли, мал-
ко сте яли, мно го сте спа ли, не сте доб ре обу ти, не сте вчесани, 
ня ма те кре ват, ня ма те па ри, ня ма те об щес т ве но по ло же ние. То ва 
е все фи зи чес ки ят свят. Ко го то и да пог лед на от вас, вие всич ки 
сте по гъл на ти с про яв ле ния на фи зи чес кия свят. Го во ри те за ду-
хов ност, за Бо жес т ве но, но фи зи чес ки ят свят пред с тав ля ва го ля ма 
прег ра да, за да се из диг не те до те зи све то ве, и за то ва ня ма те яс но 
по ня тие за ни кой от те зи све то ве. Ня кой път се спи ра те и каз ва те: 
„Да ли има Гос под, или не? Ка то ум рем, къ де ще идем? Тук, тук да 
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си по жи ве ем.“ мо же да жи ве е те, но он зи ло вец ще дой де и ще ви 
из ва ди от ва ше то ле го ви ще. И ако вие се вър не те на съ що то мяс то, 
вас ви очак ва смърт. Ня ма ня кой от вас, ко го то да не вдиг нат   на 
то зи ло вец ще му чу е те гла са. мо же би след една го ди на, две, пет, 
шест и вие ще пад не те в ка те го ри я та или на зай ци те, или на ли си-
ци те. Зай ци те, то ва са доб ри те хо ра в све та, ли си ци те са ло ши те 
хо ра в све та. Но и ед ни те, и дру ги те ги го нят.

Има ня кои ре ли ги оз но хо ра, ко и то имат ли си чи ха рак тер, дру ги 
имат за еш ки ха рак тер. За е кът има две стра ни. Вие не сте изу ча-
ва ли ху ба ва та, доб ра та, стра на на за е ка. Го ля мо въ об ра же ние има 
той. Го лям фи лан т роп е за е кът, го ле ми идеи има. Уши те му са го-
ле ми. За е кът ста нал при чи на за ид ва не то на ма га ре то. Ед но вре-
ме за е кът е кре ди ти рал ма га ре то, за то ва то е ста на ло по-го ля мо. 
ма га ре то е взе ло дос та от за е ка. За е кът е про фе сор на ма га ре то, 
раз би ра те ли? И там е не щас ти е то, че про фе со ра го го нят с пуш ка, 
а уче ни ка, кой то се е учил при за е ка, го би ят все ки ден. За що днес 
се сме ят на ма га ре то? По не же се е учи ло при за е ка и фи лан т роп 
ста на ло. По как во се от ли ча ва ма га ре то от за е ка? Че ма га ре то се 
на у чи ло да ре ве. Ху ба во е. Ко га то Хрис тос дой де на зе мя та, не из-
б ра кон да се ка чи, но се ка чи на ед но ма га ре и вле зе в Ие ру са лим. 
Вие не раз би ра те дъл бо ка та при чи на за то ва, че ма га ре то е ем б лем 
на чет вър то то пос ве ще ние в све та. Все ки чо век, кой то тряб ва да 
се пос ве ти в ня коя тай на, тряб ва да се ка чи на ед но ма га ре и да 
вле зе ня къ де. Или дру го я че ка за но, все ки един от вас, кой то ми на-
ва през чет вър то то пос ве ще ние, ще му смач кат фа со на, тъй как то 
на ма га ре то. То, де то вле зе, ре ве. Ня ма це ре мо нии, взе мат дър во то 
и го на пер да шат. Вие виж да те ли как се от на сят с ма га ре то? Тряб-
ва да иде те във Вар нен с ко, да ви ди те как се от на сят вар нен с ки те 
ма га ре ща ри.

Ако вас ви на ре кат „ма га ре“, вие се обиж да те. Пра во е да се 
обиж да те. Чо век вся ко га се обиж да, ко га то не зас лу жа ва то зи епи-
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тет. Вие да же ще се оби ди те, ако ня кой ви ка же, че вие сте док тор 
по ме ди ци на, или ако ня кой ви ка же, че вие сте ас т ро ном, то е 
пак оби да. Зна чи ту рят ви ня кой епи тет, кой то не мо же да це ни те. 
Вие тряб ва да зас лу жи те епи те та. Да се ка же на един чо век, че е 
ма га ре, то е тит ла, то е чет вър то то пос ве ще ние. Все ки, кой то не е 
ми нал през чет вър то то пос ве ще ние, не мо же да но си име то ма га-
ре. Вие, ако тръг не те от то зи свят на оня свят с ма га ре, ще вле зе те 
в рая, ако сте с кон, ще ви вър нат. С ма га ре ще вле зе те   райс ки те 
вра ти ще ви от во рят. Ако идете без магаре, въп рос е, да ли ще ви 
пог лед нат. Как во ще ка же те на туй се га?

Ще ви пре ве да се га. Ако вие от то зи свят за дру гия иде те по пъ-
тя на уни же ни е то, мо же би ще вле зе те, но ако вие иде те с ва ши те 
прев зе ти въз г ле ди, че ба ща ви бил та къв, че май ка ви, че ва ши те 
де ди, ва ши ят род, че би ли све тии, та зи ра бо та не ми на ва. Све ти-
и те във вас тряб ва да бъ дат. Дя до ви, ба ща ви, май ка ви, всич ки 
тряб ва да са влез ли във вас. Не от вън тряб ва да ги но си те, а в се бе 
си, ка то ук ра ше ние. Ако ба ща ви не мо же да ста не един ди а мант 
на ва ша та гла ва, ако май ка ви не мо же да ста не ед на огър ли ца на 
ва ша та шия, дру ги ят свят ня ма ни ка къв сми съл. В оня свят хо ра-
та се съ би рат на ед но мяс то, а на то зи свят се раз п ръс ват. Иде я та 
ста ва от в ле че на. 

Се га вие по ня кой път пи та те 
да ли сте прог ре си ра ли. Как во раз-
би ра те под ду ма та прог рес? За да 
има прог рес, тряб ва да има дви же-
ние, за да има прог рес, тряб ва да 
има в из вес тен сми съл раз ши ре-
ние. Ко га то вие се дви жи те в дви же ни е то по пра ва ли ния, то е жи-
во тът на фи зи чес кия свят. В дви же ни е то с раз ши ре ние вие има те 
ду хов ния жи вот. В дви же ни е то по пра ва ли ния и в раз ши ре ни е то 
на чо веш ка та ми съл - то ва е сми съ лът. Точ ка та, то ва е най-ви со ко-
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то в жи во та. Туй по ло же ние, раз ши ре ни е то, ко е то се нап ра ви, то 
е ду хов но то. Ду хов но то, то е край ни ят пре дел. Има те ем б ле ма та 
то га ва. Тук се об ра зу ва бук ва та “л“. Но как то виж да те, еди ни ят 
крак на та зи бук ва пред с тав ля ва ра ди у сът на един Бо жес т вен цен-
тър. Вие ка то оби ча те, то ва е бук ва та „л“ с един стре меж към ко-
го? Към фи зи чес кия свят. Лю бов та ви на ги се про я вя ва. Най-пър во 
вие не мо же те да оби ча те по-вис ше то от се бе си. Виж да те, че в 
то ва има един кон т раст. Пи там: Бог, Кой то съз да де све та, ко га то 
обик на, и све тът по-ве лик ли е от Не го, или по-ма лък?

Аз ви каз вам, вие не мо же да оби ча те по-го ле мия от вас. Вся-
ко га ще оби ча те по-мал ко то. Се га вие ще ка же те: „А де те то оби ча 
май ка си, по-го ля мо ли е то?“ Но то е ед на лъж ли ва идея. Бог ка то 
съз да де све та, по-го ле ми ят ко го оби ча ше? Той оби ча ше чо ве ка, 
по-мал кия. Сле до ва тел но вие, за да оби ча те хо ра та, тряб ва да бъ-
де те по-го ле ми. Ня кой път ис ка те да оби ча те, ня кой път   да ви 
оби чат. За да оби ча те, вие тряб ва да сте по-го ле ми, за да ви оби-
чат, вие тряб ва да бъ де те по-мал ки. Вие ня ма те яс на пред с та ва за 
лю бов та. Хо ра та спят, ко га то го во рят за лю бов та. Имат де тин с ки 
раз би ра ния, каз ват: „Тряб ва да се оби ча ме.“ За да ви оби чат, тряб-
ва да бъ де те ма лък, а за да оби ча те, тряб ва да бъ де те го лям. За да 
бъ де те го лям, тряб ва да има те пър ва та идея на Бо га. Бог, ка то съз-
да де све та, обик на мал ко то. Той оби ча ше съз да де но то от Се бе Си. 
Вие ка то ис ка те да ви оби чат, то е вто ра та идея. То е по ло же ни е то 
на мал ко то. В не го ве че се за раж да иде я та да оби ча оно ва, ко е то 
го е съз да ло, или да оби ча он зи, кой то му е дал ус ло вия да се про-
я ви и да жи вее. Вся ко га мо же да оби ча он зи чо век, кой то ви да ва 
ус ло вия да жи ве е те.

Да ви дам един ма лък при мер. Има един чо век, ко го то не оби-
ча те, не мо же да го тър пи те и каз ва те: „То зи чо век ми е неп ри-
я тен, ан ти па ти чен ми е.“ Ва ше то по ло же ние мо же да се из ме ни 
при да де ни ус ло вия. Как? Пред с та ве те си, един чо век ви хва ща за 
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гу ша та, ще ви уду ши. Вие гу би те съз на ние, в то зи мо мент дой де 
то зи, ко го то не оби ча те, хва не за ръ ка та то зи, кой то ви ду ши. Вие 
се съ жи вя ва те, ос во бо ди ви от то зи чо век. От то зи мо мент се из-
ме ни ва ше то раз по ло же ние към не го, вие го счи та те за спа си тел 
и из чез не ва ше то не раз по ло же ние. За що? Той ви пре да де сво я та 
идея за Лю бов та. Вие ко го то не оби ча те, той про я вя ва Лю бов та. 
Вие виж да те, че за то зи чо век сте би ли в ед но заб луж де ние, че е 
ан ти па ти чен. От там на сет не вие не мо же те да има те не раз по ло-
же ние към не го: „Ако не бе ше той, аз ня ма ше да имам ус ло вия 
за жи вот.“ Ако вие сте ан ти па ти чен ня ко му, дръж те по ло же ни е то, 
да му нап ра ви те ед на ус лу га. Ко га? Ко га то го ду шат. Тряб ва да се 
при те че те на по мощ, да да де те жи вот.

Се га, ка то ви раз п ра вям те зи не ща, как ва е мо я та цел или как во 
имам пред вид, ка же те ми? Как схва ща те вие? Аз тол коз го ди ни го-
во ря за се мей ния жи вот във всич ки те по ло же ния. Ня кои раз б ра ли 
тъй, че тряб ва да вяр вате в ед но не що, ня кои са го раз б ра ли тъй, че 
не тряб ва да вяр ва те в дру го не що. Не, аз не съм учил то ва. Ня кои 
са ме раз б ра ли, че тряб ва да се же нят, дру ги - че не тряб ва да се 
же нят. Въп ро са за же нит ба та не съм за ся гал. За ме не же нит ба та 
е ед на зе мя не из вес т на, то е чо ве чес ко яв ле ние, ко е то и хо ра та не 
зна ят. Ня ма съ щес т во на зе мя та, ко е то да не е же не но. Сле до ва-
тел но всич ки те съ щес т ва, ко и то са слез ли от Не бе то, са из лез ли 
же не ни, ни що по ве че. Всич ки те съ щес т ва, ко и то са из лез ли пре-
ди веч ност та, из лез на ха же не ни, и то га ва дой до ха тук, на Зе мя та. 
Все ки от вас е же нен.

Се га е чуд но, че му хрум на ло ня ко му да се же ни. Ако ре че те 
се га да се же ни те, вие сте за къс не ли. Вие сте се оже ни ли от дав на 
за срод на та си ду ша, на ваш език ка за но. Не мис ле те, че ва ше то 
же не не е же не не. Ва ше то же не не, то ва е на си лие, ни що по ве че. 
Ва ше то же не не е все ед но ко га то вие се ка чи те на ма га ре то, на-
то ва ре но с ко жи, и ма га ре то вър ви, как во ще пра ви. То зи ез дач 
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и ма га ре то са же не ни. Ка то дой дат тия оже не ни те, ма га ре то иде 
в до ма, дру ги ят е гос по дар. Той не смее да ка же, че е оже нен за 
ма га ре то. Ще му ка же те „до би че“. Има мно го хо ра, ко и то са же-
не ни, и не сме ят да ка жат, че са же не ни. Оже нил се той за ня коя 
ци ган ка, за гро зо тия. Оти дат ня къ де, ту ря я в дру га та стая. Той 
ми на ва, че не е же нен, каз ва: „Слу ги ня ми е, тя ми прис луж ва.“ Тя 
е ма га ре то до лу. Как тъй той да се е оже нил за та ка ва гроз на же на?

Аз пре веж дам. По ня кой път вие се стра ху ва те да из по вя да те 
ва ши те убеж де ния, за що? За що то са ци ган с ки. Не се же нете за 
тях. Не се же не те за то ва, за ко е то не сте же нен. Не се раз веж дай-
те от то ва, за ко е то сте же нен. Ни що по ве че. Вие ще ка же те: „Ние 
има ме из вес т ни въз г ле ди.“ Ос та ве те ва ши те въз г ле ди. Туй, ко е то 
хо ра та са учи ли до се га, го на пус не те. На пус не те тия заб луж де-
ния, от ко и то са се учи ли ва ши те де ди и пра де ди. За що де ди те 
и пра де ди те ви и вие всич ки сте жи ве ли в заб луж де ние? Хо ра-
та, от как то са из лез ли от рая, всич ки са в пъ тя на заб луж де ни е то. 
Те зи идеи са вре мен ни. Аз мо же да ви оби чам - вие сте ми слу-
га, пла щам ви, до ка то сте зд рав. Ут ре, ка то се раз бо ле е те, каз вам: 
„Вър ви си, мен бо лен слу га не ми тряб ва.“ Вие сте же нен, оби ча те 
же на си, до ка то е мла да. Ос та рее ли, каз ва те: „ме не та ка ва гро зо-
тия не ми тряб ва, да си вър виш.“ Же на та пра ви съ що то. Как во ще 
ми раз п ра вя те?

Из с лед вал съм све та, имам своя ста тис ти ка. На де сет ми ли о-
на мъ же и же ни има един чес тен мъж и ед на чес т на же на. То ва е 
мо я та ста тис ти ка. На сто ми ли о на ве ру ю щи мъ же и же ни по един 
се на ми ра, кой то да оби ча Бо га. От осем хи ля ди го ди ни кол ко ми-
лиарда хо ра са из м ре ли, и Пи са ни е то каз ва в От к ро ве ни е то, че 
ед ва има 144 000, ко и то лю бят Бо га. Те са оне зи, ко и то хо дят с 
аг не то. Аг не то в да де ния слу чай е изя вя ва не то на Бо га. Бог ка то 
се изя вя ва   то ва е све тът на аг не то. 144 000 хо ра, защо са тол ко ва 
мал ко, се га ня ма да спи рам да обяс ня вам. На сто ми ли о на, след 
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ка то се за вър ти то ва ко ле ло, ще се на ме ри ед ва един, кой то да оби-
ча Бо га с всич ко то си сър це.

Из чис ле но е, че са пус на ти в об ръ ще ние или че ця ла та чо веш ка 
ра са има шей сет ми ли ар да ду ши. Ако взе ме те про пор ци о нал но, 
на сто ми ли о на ду ши се па дат по един лю бящ мъж и ед на лю-
бя ща же на. Нап ра ве те смет ка кол ко ще има, ко и то лю бят Бо га. 
В за вър та не то на тия шей сет ми ли ар да, на сто ми ли о на се па дат 
шес т с то тин. Хи ля да пъ ти ка то се за вър ти, ще има те шес т с то тин 
хи ля ди. То га ва про пор ци о нал но кол ко пъ ти се е за вър тя ло шей сет 
ми ли о на, за да има те 144 000? Как во за вър та не има? Ако на хи ля-
да за вър та ния по на един обо рот - ед но за вър та не е ко га то всич ки 
се пре ро дят - има ус ло вие за ця ла та чо веш ка ра са, пред с та ве те си, 
че в хи ля да го ди ни ця ла та чо веш ка ра са мо же да се пре въп лъ ти 
на Зе мя та, хи ля да пъ ти тя се е пре въп лъ ти ла. 144 000 как ва про-
пор ция ще пред с тав ля ва, кол ко об ръ ща ния ще има? На пет с то тин 
об ръ ща ния кол ко пъ ти ще има ме? Ще има ме трис та. На двес та и 
пет де сет? Сто и пет де сет приб ли зи тел но. 

За Бо га тряб ва да има те ед на яс на пред с та ва. Вие тряб ва да 
чув с т ва те Бо га в се бе си, тряб ва да чув с т ва те Не го во то при със т-
вие, Не го во то раз ши ре ние и Не го во то дви же ние във вас. Във фи-
зи чес кия свят пър во да ви ди те по со ка та, про яв ле ни е то на Бо га. 
Всич ки те ма те ри ал ни ус ло вия, ко и то Бог ви да ва, то е про яв ле-
ние на Бо га във фи зи чес кия свят. Всич ки те въз мож нос ти, ко и то 
ви да ва да чув с т ва те не ща та, да ги опит ва те, то е ду хов ни ят свят. 
Всич ки те ус ло вия, да де на та свет ли на, в ко я то вие мо же да мис-
ли те, то е най-ви со ко то по ло же ние, до ко е то сте дош ли. То е пак 
про яв ле ние на Бо га. Пър во вие от вън има те не що, как во мо же да 
вла де е те? На фи зи чес кия свят тя ло то, ко е то има те, то е вън ш на та 
стра на, фи зи чес ка та стра на, но та ка, как то фун к ци о ни ра ва ши ят 
ор га ни зъм, то ва по ня тие съ що е ду хов но. Она зи си ла, с ко я то вие 
всич ко мо же да нап ра ви те, тя е пак от Бо га. То е пак от Бо га.
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Бо жес т ве но то, то ва е гла ва та на чо ве ка. Ду хов но то, то ва са гър-
ди те на чо ве ка. Фи зи чес ко то, то ва е сто ма хът на чо ве ка. Яде не то 
е фи зи чес ко, об ли ча не то е ду хов но, мис ле не то е Бо жес т ве но. Сле-
до ва тел но ня ма да ос та ви те фи зи чес ко то да из пък не, да ста не те 
ка то бре мен на же на с из пък на ло бла го ут ро бие. То ва зна чи, че сте 
бре ме нен на фи зи чес ко то по ле. Ня кои хо ра са ста на ли бре мен ни, 
ня кои же ни са пус на ли гър ди и те са ста на ли бре мен ни в ду хов-
ния свят. На ня кои хо ра гла ва та е го ля ма - бре мен ни са в Бо жес т-
ве ния свят. Про пор ци о нал но тряб ва да бъ де раз вит чо век. Кол ко 
тряб ва да бъ де кръс тът по от но ше ние дру ги те час ти на тя ло то? 
Вие ня ма те ху до жес т ве на мяр ка. Ня кой път ще се спра вър ху мер-
ки те, ка къв раз мер тряб ва да има все ки чо век. Се га ня ма да се 
спи рам вър ху то ва по ло же ние. Вся ка вън ш на мяр ка се дъл жи на 
ед но про буж да не, на ед но раз ши ре ние, на ед на ми съл. Ка къв е ва-
ши ят ор га ни зъм? Три не ща вли я ят. Фи зи чес ки ят свят вли яе. Ду-
хов ни ят свят вли яе. Там е си ла та. ми съл та е в Бо жес т ве ния свят.

Та за да има те как во то и да е убеж де ние, вие тряб ва да има-
те вя ра, тряб ва да бъ де те в със то я ние да нап ра ви те не ща та. Щом 
мо же да ги нап ра ви те, вие ве че фун к ци о ни ра те, вие сте на фи зи-
чес ко то по ле. Щом мо же да ги опи та те, вие сте на ду хов ния свят. 
Щом мо же да мис ли те, да има те яс на пред с та ва, вие сте в Бо жес т-
ве ния свят. ми съл та за вас е мно го от да ле че на. Каз ва те: „С ми съл 
ра бо та не ста ва.“ Всич ки ра бо ти за ду хов ния свят са точ но об рат-
но. Не ща та там са об рат ни. Ду хов ни ят свят и Бо жес т ве ни ят свят 
се от ли ча ват ди а мет рал но по сво и те про яв ле ния. На Зе мя та скъ-
пи те ра бо ти мно го ско ро мо же да ги пла ти те. Го ле ми те ра бо ти са 
скъ пи на Зе мя та, мал ки те ра бо ти са ев ти ни. Все ки от вас мо же да 
има мал ки те ра бо ти. В ду хов ния свят е точ но об рат но то - мал ки те 
ра бо ти мно го са скъ пи, ми ли о ни стру ват; го ле ми те ра бо ти мо же с 
един лев да ги взе ме те. Тук на Зе мя та един ди а мант, кой то стру ва 
пет де сет ми ли о на, или най-го ле ми ят ди а мант стру ва се дем с то тин 
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ми ли о на, той има се дем с то тин и пет де сет ка ра та, в ду хов ния свят 
та къв ди а мант мо же да го взе ме те с един лев. Ев ти ни са го ле ми те 
ра бо ти. В ду хов ния свят се пла ща мно го скъ по за пре во за и ка то 
взе ме те ед на ра бо та, ко я то е мно го го ля ма, тряб ва да пла ща те за 
пре воз мно го скъ по. Ако един ди а мант стру ва един лев, за пре воз 
ще пла ти те мо же би че ти рис то тин ми ли о на. В ду хов ния свят ня-
ма с как во да го пре не се те, там ня ма пре воз ни сред с т ва. Ни ко га 
не мо же да на ме ри те там един кон, за то ва взе мат са мо дреб ни те 
ра бо ти - кой как во то взе ме, сам да го но си. Тук на Зе мя та из би рат 
го ле ми те ра бо ти, по не же има кой да ги но си.

Зап ри мер ис ка те да ви оби чат. Опи тай те то га ва иде я та на Бо га. 
За що ис ка те хо ра та да ви оби чат? До иде я та за хо ра та ела те, след 
ка то сте оби ча ли Бо га. Най-пър во съз най те Лю бов та на Бо га, то-
га ва ела те до иде я та дру ги те хо ра да ви оби чат. Или вие ис ка те 
дру ги те хо ра да ви оби чат. Най-пър во съз най те иде я та, с ко я то 
Бог оби ча хо ра та, то га ва про я ве те Лю бов та, тъй как то Бог я про я-
вя ва. За що то ко га то аз оби чам Гос по да, Той се пред с та вя в Сво е то 
ве ли чие, не тъй как то Го пред с та вят. Ко га то аз ис кам да оби чам 
Гос по да, Той ще ми се пред с та ви в та ка ва мал ка фор ма, че ка то Го 
ви дя, аз взе мам да се съм ня вам да ли е то зи Гос под, или не, да ли 
зас лу жа ва да Го оби чам, или не, да ли да си гу бя вре ме то с Не го, 
или не. Във вас пос то ян но се явя ва ед но съм не ние, да ли да Го 
оби ча ме, или не, не ви хва ща око то. Пог лед не те на о ко ло, све тът е 
го лям. Пог лед не те Гос по да, виж да ви се ма лък.

Ко га то ис ка те да усе ти те Бо жи я та Лю бов, ко я то Той про я вя ва, 
вие ще Го ви ди те в Не го во то ве ли чие. То га ва е стра шен. Ко га-
то ис ка те вие да оби ча те Бо га, вие тряб ва да из гу би те го ля мо то, 
тряб ва да Го ви ди те в мал ко то. Гос под Сам ви опит ва, Той ви са мо 
пог леж да. Каз ва те: „Аз Го мис лех за Гос под, Той съв сем за къ сал.“ 
Ня кои хо ра с та зи идея са се обез ве ри ли и мис лят, че ня ма ни ка-
къв Гос под. То ва ста но ви ще е от вън, хо ра та са го на ре ди ли та ка. 
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Пи там, тряб ва ли да вяр ва те в то ва? По как во са поз на ли уче ни те 
хо ра, че има Гос под в све та? Кой учен чо век е до ка зал, че има Гос-
под в све та? Че как ще ми до ка жат? Каз ва те: „Ако ня ма ше Гос под, 
слън це ня ма ше да има.“ Ако на един сляп чо век му раз каз ва те за 
свет ли на та, за до ка за тел с т во му обяс ня ва те свет ли на та, све то ве те, 
но всъщ ност до каз ва те ли му как во пред с тав ля ват те? Има те един 
сляп чо век, глух, обо ня ни е то му не фун к ци о ни ра, има са мо осе за-
ние, как ще му до ка же те, че има Гос под в све та? Как ще до ка же те 
на един глист, че има Гос под? Вие убеж да ва ли ли сте един глист 
за съ щес т ву ва не то на Бо га? И аз мо же всич ко да зная, но до се га 
не съм мо гъл да убе дя ни то един глист да по вяр ва в Бо га. Каз ва те: 
„Не си гу би вре ме то с нас да ни убеж да ваш, че има Гос под. По-
ка жи ни как да из ле зем от то ва нес нос но по ло же ние, ос та ви се с 
то зи Гос под. Не виж даш ли на ка къв хал се на ми ра ме! Ние ис ка ме 
да прог ре си ра ме в то зи свят.“ Как во то и да го во ря, глис тът си се-
ди в зе мя та. Най-пос ле, ка то дой де да ум ре, ще из ле зе от вън. Ка то 
ум ре, ед ва пог лед не, че има Гос под, пос ле пак зас пи.

Как во ста ва в на шия ум? Вие не мо же да ту ри те ва ша та фи-
ло со фия на раз по ло же ние на Бо га. Ако вие не мо же да ту ри те на 
раз по ло же ние ва ше то сър це, аз го во ря за оно ва ис тин с ко то ве рую, 
пи там, то га ва как ва ре ли гия има те вие? Аз на се бе си лес но про-
по вяд вам. В ме не има ед на фи ло со фия. Как ва? Аз вяр вам в три 
не ща. Аз вяр вам, че тряб ва да ту ря на раз по ло же ние на Бо га тя-
ло то си да слу жи на Бо га, пос ле тряб ва да ту ря сър це то си да слу-
жи на Бо га, тряб ва да ту ря ума си да слу жи на Бо га. За що то аз не 
ис кам да бъ да един дър ве няк ка то те бе. Ти фи ло соф с т ваш, но за 
ме не си един дър ве няк. Аз съз на вам, че имам тя ло, имам сър це 
и ум, а пък ти, кой то фи ло соф с т ваш са мо, ня маш ни то ум, ни то 
сър це, ни то тя ло. Той ня ма ни как во съ щес т ву ва ние, а на ме не да-
ва ум, как аз да си на ре дя жи во та. Каз вам, ня ма да фи ло соф с т ваш, 
аз та зи ра бо та по-доб ре я зная от те бе. Аз да ти ка жа как ти мо же 
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да се об ле чеш. Ти си дър вен фи ло соф. Пос ле как да се об ле чеш 
ху ба во, как да имаш па ри, да имаш един ум, да си нап ра виш ед но 
сър це. Ти се га се вли я еш от тво я та дър ве на фи ло со фия, как во ще 
ми го во риш. До лу ва ши те дър ве ни фи ло со фии. Тия дър ве ни фи-
ло со фии, об ле че те ги в плът, дай те им сър це, дай те им ум, то га ва 
ги из не се те на вън.

Не вяр вай те в то ва, ко е то не мо же да нап ра ви те. Не вяр вай те 
в то ва, ко е то не чув с т ва те, не вяр вай те в то ва, ко е то не мис ли те. 
То ва, ко е то вие мо же да по мис ли те, то ва, ко е то мо же да по чув с-
т ва те и да нап ра ви те, то ва е ре ал ност та. Да, мо га да ви по ка жа 
ре ал ност та. Не ка дой де един бо лен, аз са мо ще по ло жа ръ ка та си 
вър ху не го и той ще оз д ра вее. Ама не пос ле да дой де да ме из-
пит ва още де сет пъ ти. Щом оз д ра вее вед нъж, да не ид ва по ве че 
да опит ва още де сет пъ ти пак да го ле ку вам. След ка то оз д ра вее, 
ще за поч не да фи ло соф с т ва, че при ро да та го из ле ку ва ла, че това 
е закон и тъй нататък. Как ста ва ле ку ва не то? Щом съм във връз ка 
с Бо га, всич ко мо га да нап ра вя. Аз вяр вам в Бо га за що? За що то 
имам тя ло, за що то имам сър це, за що то имам ум. Ни що по ве че. 
Вие ще дой де те се га да ми каже те: „Аз все ки ден се раз го ва рям 
с Гос по да.“ Как се раз го ва ря? С та ки ва до ла пи, с как ви то вие си 
слу жи те, не мо же да вяр ва те в Гос по да. Гла ва та ми е по бе ля ла зна-
е те ли от как во? До ка то се ос во бо дя от чо веш ки те до ла пи. Зор съм 
ви дял от оно ва ко ле ба ние в чо ве ка, да ли да нап ра вя не що, или да 
не го нап ра вя, че как во ще ка жат хо ра та, ако е та ка или ина че, то-
зи да за лъ жа, он зи да за лъ жа от тук-от там. До ка то се ос во бо дя от 
всич ки тия ра бо ти, гла ва та ми е по бе ля ла.

Ня кой ден ще ме ви ди те със злат на ко са, ня кой ден с чер на ко-
са, ня кой ден ще си хвър ля бра да та, ще ви се пред с та вя ка то млад 
мо мък.

Се га вие се чу ди те. Тя, ка то ме срещ не, ще хвър ли око на ме не. 
Аз ще я по ту пам по ра мо то и ще ѝ ка жа: „На крив път си тръг-
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на ла. Ти си се влю би ла в ме не, на крив път си.“ Все ки, кой то се 
влю би в ме не, на крив път е. Аз не ис кам да се влюб ва те в ни ко го. 
Влюб ва не то в ко го то и да е е на крив път. Ако тво е то влюб ва не те 
от да ле ча ва от ве ли ка та цел на жи во та, влюб ва не то не е на мяс то. 
Ето как ва е мо я та идея. Аз ис кам да бъ да не поз нат на хо ра та. Ня-
ма как во да ме оби ча те. Гле дам, ня кой пъш ка. По бут на го, оз д ра-
вее. Той каз ва: „Как во ста на, че оз д ра вях, не зная.“ Гле дам, ня кой 
па ри ня ма, ис ка да се са мо у бие. Ос та вя му ед на тор ба със зла то 
и си за ми на. Де то ми на, пра вя доб ро, ни кой не ме знае. ме не ми 
е при ят но, връ щам се ве сел, ра дос тен, ка то ги гле дам, че всич ки 
те зи хо ра, на ко и то съм по ма гал, са ра дос т ни. На тях да вам, но не 
ис кам да ме зна ят кой съм. Аз се рад вам на тях но то по ло же ние. 

Ако вие оби ча те Бо га, как во ис ка те по ве че? Ако вие не мо же те да 
оби ча те Он зи, Кой то ви е дал всич ко, как ще оби ча те оне зи от вън, 
ко и то ни що не са ви да ли? Сега вие казвате, вие не сте дош ли до 
ис тин с ка та лю бов. Чес то ед на сес т ра ми каз ва: „Учи те лю, аз ис кам 
спе ци ал но да се раз го ва рям с теб.“ Каз вам: „С глу па ви ра бо ти не 
ис кам да се за ни ма вам.“ Та ман ре ка да ѝ ка жа не що, тя за поч не пак: 
бъ ра-бъ ра-бъ ра. Ето един дър вен фи ло соф. мис ле те, не го во ре те.

Се га не е въп ро сът за ва ши те ста ри въз г ле ди, а за но во то по ло-
же ние. Вие ве че ми на ва те от ед на фор ма в дру га фор ма, нас та ват 
в све та но ви по ло же ния. Вие оти ва те на учи ли ще. От но ше ни я та 
ви ня ма да бъ дат ка то при май ка ви, при ба ща ви, при бра тя та ви, 
при сес т ри те ви. По ло же ни е то ще бъ де съв сем дру го. В учи ли ще-
то съв сем ще се из ме ни ре дът на не ща та. По-ло шо ли ще бъ де? 
мно го по-доб ре. Вие вли за те ве че в ед но Бо жес т ве но учи ли ще. 
Вие ще се на у чи те на ред и по ря дък. Не само да отричате, тряб ва 
да се учи те. Туй са мо от ри ча не ще се про я ви чрез всич ко. Аз го во-
ря за под м ла дя ва не то. Под м ла дя ва не то във вас не мо же да ста не.

Под м ла дя ва не то мо же да ста не са мо при из вес т но ус ло вие. 
При пра ва ми съл, при ед но пра во чув с т во, при ед на пра ва пос тъп-
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ка или съз на ни е то, че вла де е те не що фи зи чес ко, че вие вла де е те 
не що ду хов но, че вла де е те не що Бо жес т ве но, при то ва по ло же ние 
мо же да ста не под м ла дя ва не то. Туй под м ла дя ва не не мис ле те, че 
мо же да ста не из вед нъж. Под м ла дя ва не то мо же да ста не пос те-
пен но. Чо век мо же в ед на го ди на да се под м ла ди. мо же с де сет 
го ди ни да се под м ла ди, с двай сет, трий сет, че ти рий сет го ди ни, но 
ако е във връз ка с ра зум ни, свет ли съ щес т ва. Ако го ос та вят, пак 
мо же да се вър не на зад. Пи са ни е то каз ва: „Оне зи, ко и то очак ват 
Гос по да, ко и то оби чат Гос по да, тях на та си ла ще се под но ви, оне-
зи, ко и то вър вят по Бо жия път, ще се под м ла дят. Пи там, вие тук, 
ко и то ме слу ша те, под м ла дя ва те ли се, или ос та ря ва те? Ако ос-
та ре е те, вър ви те по кри вия път, ако се под м ла дя ва те, вър ви те по 
пра вия път. Каз ва те: „Ед но вре ме бе ше лю бов та.“ Ед но вре ме би-
ло. Ед но вре ме хо ра та ви ува жа ва ха, за що то имах те па ри. Се га 
сте ос та на ли без па ри и хо ра та не ви ува жа ват. Вие сте при ре ал-
ност та, кой ня ма да ви по чи та? По чит та не е за вас. Вие не тряб ва 
да раз чи та те на ва ши те па ри. Ако вие имах те не об хо ди ма та си ла 
във ва ша та ръ ка, бол ни те хо ра ня ма ше ли да ви ува жа ват, сле пи те 
хо ра ня ма ше ли да ви ува жа ват, ку ци те ня ма ше ли да ви ува жа ват, 
нев рас те ни ци те ня ма ше ли да ви ува жа ват? Нав ся къ де щя ха да ви 
ува жа ват.

Ис кам да се обър на към вас и да ви по пи там кол ко ду ши от вас 
има го то ви да тръг нат в но вия път? За вто рия път на един лист 
на пи ше те. Те ма та ще бъ де „Кол ко ду ши от вас има, ко и то ис кат 
да тръг нат в но вия път“. Аз ще ви дам ед на прог ра ма по но во то 
раз би ра не. До се га вие сте раз би ра ли, че за да вле зе те в но вия път, 
вие тряб ва да на пус не те ста рия път. Има ед но кри во раз би ра не. 
Ще вър ви те в Бо жес т ве ния път, без да на пус ка те кри вия път. За-
що то се га хо ра та вър вят в кри вия път, но не на пус кат пра вия път. 
Вие се га вър ви те в кри вия път, но не на пус ка те пра вия път. Се га 
обър не те - да вър ви те в пра вия път, и да не на пус ка те кри вия път. 
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Аз об ръ щам не ща та. До се га вие сте вър ве ли в кри вия път и не 
сте на пус на ли пра вия път. Туй, ко е то се га ви каз вам, е да вър ви те 
в пра вия път и да не на пус ка те кри вия път. Как во се е из ме ни ло? 
Дви же ни е то са мо е из ме не но. Ще спре те дви же ни е то в кри вия 
път и ще вър ви те в пра вия път. Се га се дър жи те за пра вия път, а 
вър ви те в кри вия път. И за що ня ма те ре зул та ти? Аз та ка оп ре де-
лям. мал ко хо ра има, ко и то вър вят в пра вия път, мно го има, ко и то 
вър вят в кри вия път.

Каз вам, те зи ду хов ни те, те се дър жат за пра вия път. Аз не ис-
кам да се дър жи те за пра вия път, дръж те се за кри вия път. Раз би-
рай те го, как то ис ка те. Вие не може да не се държите за кривия 
път. Вие мис ли те, че ка то тръг не те в пра вия път, ня ма да яде те. 
Ще яде те - то е кри ви ят път. Ще се об ли ча те   то е кри ви ят път. 
Па ри ще има те, къ ща ще има те, де ца ще има те, то е все   ще се 
дър жи те за кри вия път. Но вър ве те, дви же те се в пра вия път, ни що 
по ве че. Не че гре хът е в яде не то. Гре хът не е в но се не то на дре хи, 
гре хът не е в има не то на па ри и тъй на та тък. Гре хът на хо ра та се ди 
в то ва, че те не вър вят в пра вия път, а се дър жат за пра вия път. Не 
зная да ли та зи ми съл е яс на.

След ва щия път ис кам да ми ка же те кол ко ду ши има, ко и то са 
го то ви след осем хи ля ди го ди ни да тръг не те в но вия път. Вие 
ще ка же те: „Не сме ли тръг на ли до се га?“ До се га вие вър ви те в 
кри вия път със заб луж де нието, че вър ви те в пра вия път. И ка то 
вър ви те, вие мис ли те, че не се дър жи те за све та. Вие за све та се 
дър жи те. Дръж те се за све та. Но каз вам, ка то се дър жи те за то зи 
свят, Бог ви из пит ва с то ва. мис ли те ли, че   аз съм бо гатият чо век, 
- като дой де те и взе ме те от мен ед на тор ба със зла то, ще счи там, 
че сте из вър ши ли прес тъп ле ние? От гле ди ще то не Бо га то ва не се 
счи та за прес тъп ле ние. Бо га ти ят ви е нап ра вил ус лу га. Вие ка то 
ма га ре то пре на ся те един то вар от ед но мяс то на дру го и ще ви се 
пла ти за то ва. От чо веш ко гле ди ще, ка то взе ме те па ри те, пра ви те 
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ед но прес тъп ле ние. Взе мам чис то ма те ри ал ния свят. Как во прес-
тъп ле ние има, че сте взе ли ед на тор ба зла то? Вие зла то то ня ма да 
го изя де те. Как во прес тъп ле ние има в то ва, че сте взе ли че ти ри-
пет ябъл ки и сте ги изя ли?

Вие ще ми нап ра ви те ед но въз ра же ние: за що Гос под заб ра ни 
да се яде от дър во то в рая? То ва дър во, от ко е то Бог заб ра ни на 
чо ве ка да яде, дру ги се хра не ха от не го, по не же то не бе ше заб-
ра не но за тях. Чо век яде от дру га хра на, но Гос под каз ва: „Та зи 
хра на не е за те бе.“ Чо ве кът прес тъ пи Бо жи я та за по вед. Ста ват 
как ви ли не прес тъп ле ния на Зе мя та. И май ка та оп ре де ли яде-
не то за ед но де те, дой де дру го, изя де го. Тя взе ме пръ чи ца та и 
го на бие. Сле до ва тел но не взе май те за се бе си то ва, ко е то не е 
оп ре де ле но за вас. Не се стре ме те да ре а ли зи ра те то ва, ко е то не 
е за вас.

Се га ве ру ю то ви: тряб ва да има те Лю бов към Бо га. За Хрис та 
го во ри те. Кол ко хрис ти я ни има? Кол ко от вас има, ко и то са го-
то ви да по жер т ват жи во та си за Хрис та? Кол ко от вас сте го то ви 
да вдиг не те кръс та си, да Го пос лед ва те? Ка за но е: „Ня ма ни то 
един, кой то да е на пус нал всич ко за ра ди Гос по да и да не е при ел 
сток рат но в бъ де щия жи вот ве чен.“ Как ви ли не про ти во ре чи ви 
въз г ле ди има за хрис ти ян с ко то уче ние. Ня кой ис ка да се от ка же 
от све та, ня кой ис ка да се от каз ва от же на си. Каз вам: „Вър ви по 
Бо га, но се дръж за же на си.“ Же на та дой де и се оп лак ва от мъ жа. 
Каз вам: „Вър ви по Бо га, но се дръж за мъ жа си.“ Каз ва: „Аз ис кам 
да се ос во бо дя от не го.“ „Ти от не ви ди мия свят си из ляз ла с един 
мъж и от не го ни ко га не мо жеш да се ос во бо диш.“ Дой де един 
мъж, и на не го каз вам: „Ти от не ви ди мия свят си из ля зъл с ед на 
же на и от нея ни ко га не мо же да се ос во бо диш.“ Не се стре ме те да 
се ос во бо ди те от ва ши те же ни. Не се стре ме те да се ос во бо ди те 
от ва ши те мъ же, ами ре че те: „Как то Гос под дал.“ мъ жът ка къв то 
и да е, по Бо га ще вър ви те, не го ще дър жи те.
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Се га иде я та как ва е? Оне зи, ко и то се дър жат за све та, и оне-
зи, ко и то се дви жат към Бо га, не жи ве ят ли? Как во е от но ше ни е-
то на Бо га към всич ки те хо ра? Как во е от но ше ни е то на Бо га към 
пра вед ни те и греш ни те? От мо е то гле ди ще на греш ни те ту рили 
топ ли стаи, на го ре щили ги, пос то ян но ба ни, три е не, ба ни, по пет-
най сет ба ни на ден. Чис ти те де ца ня мат та къв огън, те не се нуж-
да ят от ба ни. Там ве че има те един свят на свет ли на, те са мо хо дят, 
раз хож дат се, гър ло то не е за съх на ло.

Те са инос ка за тел ни ра бо ти, ко и то мъч но мо же да ги раз бе-
ре те. Пи та те: „Как во не що е туй, хрис ти ян с т во то?“ Най-пър во 
хрис ти ян с т во то е да по чув с т ва те Лю бов към Бо га, и пос ле хрис-
ти ян с т во то се ди в то ва, да по чув с т ва те Лю бов та на Бо га. Да по-
чув с т ва те Бо жи я та Лю бов към се бе си и сво я та Лю бов към Бо га, 
то ва е хрис ти ян с т во то. Ако вие мо же да по чув с т ва те Бо жи я та 
Лю бов към вас и ва ша та Лю бов към Бо га - то ва е хрис ти ян с т во-
то. Ако вие не мо же те да по чув с т ва те Лю бов та на Бо га към вас и 
ако не мо же да по чув с т ва те ва ша та Лю бов към Бо га, вие не сте 
хрис ти я ни, не сте чо век, не сте ни що. То ва е си ла, то ва е тай на, 
то ва е мощ но то в чо ве ка. В да де ния слу чай да чув с т ва те при със-
т ви е то на Бо га, ко га то вие се на ми ра те в го ля мо про ти во ре чие, 
обез сър че ние, обез смис ля не в жи во та, изос та вя не, но в туй изос-
та вя не вът ре в се бе си да по чув с т ва те Бо га, то ва е си ла та. То ва е 
не що прек рас но. 

А-то е Лю бов та на Бо га, ко я то из ли за към ра ди у са B. Туй B, то-
ва съм аз, кой то в да ден слу чай чув с т вам Лю бов та на Бо га.

Пе ри фе ри я та на един кръг 
вся ко га по каз ва Лю бов та на чо-
ве ка към Бо га. Ра ди у сът, кой то 
из ли за от цен тъ ра на ед на ок-
ръж ност, пред с тав ля ва Бо жи я та 
Лю бов към ме не. Дви же ни е то по 

A B
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пе ри фе ри я та пред с тав ля ва мо я та Лю бов към Бо га. За що то ви на ги 
в съв ре мен на та на у ка има ед но ра ди ал но дви же ние и об рат но то, 
ко е то оти ва към цен тъ ра. Има ед нов ре мен но две си ли   ед на та, ко-
я то при тег ля, дру га та, ко я то от б лъс к ва. Ед на та, ко я то иде от цен-
тъ ра, дру га та, ко я то иде от пе ри фе ри я та.

Та зи си ла, ко я то из ли за от пе ри фе ри я та, то ва сме ние с на ша та 
Лю бов към Бо га, пе ри фе ри ал на Лю бов. Бо жи я та Лю бов е цен т-
рал на Лю бов, на уч но ка за но.

Сле до ва тел но ед нов ре мен но вие тряб ва да при те жа ва те и цен-
т рал на та лю бов и пе ри фе ри ал на та Лю бов.

„Отче наш“

Тридесет и шеста лекция на Общия окултен клас 
12 юни 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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КОмпЛЕКСНИ пОНЯТИЯ

„Отче наш“

Един чо век на вик нал на мно го ра бо ти, има ве че ця ла сис те ма 
от по ня тия. Ком п лек с ни по ня тия, зна чи слож ни по ня тия. Все ки 
един от вас но си слож ни по ня тия. Те са при вич ки те, на ви ци те, 
раз би ра ни я та от ми на ло то. Ня кои от те зи по ня тия са при ят ни, ня-
кои - неп ри ят ни. От ня кои ис ка те да се ос во бо ди те и да вър ви те в 
но вия път. Зна чи ста ри ят път пос та вя ком п лек с ни по ня тия. Ис ка-
те да вър ви те по но вия път. И той е ком п лек сен, не го зна е те ка къв 
е и в как во се със тои то зи но вият път. Но ва та му зи ка, но ви те пъ-
ти ща, и те са слож ни, и те тряб ва да се изу ча ват. Ста ри те учи те ли 
как пре по да ва ха аз бу ка та? „Б-а, ба-а, ба- ба.“ Се га има те по-до бър 
ме тод. Се га по-лес но се изу ча ват не ща та. Ня кои ра бо ти се за у ча-
ват лес но, ня кои - мъч но.

Пос ле, ако ня кой би ви каз вал кои са при чи ни те, по ра ди ко и то 
чо век ос та ря ва, и кои са при чи ни те, за да се под м ла ди, кол ко фи-
ло со фи има, ко и то би ха да ли ед но пра вил но оп ре де ле ние, за що 
ос та ря ва чо ве кът? Пред с та ве те си, че има те ед но ог ле да ло, нап ра-
ве но от фи но стък ло, ту ре но вът ре в ед на тор ба с пред ме ти, ко и-
то са мал ко по-яки от стък ло то. Вие но си те тор ба та и след вре ме 
из ва ди те стък ло то изд рас ка но. Туй глад ко то стък ло е над рас ка но 
и то е из гу би ло сво я та лъс ка ви на. Коя е при чи на та се га? Оне зи 
пред ме ти вът ре са ока за ли вли я ние вър ху стък ло то, над рас ка ли 
са го. Тия над рас ка ния, ко и то са нап ра ве ни на стък ло то, ра зум ни 
ли са?

Се га да ви при ве да дру го срав не ние. Пред с та ве те си, че ня кой 
ви е на пи сал ед но при я тел с ко пис мо и ед но лю бов но пис мо. Взе-
ме те лю бов ни те пис ма на мла ди те. мла ди те пи шат лю бов ни пис-
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ма, при я те ли те пи шат при я тел с ки пис ма, ба щи те пи шат ба щин с-
ки пис ма, май ки те пи шат май чин с ки пис ма. Има те ед но пис мо от 
ед на мла да мо ма до един млад чо век, има те ед но пис мо от ед на 
при я тел ка до един при я тел, пък има те ед но при я тел с ко пис мо от 
един ба ща до ед на дъ ще ря, има те ед но лю бов но пис мо от ед на 
май ка до един син. Взе ма те тия пис ма, из га ря те ги, за дър жа те ди-
ма в ед на стък ле ни ца. По как во се от ли ча ва ди мът на лю бов но-
то пис мо от ди ма на при я тел с ко то пис мо, на ба щин с ко то пис мо? 
Всич ки ят дим е съб ран за ед но, как ще раз бе ре те кой дим от кое 
пис мо е?

Пред с та ве те си, че вие сте хо ра от двай сети век, упот ре бя ва се 
пе ча та не то на пис ма та. Пред с та ве те си, че пър во то пис мо е на-
ре де но с бук ви ка то от един пе ча тар, на ре де но с олов ни бук ви. 
После, другото писмо, и то е наредено пак с олов ни бук ви. По 
съ щия на чин е и пис мо то на ба ща та. Взе ме те мо мин с ко то пис мо 
и раз бър кай те тия бук ви. Вие гле да те, бук ви те са от там, но съ дър-
жа ни е то го ня ма. Где ще на ме ри те мо мин с ко то пис мо? По съ щия 
на чин, ако раз бър ка те бук ви те на при я тел с ко то пис мо, на ба ща та, 
на май ка та, мо же ли да въз с та но ви те съ дър жа ни е то на тия пис ма 
от бук ви те? мо же са мо ако има те две пра ви ла, ако зна е те от но-
ше ни е то на бук ви те и ако зна е те ге о мет ри чес ка та пос та нов ка на 
бук ви те, вся ка ед на бук ва кол ко пъ ти и къ де е би ла пос та ве на. 
Ще има те ця ла ед на про це ду ра, как то ко га то раз га да ват шиф ро-
ва ни те пис ма, и то га ва мо же да въз с та но ви те съ дър жа ни е то. Но 
бук ва та „а“ кол ко пъ ти се пов та ря в туй лю бов но пис мо? Да ка-
жем двай сет пъ ти. „Б“-то се пов та ря че ти ри пъ ти, „д“-то кол ко 
пъ ти се пов та ря? Зна е те ли за що „а“-то се пов та ря двай сет пъ ти и 
„б“-то за що се пов та ря че ти ри пъ ти? Са мо ако зна е те как во е би ло 
от но ше ни е то на бук ви те, то га ва ще зна е те съ дър жа ни е то на то ва 
пис мо. Вие се га но си те лю бов ни пис ма, но са мо бук ви те, и ако 
зна е те от но ше ни е то на тия бук ви, ще мо же да про из ве де те ця ло то 
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съ дър жа ние, как то се га уче ни те хо ра възстановяват предпотопни 
животни. Двама души американци от к ри ли ске ле та на ед но жи-
вот но, ко е то жи вя ло пре ди двай сет и пет ми ли о на го ди ни, въз с та-
но ви ли го, но ви де ли, че гла ва та му е мно го мал ка, не съ от вет с т ва 
на тя ло то. Пос ле и вра тът му е та ка, не съ от вет с т ва на тя ло то. Те 
каз ват: „Ако мо же ня кой друг да го пос т рои дру го я че, не ка дой-
де. Ние тол ко ва го ди ни про уч вах ме, тъй го ос та вих ме. Виж да ме, 
че има ед но не съ от вет с т вие.“ Каз вам, те са се на ми ра ли в съ ща-
та мъч но тия, как то ня кой би се на ми рал с на пи са но то пе ча тар с ко 
пис мо с раз бър ка ни бук ви.

Пи та те се: „Как во ис ка да ка же Учи те лят, как во да пи шем, за 
да тръг нем в но вия път?“ Как во да пи ше те в пис мо то? Как во да 
ви ка жа? Аз ни що не мо га да ви ка жа. Има те да учи те мно го не-
ща - не са но ви. Но ви ят път, то ва е един нов ме тод за про уч ва не на 
Бо жес т ве на та Ис ти на. Пред с та ве те си се га, че ня кой учил тур с ко 
пра во, а се га тряб ва да се изу ча ва рим с ко пра во. Или че ня кой си 
слу жи със ста ри те мер ки, пък тряб ва да си слу жи с де се тич ни те 
мер ки. Вие всич ки има те из вес т ни ме то ди. Аз ви пред с та вям се га 
ед на дроб:

Ако та ка се из ка ра ця ла та бъл гар с ка аз бу ка   трий сет бъл гар с ки 
бук ви   как во ще раз бе ре те? Как во оз на ча ва 1|

2a? То е ве че от но-
ше ние, тряб ва да зна е те от но ше ни е то, ко е то съ щес т ву ва меж ду 
бук ви те и чис ла та.

Каз ва се в Пи са ни е то: „По вяр вай в Гос по да Ису са Хрис та, и 
ти, и це ли ят ти дом ще бъ де те спа се ни.“ Пре ди хи ля ди го ди ни 
са пи са ли за вя ра та и все ки един от вас си има осо бе но по ня тие 
за нея. Как во не що е вя ра та? Вче ра ид ва един млад чо век и ми 

1|
2a, 

1|
2б, 

1|
2в, 

1|
2г, 

1|
2д. 
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про по вяд ва ед но свое ве рую. Аз сля зох да го слу шам. Той ми из-
ло жи сво е то ве рую, на пи са го на кни га по на у чен на чин. Каз вам: 
„Кол ко ти стру ва тво е то ве рую?“ Каз ва: „Двес та и пет де сет ле-
ва. Ня мам па ри.“ За да се уза ко ни то ва ве рую, тряб ва по не ед на 
мар ка гер бо ва от пет ле ва. Каз ва: „И гер бо ва ня мам.“ Как во ще 
ка же те на то ва? Из п ра тих ед на сес т ра в гра да да иде да за ве ри 
пис мо то офи ци ал но. Как во ще раз бе ре те се га? Те са ком п лек с ни 
по ня тия. За що е до шъл то зи млад чо век да ме уве ря ва в сво е то 
но во уче ние? Ка къв ин те рес аз имам да го слу шам се га? Пра вя 
срав не ние. Все ки ден ние пос тъп ва ме по един или по друг на-
чин, и не мо же да си да дем от чет, за що пос тъп ва ме та ка, а не 
дру го я че.

Ние по ня кой път се умо ря ва ме. За що? За що то ми съл та ни е ед-
но об раз на. Как во то и да се го во ри, лю бов та е ста на ла ед но об раз-
на. Ние мис лим ед но и съ що не що. Лю бов та на мла ди те е мно го 
ед но об раз на, да же про за ич на. Пър во то пис мо има де вет де сет и 
де вет про цен та лю бов, вто ро то пис мо   пет де сет про цен та, тре то-
то пис мо   че ти рий сет, пос ле - трий сет, двай сет, де сет и най-пос ле 
дос тиг не до един. Как во се раз би ра под ду ма та ед но об раз на ра бо-
та? Яде те ба ни ца. По кол ко на чи на мо же да яде те ба ни ца та? Или 
на го ле ми, или на мал ки хап ки, или бър зо ще яде те, или по ле ка. 
Ня кой каз ва: „Тряб ва мно го да се дъв че хра на та, за да се сми ла.“ 
Дъв че те, дъв че те, но по кол ко на чи на мо же да яде те ба ни ца та? 
Ня кой каз ва: „Тряб ва да из с ти не.“ Друг каз ва: „Още топ ла тряб ва 
да се яде.“ Пи там, ако топ ла се яде или ако сту де на сте яли, ако 
бър зо сте яли или по ле ка, как во ще на у чи те? Тя мо же да е го ля ма, 
нап ра ве на в го ля ма теп сия. Най-пър во хап ки те ще бъ дат при ят ни, 
пос ле за поч ва те да на бъб ва те, дой де те до ед но мяс то, ве че не ви 
се яде, усе ща те, че на ко ре ма ви е теж ко. След ка то изя де те ба ни-
ца та, хва не ви ед на дрям ка, зас пи вате. Ка то се съ бу ди те, ще ка же-
те: „мно го ядох.“
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Пи там, как во сте на у чи ли, ка то сте изя ли ця ла та ба ни ца? Све-
тия ня ма да ста не те, ге ний - хеп тен, ня кой та лан т лив, да ле ко е 
да ста не те да ро вит. До ри и обик но вен чо век не мо же те да ста не-
те, ка то яде те по веч ко ба ни ца. При то ва всич ки има те же ла ние да 
яде те ба ни ца. Каз ва те: „Ако ни при гот виш ед на ба ни ца, ще дой-
да.“ За ба ни ца та пра ви те мно го от с тъп ки. Се га ба ни ца та, то ва е 
ед но ком п лек с но по ня тие. Кол ко хи ля ди хо ра са мис ли ли, до ка то 
са из мис ли ли та зи ба ни ца. Вие ве че сте спе ци а лис ти в пра ве не-
то на ба ни ца. Аз до се га не съм пра вил ба ни ци. мно го пъ ти съм 
мис лил да нап ра вя ба ни ца, гле дал съм как я пра ви те, а не съм поч-
вал сам да пра вя ед на ба ни ца, да я за ме ся, да я раз то ча. От кол ко 
лис та ста ва ед на ба ни ца, кол ко браш но ту ря те? Да ка жем, за ед на 
обик но ве на ба ни ца ту ря те един ки лог рам браш но, мас ло по ло вин 
ки лог рам, си ре не чет върт ки лог рам.

Но ху ба во то в жи во та не се ди са мо в яде не то. Чо век е из гу-
бил он зи ве лик за кон за пра вил но яде не. мно го мал ко хо ра има в 
све та, ко и то зна ят да ядат как то тряб ва. Бо жес т ве но то в яде не то 
чо век е из гу бил, из гу бил е за ко на за пи е не то на во да, из гу бил е и 
за ко на на ди ша не то. Всич ки хо ра ди шат, но ни кой не ди ша как-
то тряб ва. Ни кой не пие во да как то тряб ва, ни кой не ста ва как-
то тряб ва, ни кой не се об ли ча как то тряб ва, ни кой не яде как то 
тряб ва. Ни кой не хо ди как то тряб ва, ни кой не се ди как то тряб ва. 
Ни кой не го во ри как то тряб ва. Ни кой не мис ли как то тряб ва. Във 
всич ки тия ра бо ти ние се стре мим се га да възстановим първичния 
Божествен живот. Като дойде до Божественото, трябва да имаме 
един опит.

Каз вам, ние зна ем Бо жес т ве но то как во не що е. Взе ме те един 
учен чо век   след ка то учил, ста нал пра вед ник, ня кой след вал пра-
во то, един ден заб ра вил един член. Или да ка жем, изу ча вал Биб-
ли я та, но заб ра вил ня кой стих от ня кое мяс то. За поч нал да заб ра вя 
не ща та. До ка то ги пом ни те, ми на ва те за учен чо век. Ка то за поч-
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не те да ги заб ра вя те, ми на ва те за не ве жа. Заб ра вя не то ве че е нас-
ло я ва не. Ня кои хо ра мно го заб ра вят. Не че па мет та им е от с лаб на-
ла, при вид но та ка е сла ба па мет та. Има нас ло я ва не в съз на ни е то, 
нас ло я ва не, нас ло я ва не от го ре, че ни що ве че не мо же да че те. Но 
при чи на има   нас ло я ва не то. Тряб ва дъл го вре ме да мис лим, да 
мис лим, да пре мах нем нас ло я ва не то, да го из чис тим и от съз на-
ни е то, за да мо же да про че тем как во е на пи са но и да го пом ним. 
Ня ко га сте зна е ли как во не що е доб ро то, как во не що е пра во то. 
Ако мис ли те дъл го вре ме в се бе си, ще дой де те до един за кон на-
пи сан, как во не що е пра во то.

Пред с та ве те си, че от к ри е те ед на съв ре мен на ста туя, за ро ве на 
в зе мя та. Щом я из ва ди те, тряб ва да вни ма ва те, да не раз ва ли те 
очи те, чер ти те и всич ки час ти, ко и то то зи скул п тор е из ва ял. Ако 
вие въз с та но ви те та зи ста туя та ка ва, как ва то е би ла, вие ще има те 
точ на пред с та ва за фи гу ра та, ще уз на е те оня за кон, по кой то но сът 
е пос т ро ен и вся ка част по от дел но как е пос т ро е на.

Чо век е до бър, за що то има един до бър нос. Чо век е съз дал но-
са, но ня кои имат дъ лъг нос, ня кои имат къс нос, на ня кои но сът 
е гър бав, на ня кои - вд лъб нат, на ня кои - ши рок, на ня кои - те сен. 
Има ред пра ви ла и хи ля ди на чи ни и хи ля ди при чи ни, за да бъ де 
но сът та къв или ина къв. За ви си от мно го не ща, за да е пос та вен 
по то зи или он зи на чин. Ако ис ка те да изу ча ва те та зи на у ка, фи зи-
ог но мия, тя е мно го слож на, слож на на у ка от ком п лек с ни по ня тия.

мис ле но се пос та вя един пер пен ди ку ляр и по то зи пер пен ди-
ку ляр мо же да се сле ди как во е от но ше ни е то на чо веш кия нос 
спря мо ли це то, вля во ли е от к ло нен, или вдяс но е от к ло нен, или 
пък е пра вил но пос та вен. Има те ед на плос кост. Та зи плос кост е 
пер пен ди ку ляр на и тя ви по каз ва не са мо да ли но сът е от к ло нен 
вля во или вдяс но, но из да ден ли е на вън. Има те ед на площ, по 
ко я то съ дим за от но ше ни е то на но са. На ня кои ъгъ лът е по-ма-
лък, на ня кои но сът е по-из да ден. Сле до ва тел но то зи пер пен ди-
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ку ляр е ед на плос кост, ко я то по каз ва кол ко но сът е по-бли зо или 
по-да ле че от плос кост та. Ако е по-да ле че от плос кост та, не го ва та 
ин те ли ген т ност е по-мал ка. Кол ко то то зи ъгъл е по-го лям, той е 
по-бли зо до жи вот ни те. Кол ко то е по-стес нен, той е по-бли зо до 
чо ве ка. Ка къв е ъгъ лът на чо ве ка? Взе ме те осем де сет гра ду са за 
ин те ли ген тен чо век. Ако пре ка ра те ед на ли ния от го ре, след туй 
един пер пен ди ку ляр, об ра зу ва се един ъгъл.

Тия ра бо ти мъч но мо же да си ги пред с та ви те, да ви ди те вът-
реш на та връз ка. То е ка то да раз п ра вям на ед на гроз на мо ма как 
мо же да ста не кра си ва. Се га на ста ра та ба ба, кол ко то и да ѝ раз п-
ра вям как може да стане красива, тя ми казва: „Синко, не ми раз-
правяй. Не ис кам да бъ де кра си ва, не ис кам да се же ня. Имам си 
дя до. ме не не ми тряб ва да бъ де кра си ва.“ Гроз на та мо ма все ще 
има стре меж да ста не кра си ва. мо же да усе ти, че е мъч но то ва 
из кус т во да ста не кра си ва. Пи там, ако та зи мо ма ста не кра си ва, 
как во ще спе че ли? Ще спе че ли един мо мък. След ка то спе че ли 
то зи мо мък, тя ще спе че ли един гос по дар. След ка то спе че ли то зи 
гос по дар, тя ще на ме ри един про фе сор, кой то вся ка ве чер ще ѝ че-
те лек ции, за що е хо ди ла на вън, кол ко ча са седели в уни вер си те та, 
би ла ли е в клас, с ко го е дру жи ла. То и про фе со рът има пра во по-
ня ко га да дър жи смет ка. Се га то ва е але го рия.

По ня кой път вие се ин те ре су ва те за що ня кой пос тъ пил та ка, а 
не дру го я че. В то ва ня ма ни как ва фи ло со фия. „За що, каз ва, та ка 
пос тъ пи, а не дру го я че? За що, каз ва, та ка не би ва ше?“ Ня кой път 
чо век го во ри, без да мис ли. Ко га то чо век се раз г не ви, не мис ли. 
То е ка то ед на ком п лек с на во да, ко я то се е наб ра ла и бър за да из-
ле зе.

Се га вие има те ед ни ус та но ве ни въз г ле ди, от ко и то ос та ря ва те. 
Вся ко га, ко га то чо век се съ бе ре с хо ра, ко и то сто ят ум с т ве но и ду-
хов но по-нис ко от не го, той ос та ря ва. Дос та тъч но е да има те сто 
кот ки и да ги хра ни те. Ка то ос та ре е те, ще мя за те на те зи кот ки. 
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Те ще ви със та рят. Кот ка та ще ка же „мяу“ и та ка пос то ян но са мо 
то ва „мяу“, ни що по ве че. Как во мо же да се при до бие от кот ки те?

За да се под м ла ди те тряб ва да дру жи те с хо ра, ко и то се дят по-
ви со ко от вас, да има те и вие всич ки бла го род ни ка чес т ва. мла-
дост та е вън ш но със то я ние. Ако вие ос та ря ва те, то ва по каз ва, че 
вър ви те по един път, кой то не е Бо жес т вен. Ста рост та не е не що 
Бо жес т ве но. Сле до ва тел но зд ра ве то на чо ве ка за ви си от връз ки те, 
ко и то има те. Ако сте бо лен, то е по един с т ве на та при чи на, че вие 
сте се сд ру жи ли с един по-низш живот. Ако сте не ве жа, за ко нът е 
пак съ щи ят. Ако сте спри хав, ка къв то и да сте, вие сте във връз ка 
с един жи вот по-низш. Низ ше то вся ко га драз ни чо ве ка, низ ше то 
ви на ги ог лу пя ва чо ве ка. Низ ше то ви на ги ос та ря ва чо ве ка. Вис ше-
то, Бо жес т ве но то вся ко га по ум ня ва, под м ла дя ва, всич ко да ва. Но 
кой от вас би по вяр вал в то ва? И ка то вяр ва те, вие пак ос та ря ва те. 
За що? Или че не вяр ва те, или не зна е те как да вяр ва те. мъч но е да 
ос та не те млад, зд рав, до бър в жи во та. Един учи тел, кол ко то и да 
е тър пе лив, ако му да дат че ти рий сет-пет де сет де ца сво ен рав ни и 
тряб ва да ги ту ри в ред, той мо же да ги до ка ра в ня ка къв ред, но 
и той ще се със та ри от та ки ва де ца. май ка та ос та ря ва от де ца та. 
Тър го ве цът ос та ря ва от кли ен ти те си, ле ка ри те уми рат в края на 
кра и ща та от па ци ен ти те си.

Иде ал ни ят жи вот е жи вот на раз но об ра зие. Аз ви ка звам, он зи 
път, вър ве те в пра вия път, дръж те се за кри вия. Ка къв е то зи мо-
рал? То е пра во. Вие ста ро то, с ко е то сте би ли днес, не мо же да 
го на пус не те. Ако го на пус не те, тряб ва да вле зе те в дру гия жи вот, 
ще скъ са те с всич ки и всич ко. До ка то сте на Зе мя та с греш ни те 
хо ра, ще се дър жи те за тях. Ще за бе ле жи те, че все ки един чо век, 
гре шен или пра ве ден, оказ ва из вес т но вли я ние вър ху вас. Ни кой 
от вас не е сво бо ден от вли я ние. Доб ри те и ло ши те хо ра ви вли я ят. 
По не же ло ши те хо ра са по ве че, все ки ден ще има ме по ве че ло ши 
раз по ло же ния, от кол ко то доб ри, по не же все ки лош чо век, щом се 
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приб ли жи до вас, пре да ва ви от ло шо ти я та си и ва ше то раз по ло-
же ние се из губ ва. Аз не съм щас т лив, по не же мал ко щас т ли ви хо-
ра има. Аз не съм до бър, по не же мал ко доб ри хо ра има в све та. Аз 
не го во ря за за лож би те, ко и то има чо век. Един до бър чо век са мо 
да по мис ли да дой де на гос ти във ва шия дом, ста ва те ве сел. Ако 
ня кой раз бой ник е на мис лил да ви оби ра, ня кол ко дни се чув с т ва-
те не раз по ло жен, мъч но ви е. Ако въл кът има на ме ре ние да дой де 
в ко ша ра та, ов ча рят ще по чув с т ва, че въл кът ще дой де в ко ша ра та. 

В то зи свят на на уч ни ком п лек с ни по ня тия, как во ще пра ви те, 
как ще се ос во бо ди те? Каз ва те: „Да ни па зи Гос под.“ Но раз би ра те 
ли как во не що е да ни па зи Гос под? Гос под мо же да ви па зи са мо 
ко га то сте в рам ки те на Не го вия за кон. Из вън рам ки те на за ко на, 
кой то Той е пос та вил, ни глас, ни сли ша ние. Зна чи пти ци те изу-
ча ва ха за ко на да не стра дат, и те си съз да до ха кри ла, под чи ни ха 
се на за ко на да хвър кат. И вие, ка то ре че те да хвър ка те ка то пти ца, 
блъс не те се, уда ри те си кра ка, счу пи те го. Ни то мо же да ска ча те, 
ка мо ли да хвър ка те.

Каз ва те: „Как во ли са ни доп ри нес ли на ши те вяр ва ния до се-
га?“ Как во ще ви доп ри не се ва ше то ста ро раз би ра не как да яде те 
ба ни ца? Ако ви ка жа ня кой нов на чин за яде не на ба ни ца, да ли то-
ва ще ви доп ри не се не що за раз ви ти е то ви? На ли каз ват за ня кого, 
че е в но вия път? Аз ви слу шах как пях те „Из г ря ва Слън це то“. 
По кол ко на чи на мо же да из пе е те „Из г ря ва Слън це то“? мо же по 
двай сет-трий сет, мо же по двес та на чи на да се из пе е. При вся ко из-
пя ва не ще има раз ли чен ре зул тат. Има един на чин, по кой то мо же 
да се из пее „Из г ря ва Слън це то“, и ако го из пе е те та ка, то ва да ли 
ще доп ри не се не що? Слън це то да же, ка то из г рее, не го знае. Да 
ка жем, взе ма те вие, за па ли те огън, по о пе че те се. Ра зум но ли е? 
Огъ нят мис ли ли за вас? Слън це то, ка то из г рее, не мис ли за ме не, 
то пет па ри не да ва за мен или за ко го то и да е. Каз ват: „мно го 
е доб ро Слън це то.“ То зи огън е за па лен, аз съм до шъл до огъ ня 
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зим но вре ме, каз вам: „мно го е ху бав то зи огън.“ При я тен е то зи 
огън, но той има ли съз на ние, има ли пря ко от но ше ние към ме не? 
То зи, кой то е за па лил Слън це то, и то зи, кой то е за па лил огъ ня, 
има ли ня как во съз на ние спря мо мен? мо же да го е за па лил по 
съв сем дру ги съ об ра же ния, но съ щев ре мен но и аз се пол з вам.

Каз вам, има из вес т ни яв ле ния в све та, ко и то ня мат пря мо от но-
ше ния спря мо нас. Вие ис ка те да се за поз на е те с Хрис та. Вие, за 
да се за поз на е те с Хрис та, тряб ва да има те съв сем дру го от но ше-
ние към всич ко. мис ли те ли, че вие мо же да се за поз на е те с един 
Учи тел та ка лес но? Вие сте ка са пин, все ки ден за кол ва те по де сет 
го ве да и се мо ли те на не го: „Учи те лю, ка жи ми как да ги ко ля, 
по кой на чин да ги ула вям и как по-лес но да про да вам ме со то?“ 
Пи там, ще ис ка ли Хрис тос да се за поз нае с вас при то ва по ло же-
ние? Пред с та ве те си, че вие сте же нен, та ман сте се оже ни ли, не 
се от на ся те доб ре с же на си, по би ва те я де сет пъ ти   мно го ка за но 
е - по вед нъж я би е те, из туп ва те пра ха. Хрис тос ще ис ка ли да се 
за поз нае с вас, за да му раз ка же те как и кол ко прах [сте] из тър си-
ли от же на си. След туй   кол ко съл зи са из ка па ли от ней ни те очи 
в ши ше то. Хрис тос ни най-мал ко не се ин те ре су ва от те зи ва ши 
не ща. То е ва ша ра бо та. Хрис тос не Го ин те ре су ва из туп ва не то на 
пра ха от гър ба на же на ви, ни то ней ни те съл зи, ко и то са ка па ли. 
Той не се ин те ре су ва от те зи вън ш ни про я ви на жи во та. 

Ко га то ви ка зах, че тряб ва да вле зе те в но вия път, аз про че тох 
ми съл та ви как ва е. Из вед нъж си по мис лих те: „Да ли то зи нов път, 
за кой то го во ри Учи те лят, ня ма да по доб ри на ше то по ло же ние?“ 
Ин те ре су ва ви най-ве че по доб ря ва не то и за поч ва те да из мис ля те 
раз ни хит ри ни, как да го на ре ди те, че да вле зе те по-лес но в пра-
вия път. Ня кой пък каз ва: „То зи нов път да не би да е ня кой до лап, 
ня коя улов ка.“ Или пък: „В то зи път тол ко ва стра дах ме, и как во 
при до бих ме?“ Или: „В но вия път, ако стра да ме, не ис кам да се ан-
га жи рам.“ Ни то ед но то, ни то дру го то.
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Аз ви ка зах: тряб ва да сте го то ви по един нов на чин да изу-
ча ва те му зи ка та. Взе ме те един тон мно го ес тес т ве но, нап ри мер 
„до“. Взе ме те го пра вил но. „До“ са мо от ед но мяс то мо же да го 
взе ме те. „До“ е ос но вен слог, но „до“ мо же да го ту ри те на дру го 
мяс то, на мяс тото на „ре“. „До“ мо же да го ту ри те на мяс то то на 
„ми“, „фа“, но да го ту ри те в от но ше ни е то, ко е то се га има. „До“ 
си има мяс то. „Ре“ е чи нов ник, „ми“ е чи нов ник. Все ки има свое 
оп ре де ле но мяс то. Раз бър ка но не мо же. Зна чи, щом на ме ри те от-
но ше ни е то на „до“, тряб ва да на ме ри те на „ре“. Всич ки тряб ва да 
за е мат сво и те оп ре де ле ни мес та и от но ше ния   съ от вет с т вие има 
в ра зум ния жи вот. Щом из ме ни те по ло же ни е то на „до“, ще из ме-
ни те по ло же ни е то на „ре“. Взе ме те един тон, взе ме те друг тон. 
Тук, в раз ра бо те ни те те ми, от вас сте ту ри ли из ра за „го тов съм да 
тръг на“. Друг каз ва: „Го тов съм да ям ба ни ца.“Или: „Го тов съм да 
ко пая ло зе то.“ Друг пи ше: „Да ни во ди Гос под“, „Той во ди.“ То ва 
са все ва ши ду ми от те ми те. 

То ва са по ня тия. мо же да же да се раз г ле дат всич ки те гла го ли 
по от дел но и то га ва да из ле зе ед но на уч но про из ве де ние. Как се 
раз г леж да то? Бо жес т ве но то уче ние е ед но уче ние, ко е то мо же да 
ви под м ла ди. Ако не ис ка те да се под м ла ди те по то зи нов път чрез 
Бо жес т ве но то уче ние, то га ва аз ви съ жа ля вам. Най-пър во тряб ва 
да се под м ла ди те. Ако не па зи те мла дост та си, аз ще ви съ жа ля-
вам за две не ща: че мла дост та, ко я то има те, не мо же да па зи те, и 
ще ви съ жа ля вам, че ка то сте ста ри, не мо же да се под м ла ди те. Ху-
ба во, как во ще ви пол з ва вас мо е то съ жа ле ние? Как во ще пол з ва 
При ро да та или как во ще пол з ва вас, ако ви съжалявам, че вие не 
сте се подмладили? Какво ще ползва вас и как во ще пол з ва ме не, 
ка то ка жа: „Съ жа ля вам, че не ме раз би ра те.“ Или как во ще се пол-
з ва те, че аз ви раз би рам?

На веж дам ви на тия мис ли, за да се оп рес ни ва ша та ми съл. 
ми съл та тряб ва да се оп рес ня ва пос то ян но. Ако има те во да в 
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един го лям съсъд, ако тая во да я ос та ви те дъл го вре ме та ка, не 
я сме ня те, та зи во да ще пле се ня са. Ако до ли ва те но ва во да по 
че ти ри-пет пъ ти на ден, тя ще па зи сво я та прес но та. Вие се чу-
ди те за що има бен то ве. Ако в жи во та ви ня ма ше тия мъч но тии, 
те зи преч ки, щях те да жа бу ня са те. Ня кой път вие пи та те за що 
са мъч но ти и те. За мен то ва е яс но, то ва е ед на ця ла фи ло со фия. 
Виж дам она зи це ле съ об раз ност, она зи ра зум ност, за как во са 
дош ли мъч но ти и те. Не мо же ли без онова стра да ние? мо же, но 
ще жа бур ня са те, ще пле се ня са те. мо га да ви дам ста тис ти чес-
ки дан ни, че хо ра та, ко и то стра дат съз на тел но, по-дъл го жи ве ят. 
Чо век уми ра от не ра зум ни те мъч но тии, не от ра зум ни те мъч но-
тии. мъч но тии тряб ва да има те, стра да ния тряб ва да има те, но 
от ра зум ни те стра да ния, от ра зум ни те мъч но тии. За щото има и 
не ра зум ни стра да ния. Ко га то го во рим за стра да ния, раз би ра ме 
ра зум ни стра да ния, ко и то под м ла дя ват, ко и то про дъл жа ват жи-
во та. За да се под м ла ди чо век, неп ре мен но тряб ва да има ра-
зум ни стра да ния. Ако вие не ту ри те ба ни ца та в пещ та и не я 
опе че те, тя ста ва ли за яде не? Ако един плод, кой то го ре не е 
опе чен, ако ос та не то зи плод зе лен, има ли той съ дър жа ние? Ня-
ма съ дър жа ние. Вся ка ед на ва ша ми съл, вся ко ед но ва ше чув с т во 
за ви сят от то ва, опе че но ли е. Каз ва ме ма те ри а лис ти чес ки: та зи 
ми съл или то ва же ла ние опе че но ли е доб ре?

Оне зи хо ра, ко и то ние оби ча ме, оби ча ме да ги слу ша ме, как-
во то и да ни го во рят. И глу па во да ни ка жат, на нас ни се стру ва 
ге ни ал но. Оне зи, ко и то не ги оби ча ме, и фи ло соф с ки ра бо ти да ни 
каз ват, не мо жем да ги тър пим, каз ва ме: „Да се мах нат.“

Пи там, за що не мо же да тър пи те? Лю бов та не мо же да се про-
я ви меж ду две по ло жи тел ни съ щес т ва. Лю бов та меж ду два ма 
све тии не мо же да се про я ви, Лю бов та меж ду два ма ге нии не 
мо же да се про я ви, Лю бов та меж ду два ма та лан ти не мо же да се 
про я ви, меж ду два ма прос ти хо ра не мо же да се про я ви. Аз не 
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ис кам се га вие да вяр ва те в туй. Кон с та ти рам са мо из вес т ни фак-
ти, ко и то тряб ва да изу ча ва те. Два ма ду ши све тии ня ма нуж да да 
се оби чат. Два ма ду ши све тии за да се оби чат, аз зная са мо ед но 
пра ви ло   тряб ва ка то во съ ка да ги сле е те, да ста не един све тия. 
Щом са два ма све тии, не мо же да се прив ли чат, не мо же да се 
оби чат. мъж и же на мо же да се оби чат. За що? За що то има как во 
да оби чат. мо же ли чо век да оби ча сво я та сян ка в ог ле да ло то? 
Има те пор т ре та на сво я та въз люб ле на фо тог ра фи ра на. ма кар че 
е чер нич ка, за този чер об раз каз ва те: „Кол ко е кра си ва.“ Каз вам, 
та зи арап ки ня, за нея то зи гор ки ят тре пе ри, каз ва: „Кол ко е кра-
си ва.“ Зад то зи че рен об раз виж да ху ба во то. Не ка да я на ри су ва 
с цве то ве. Ако има те об ра за на мо ма та, на ри су ва на в цве то ве, и 
ако има те съ щин с ка та мо ма, кое е по-ху ба во - ори ги на ла в на ту-
ра ли да има те, или са ма та мо ма? Та зи мо ма, след ка то мис ли ла, 
мис ли ла хи ля ди го ди ни, ед ва си е нап ра ви ла ед на дре ха, ко я то 
се га виж да те. За бъ де ще ней на та ми съл ще бъ де още по-кра си ва. 
Вие не зна е те то ва. То ва, ко е то вие но си те, то ва е кос тю мът на 
ва ша та ми съл. Вие сте мис ли ли, мис ли ли, и ед ва сте из мис ли-
ли та зи дре ха. Дре ха та ви, то ва е ре зул тат на ва шия жи вот. Вие 
сте скри ти зад то зи ре зул тат. За да ви поз на ят, вие ще нап ра ви те 
съв сем дру га дре ха. Аз ис кам да хва на ва ша та дре ха и каз вам: 
„Ето дре ха та на Сто я на.“ Или по ня кой път вие мо же да има те 
ед но ху ба во ли це. То е ва ша та ми съл. Вие сте мис ли ли, мис ли ли, 
нап ра ви ли сте си ху ба во ли це и се га го по каз ва те. То е са мо фор-
ма та. За в бъ де ще, как во то се га мис ли те, ще бъ де те. мо же още 
по-ху ба ва дре ха да има те.

Туй, ко е то се га ви го во ря, то ня ма връз ка със се гаш ния жи вот. 
Каз ва те: „Ка жи ни при се гаш на та кри за, в ко я то се на ми ра ме, как 
да из ле зем от нея?“ Коя е ва ша та кри за? Кри за та на ед на мо ма е, 
че не мо же да си на ме ри един мо мък да се оже ни; кри за та на май-
ка та е, че не мо же да ро ди ед но де те. Как се каз ват оне зи, ко и то не 
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раж дат? Без дет ни. Кри за та на един уче ник коя е? Че той не мо же 
да свър ши учи ли ще. Кри за та на един стар чо век е, че той е ос та-
рял. Кри за та на един млад е, че той бо ле ду ва. То ва са все кри зи 
вът ре в жи во та. Питам, ва ша та жаж да мо же да е раз лич на, но ако 
аз взе ма всин ца ви и ви за ве да при един из вор, как во ще бъ де ва-
ше то от но ше ние? Вед на га ще се за до во ли те, ня ма да има жаж да. 
Въп рос за жаж да ня ма да ста ва. Ако ви за ве да при хля ба, там, де-
то има изо би лие на хляб, на пло до ве, там въп рос за хляб ня ма да 
има. Там въп ро сът ще бъ де за дру го   кой да взе ме по ве че. Пред с-
та ве те си, че вие сте при ед но езе ро, въп рос за во да ще ста не ли? 
Все ки ще взе ме во да кол ко то му тряб ва.

Про ти во ре чи я та, ко и то се га съ щес т ву ват, се дъл жат на то ва, 
че ние сме да леч от са ма та ре ал ност на не ща та. „Да леч“, ето как-
во раз би рам под та зи ду ма. Вие се мо ли те и мис ли те, че Гос под 
ви слу ша, но виж да те, че мол ба та ви не се ре а ли зи ра и каз ва те: 
„Гос под е да леч, не ме чу ва.“ Или: „мен Гос под не ме слу ша.“ 
Но то ва не са мо тъй, да се ка же. Вие, ко и то сте ос та ре ли, по мо-
ле те се на Гос по да да се под м ла ди те и виж те да ли ще ви пос лу-
ша. Ще ви ди те да ли ще обър не вни ма ние на то ва. Ами пред с та-
ве те си, че аз но ся ед на скъ са на дре ха и се мо ля на Гос по да да 
не ми взе ма та зи дре ха. Ако аз се мо ля на Гос по да и не ми взе ме 
дре ха та, как во ще спе че ля? Ако аз му се мо ля и каз вам: „Гос-
по ди, поп ра ви мо и те ра бо ти“, а Той на мис лил да ми взе ме скъ-
са ни те дре хи? Каз вам: „Гос по ди, оп ра ви мо и те ра бо ти“, и един 
ден вмес то да се оп ра вят, мо и те ра бо ти за поч нат да се вло ша ват. 
мис ля, че ра бо ти те ми ще тръг нат на ред, а то ста на ло дру го, на-
ми рам се до лу.

Все ки чо век тряб ва да ос та не гол. Ти не мо жеш да об ле чеш но-
во, до ка то не се съб ле чеш. Не мо жеш да об ле чеш в но ва дре ха вър-
ху ста ра та. Ня кои каз ват, че чо век, ка то вле зе в то зи ре ли ги о зен 
жи вот, ог лу пя ва. Че ти до ка то не ог лу пе еш, умен чо век не мо жеш 
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да ста неш. Ти тряб ва да се оп рос тиш със сво и те ста ри въз г ле ди. 
Те са ти ус лу жи ли ве че как во то тряб ва. Един стар въз г лед е до 
из вес т но вре ме. На ли зна е те, май ка та, като от би ва де те то, как ви 
ли не му ра фе ти упот ре бя ва. То пла че, тя на ма же гър да та с хи нин, 
то плюе, тя пак я на ма же. Аз съм виж дал, ту рят че рен пи пер, то 
лю ти, пла че гор ко то, гле да май ка си. Чу ди се как ва е та зи ра бо та. 
До се га не бе ше та ка, се га я гле да и пла че. Тя каз ва: „Ня ма ве че.“ 
Пи там, ако вас ви от би ят, как во ло шо има? То е ва ше раз би ра не. 
Вие мис ли те, че ако ви от би ят, за гу бе ни сте. 

Но как во раз би ра те се га под но вия път, да слу жим на Бо га? 
Пред с та ве те си, че тръг не те в но вия път. Там ще ви да дат пър во-
то пра ви ло. Вие сте чи нов ник или про фе сор, ре ши ли сте да вър-
ви те в но вия път, ка то се дър жи те за ста рия път. Оти ва те да пре-
да де те сво я та лек ция, ми на ва те пок рай ед на бед на же на, ко я то 
пла че. Каз ва те ѝ: „Не пла чи, тво я та ра бо та след ня кол ко де на ще 
се по доб ри.“ Дос та е нап ра вил то зи чо век, въп ре ки че на вас ви 
се стру ва, че ни що не е то ва. Вто ри ят про фе сор, и той оти ва да 
пре по да ва с дру го пра ви ло. Ка то ви ди бед на та же на, ще из ва ди 
не що от джо ба си да ѝ да де. ми на ва и да ва. Зна чи как во то пър-
ви ят ка зал, вто ри ят ми на ва и пра ви. Тя каз ва: „Сла ва Бо гу, ста на 
как во то ка за он зи чо век. Ето, мо я та ра бо та се оп ра ви.“ Тре ти ят 
ми на ва и ѝ да ва ед на кни га. Каз ва ѝ: „Че ти та зи кни га, ко я то по-
каз ва как да пес тиш да де ни те ти па ри.“ Той си оти ва. Тия хо ра, 
ка то се на ре дят, оп ра вят ра бо ти те на бед на та вдо ви ца. Та ка и вие 
все ки ден се ди те ка то ед на бед на вдо ви ца. Ан ге ли сли зат ня кой 
път със за да ча да по ма гат на хо ра та. Вие пла че те, той каз ва: „Тво-
я та ра бо та ще се оп ра ви.“ И си за ми на ва. Той не же лае да се спре 
при вас, за що то се дър жи за ста рия път, а вър ви в но вия. ми на ва 
дру ги ят ан гел, кой то има осо бе на за да ча. Той ка то ми на ва пок-
рай вас, в съз на ни е то ви ста ват из вес т ни про ме ни. Виж да те, че 
жи во тът ви се по доб ря ва, но как е ста на ло то ва, не зна е те. Каз ва-
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те: „Сла ва Бо гу, оп ра ви ха се мо и те ра бо ти.“ Пър ви ят про фе сор 
след ка то ви ка за: „Тво и те ра бо ти ще се оп ра вят“ - „Ка же те, мо ля 
ви се, къ де оти ва те? Ка же те ад ре са, ули ца та и но ме ра си, къ де 
жи ве е те?“ Вто ри я, кой то ви да де не що, и от не го взе ма те ад ре са. 
ме ко ще го во ри те. На тре тия, на чет вър тия, взе ма те име на та на 
тия хо ра, ко и то ви по ма гат.

Вие по ня кой път има те ху ба ви нас т ро е ния, ху ба ви чув с т ва, 
но от г де са дош ли, не зна е те. Пос ле каз ва те: „Има ше не що ед-
но вре ме. Аз го из гу бих.“ Не тряб ва да гу би те не ща та. мъч но 
се при до би ват ху ба ви те ра бо ти. Влю би се ня кой мо мък в ня коя 
мо ма. Вие не раз би ра те как во не що е влюб ва не то. То зи мла ди ят 
мо мък, кой то се е влю бил в мо ма та, той е ан гел, кой то ѝ каз ва: 
„Тво и те ра бо ти ще се оп ра вят.“ Но по не же тя не раз би ра за ко на, 
тя мис ли, че то зи мо мък ще оп ра ви ней ни те ра бо ти. То зи мо мък 
е са мо един стол, на кой то ан ге лът е сед нал, и каз ва: „Тво и те 
ра бо ти ще се оп ра вят.“ Тя каз ва: „Със сто ла ще се оп ра ви ра бо-
та та.“ Ни как със сто ла ня ма да се оп ра ви ра бо та та. То зи ан гел, 
кой то се ди на сто ла, каз ва, че тво я та ра бо та ще се оп ра ви, а мо-
ма та мис ли, че ка то се ди на то зи стол, ще се оп ра ви ра бо та та. 
Ут ре сто ла ще го взе мат, ще ум ре сто лът. Раз би ра те ли? То ва е 
не раз би ра не.

Не се же не те за чо век, кой то уми ра. Не се же не те за чо век, кой-
то оси ро ма ша ва. Не се же не те за чо век, кой то ог лу пя ва. Не се же-
не те, ни що по ве че. Не съм ли прав? Прав съм, раз би ра се. Же не те 
се за чо век, кой то за бо га тя ва. Же не те се за чо век, кой то по ум ня ва, 
кой то по доб ря ва по ло же ни е то нав ся къ де, къ де то ми не. Же нит ба-
та, то ва е от но ше ние. Не счи тай те те зи ра бо ти за прос ти. То ва е 
мно го не оп ре де ле но от но ше ние, ед на не оп ре де ле на ве ли чи на. А 
се от на ся към В. Туй е от но ше ние, за да раз к ри е те ед на ис ти на. 
Дру го от но ше ние е: А се от на ся към В, как то С към D. Тряб ва да 
зна е те да ги пре ве де те към ед на ге о мет ри чес ка фор ма. Тряб ва да 
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зна е те как да взе ма те. Вие не сте учи ли за ко на на за дър жа не то. 
Гле да те един чо век, кой то се драз ни. Доб ре е да ви ди те у не го 
ху ба ва та стра на, да ви е при ят но. За ня ко го каз ват: „То зи чо век е 
кро тък.“ До ка то вие се сър ди те, не сте на у чи ли за ко на, ко га то ви 
драз ни ня кой, на вас да ви е при ят но.

Дру го то, ко е то щях да ви ка жа още, вие ще на ме ри те. Аз ще 
взе ма те ми те и ще раз г леж дам гла го ли те.

Се га ня кой каз ва: „Аз мо га да вяр вам в как во то ис кам.“ Все ки 
мо же да вяр ва в как во то ис ка, но и то ва как во ли би му доп ри нес-
ло. мо же да ка же и дру го: „Аз мо га да оби чам хо ра та тъй, как то 
аз раз би рам.“

Ня ко му съм каз вал да се пе че на слън це. Той се пе къл от еди-
най сет до два най сет ча са и слън ча сал. Пос ле ми каз ва: „Учи те лю, 
аз се пе кох по твоя ме тод и слън ча сах.“ Каз вам: „Ще се пе чеш 
сут рин, от се дем до се дем и по ло ви на - осем ча са.“ Каз ва: „мно го 
ра но.“ Ран но то пе че не е всич ко то, а не къс но то. От два най сет ча са 
на та тък не се пра вят ба ни, от еди най сет до два най сет не се пе че 
на слън це. Око ло обяд под де бе ла сян ка ще отиде те и от сян ка та 
ще гле да те слън це то. Слън це то го гле дай те сут рин, ка то из г ря ва, 
и мал ко след ка то из г рее, най-мно го до шест и по ло ви на ча са. Как 
ще слу жи те на Бо га? От еди най сет до два най сет ча са ще слън-
ча са те. На Бо га тряб ва да слу жи те от шест сут рин та до шест ве-
чер та. Ка то ста не те, то е рав но ден с т вие, шест ча са из г рев и шест 
ча са за лез. Пос ле то зи из г рев ще се из ме ни. Слън це то за поч ва да 
из г ря ва по-ра но, пре ди шест ча са.

Във ва ше то съз на ние тряб ва да вле зе един нов еле мент. Но ви ят 
еле мент се ди в то ва, да прев ръ ща те обик но ве но то в не о бик но ве но 
ка чес т во, ко е то Бог има.

Ако Хрис тос дой де при вас се га, вие взе ма те и му да де те 
един въг лен, го лям въг лен, кой то е из га сен в ог ни ще то. Са мо то-
ва има те и му го да ва те за по да рък. Той го взе ма. Но Хрис тос, 
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ка то ту ри то зи въг лен в сво я та ре тор та, и от не го мо же да нап-
ра ви един скъ по це нен ка мък, един ди а мант. Вто рия път ка то ви 
по се ти, каз ва: „Да вам ти по да рък то зи скъ по це нен ка мък, той е 
от то зи въг лен.“ Ако не бях те го да ли, ня ма ше да ви да де и скъ-
по цен ния ка мък се га. Ако дой де при вас един чо век, кой то не 
ви оби ча, и по съ щия на чин ви да де въг лен, мо же ли вие да пре-
вър не те въг ле на в ди а мант, че вто ри път ка то дой де при вас, да 
му ка же те: „Да вам ти то зи ди а мант.“ На то зи, кой то не ви оби ча, 
след ка то му да де те ди а ман та, съв сем дру го мне ние ще има за 
вас. А вие са мо но си те на сам-на там тия въг ле ни, тръс не те то зи 
въг лен и каз ва те: „Ти ми го да де ед но вре ме.“ Ни що не си пос-
тиг нал.

Ни ко га не връ щай те въг ле на, кой то ня кой ви е дал. Вър не те го 
ка то скъ по це нен ка мък. То ва е но во то уче ние. 

Ня кой пи та: „Прог ре си ра ли ли сме?“ мно го сте прог ре си ра ли. 
Вие сте мно го уче ни хо ра. Уче ни хо ра сте по пе е не. Пе е те „Цве те 
ми ло, цве те крас но“. Аз не зная как во има в „Цве те ми ло, цве те 
крас но“. То е ед на пе сен, как ва кра со та има осо бе на в туй „цве-
те ми ло“? Има те един при я тел, в то зи сми съл и той е ед но цве те. 
Ако не мо же да го оце ни те, ако туй цве те не мо же те да пре не се те 
в ми съл та си, да зна е те как ва обич има към не го, туй цве те ще по-
вех не. Да оби ча те ед но цве те, раз би рам един про цес неп ре ри вен. 
Ние под „цве те ми ло, цве те крас но“ как во раз би ра ме? Все мис лим 
не що вър ху та зи пе сен. 

Бог по ня ко га ни пос та вя в мъч но тии. Ние са мо по ня ко га си съз-
да ва ме из вес т ни мъч но тии. Те зи мъч но тии не сме ги пре вър на ли 
в ди а ман ти, не сме ги раз ре ши ли. При мен дой де ня кой и каз ва: 
„мно го стра дам.“ Как во да му ка жа? Каз вам: „Ще ми не стра да-
ни е то.“ Каз ва: „Лес но е да се ка же, ще ми не, но мен пи тай как во 
ми е. Сър це то ми из го ря.“ Не си прав. Ако бе ше из го ря ло сър це то 
ти, не мо же ше да жи ве еш. Че ти го ри сър це то, не е ло шо. Без го-
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ре ние жи вот не мо же да има. Ти си обър нал пре ка ле но вни ма ние 
на сър це то. Не му об ръ щай вни ма ние. Ти го риш, по не же бли зо си 
оти шъл при огъ ня.

Къ де е пог реш ка та на мла да та мо ма? Ня ма да ис кам из ви не-
ние от мла ди те мо ми, ще им по ка жа къ де е пог реш ка та им. мла-
да та мо ма, ка то оти де при един мо мък, да зас та не най-мал ко на 
един ме тър раз с то я ние от не го. Той, ка то прос т ре ръ це, да не 
мо же да я пип не. Тя да бъ де два пръс та по-далече от не го ви те 
пръс ти, два пръс та по-далече от не го ва та ус та, два пръс та по-
да лече от не го ви те кра ка. Ка то ре че той не що да нап ра ви, да ос-
та нат два пръс та раз с то я ние. Ако той ис ка да я рит не, да ка же: 
„Ис ках да ти по ка жа не що.“ мо же да вдиг не ръ ка та да я уда ри, 
но да ка же: „Аз ис ках да ти по ка жа кол ко ми е ху ба ва ръ ка та.“ 
То ва са по ло же ния.

Ако ва ша та ми съл не е пра ва или мис ли те ед но, и пос ле ста-
не дру го, как во зна чи то ва? Съз на ни е то тряб ва да бъ де чис то. 
Вие не тряб ва да има те в съз на ни е то две мнения за каквото и да 
е. Трябва да изчистите съзнанието си от всич ки про ти во ре чия. 
Ако има те две мне ния, па кос ти те на се бе си. Аз да же се стре мя 
да ня мам ни как во мне ние за хо ра та, да не си ги пред с та вям да ли 
са доб ри, или ло ши. Ос та вям хо ра та сво бод ни, не ис кам да зная 
хо ра та да ли са доб ри, или ло ши, по не же, ако един чо век е до бър, 
ис кам да зная кол ко е до бър, и ако зная, че е лош, ис кам да зная 
кол ко е лош. Тия не ща, и ед но то, и дру го то, ми вре дят. мо же да 
мис ля за що той е по-до бър от ме не. Ако е лош, ис кам да зная 
кол ко е лош. Ако е до бър, за що е по-до бър от ме не. Ако е лош, 
каз вам: „Не съм ка то то зи.“ Но от тия съ об ра же ния не ис кам да 
се за ни ма вам с хо ра та, с тях но то доб ро. В ме не доб ро то пра ви 
ед на ре ак ция, за що аз да не съм по-до бър от доб рия? Не ис кам 
да раз г леж дам и ло шия, по не же аз ще ка жа: „Не съм ка то не го.“ 
Два слу чая има, аз мис ля за не го во то доб ро и аз мис ля за не го-



317

ви те не дос та тъ ци. Да вам им ус ло вия да нап ра вят тия въг ли ща на 
ди а ман ти.

Се га кол ци на от вас сте го то ви да нап ра ви те въг ли ща та на ди-
а ман ти? Аз мо же да ви дам кол ко то ис ка те въг ли ща. Кол ци на от 
вас мо же да пре вър не те въг ли ща та на ди а ман ти? Кол ци на от вас 
мо гат да нап ра вят то ва? По мис ле те. Кол ко ду ши от вас мо гат да 
пре вър нат въг ли ща та в ди а ман ти?

Се га вля зох те в пъ тя. Ве че сте да ли про ше ни е то. Се га ака де-
ми чес ки ят съ вет ще се про из не се да ли ще ви при е мат, или не. 
За се га ви да вам де сет въг ле на, ис кам те зи въг ле ни да пре вър не-
те в ди а ман ти. Те са от раз лич на го ле ми на. На всин ца ви да вам 
по де сет въг ле на, ка то за поч не те от един, два, до де сет гра ма 
го ле ми на. Ис кам тия въг ле ни да ги пре вър не те в ди а ман ти. Ако 
нап ра ви те един въг лен от един грам на ди а мант или ако нап ра-
ви те он зи от десет гра ма на ди а мант, то то ва ве че ще оп ре де ли 
зна ни е то, ко е то има те.

Се га вто рия път на пи ше те пак те ма и ту ре те по един гла гол 
за цен тър. Ту ре те най-по нят ния гла гол. Ня кой имал един ци рей 
от мно го вре ме. Един до шъл да сви ри на ци рея, да го из тег ли, но 
ци ре ят се ди тъй, не оз д ра вя ва. До шъл един с рог, пос та ви ро га на 
ци рея, за поч нал да пее на ци рея, да го тег ли. Про би ва го, из тег ля 
всич ка та гной. Бол ни ят каз ва: „мно го взе от ме не. мно го из тег ли 
от ме не на вън.“

С пе сен или без пе сен, важ но то е, че ще се из тег ли не що от вас. 
Ра бо та та е да ми не бол ка та. На пър во мяс то тряб ва да ми не бол-
ка та. До се га вие сте се учи ли да пе е те, но нап раз но, бол ка та се ди. 
Важ но то е, ка то пе е те, да пре мах не те бол ка та.

Да бъ де чо век до бър, е праз на ра бо та. Да бъ де чо век до бър, 
то ва зна чи да ту ри ро га, да мах не про ти во ре чи е то. Да бъ деш до-
бър, тряб ва да мах неш про ти во ре чи е то и да ту риш рав но ве сие 
меж ду доб ро то и зло то. Най-пър во тряб ва да се ту ри рав но ве сие 
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меж ду доб ро то и зло то. Зло то не мо же да мах неш, не мо же да го 
урав но ве сиш с доб ро то. 

мис ле те вър ху сти ха: „Бог тол ко ва въз лю би све та, че да де в 
жер т ва Своя Син, за да не по ги не ни кой, кой то вяр ва в Не го.“

„Добрата молитва“

6.25 часа

Тридесет и седма лекция на Общия окултен клас 
19 юни 1935 г., сряда, 5 часа  

София   Изгрев
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фИЛмъТ НА жИВОТА

„Добрата молитва“

Ще про че та двай сет и тре та гла ва от Де я ни я та на апос то ли те. 

„Духът Божи“

Те ма има те ли? („Не.“) За как во го во рих ми на лия път? Как во 
бе ше яде не то ми на лия път? Ка то хо ди те на гос ти, тряб ва да пом-
ни те как во сте яли. Как во съм го во рил ми на лия път? („Тър пе ни
е то.“)

Все ки чо век из каз ва то ва, ко е то в мо мен та мис ли или пре жи-
вя ва. От бол ния как во ще чу еш? Оп лак ва ния. Той пъш ка. Как во то 
и да ис каш от не го, той все ще ти го во ри за сво я та бо лест, че око-
то го бо ли, че кра ка та, гла ва та, кръс тът го бо ли, че гръб на кът го 
бо ли. От сут рин до ве чер той мис ли и го во ри все за бо лест та си. 
Глад ни ят го во ри са мо за хля ба. То ва са по вър х нос т ни ра бо ти, из-
лиш ни ра бо ти.

На ли сте уче ни ци. Вие мис ли те, че зна е те да смя та те. Съ би ра-
не то се га ще го учи те по нов на чин. Вие сте учи ли съ би ра не. Аз 
ис кам да зная за що при съ би ра не про це сът се уве ли ча ва, а пък 
при из важ да не се на ма ля ва. При из важ да не то ре зул та тът се на ма-
ля ва, а пък при съ би ра не то се уве ли ча ва. Зна чи, кой то из важ да, 
взе ма по-мал ко, а кой то съ би ра, взе ма по ве че. Кой то ум но жа ва, 
взе ма по ве че, а кой то де ли, взе ма по-мал ко. Пред с та ве те си, че аз 
ед ва се га уча тия ра бо ти и как ще ми ги раз п ра ви те? Вие сте учи-
тел в пър во от де ле ние и учи те мал ки те де ца. Ис ка те да им раз к ри-
е те ед на бук ва. Не мис ле те, че тия де ца са не ве жи. Те са жи ве ли 
ка то фи ло со фи. мо же да са има ли хи ля ди го ди ни зад се бе си, но 
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се га ми на ват за де ца, за не ве жи. Са мо че те мъл чат, не се из каз-
ват. Се га са де ца, но тия де ца след вре ме ста ват по е ти, фи ло со фи, 
му зи кан ти и про чее. Как мо же тия де ца, ко и то ни що не зна ят, да 
ста нат тол ко ва уче ни? Въз мож но ли е ед но де те, ка то ста не на 
двай сет и че ти ри го диш на въз раст, да свър ши уни вер си тет и да 
да ва ум на ба ща си, а пък пър во на чал но ни що да не е раз би ра ло? 
То ва са при вид ни ра бо ти. Един чо век мо же да не раз би ра ан г лийс-
ки, но мо же да раз би ра своя си език. Но стро е жът на ан г лийс кия 
език е по съ щия за кон. Са мо гра ма ти чес ки има ед но раз ли чие, по-
не же гра ма ти ка та на ан г лийс кия език е по-сък ра те на, по-оп рос те-
на. Гра ма ти ка та на по-ста ри те народи е по-слож на. Гра ма ти ка та, 
то ва са за ко ни, то ва е на у ка. Тия хо ра, ко и то не зна ят гра ма ти ка та, 
не го во рят ли? Го во рят. Но тия, ко и то зна ят гра ма ти ка, го во рят 
по-доб ре. 

Се га кое оби ча те: да съ би ра те ли оби ча те по ве че, или да из важ-
да те? При как ви ус ло вия вие съ би ра те и при как ви ус ло вия из-
важ да те? И ко га оби ча те съ би ра не то и ко га оби ча те из важ да не то? 
Де тин с ки въп рос, ще ка же те, прос та ра бо та е, ще ка же те.

В про че те на та гла ва се опис ва ед но го ля мо про ти во ре чие. Те, 
ев ре и те, оби чат Бо га, ис кат да из пъл нят Не го вия за кон, и ис кат да 
уби ят един чо век. За що? За що то тоя чо век не вяр ва ка то тях. Как 
тряб ва да се вяр ва се га? То ва про ти во ре чие съ щес т ву ва и днес във 
всич ки хо ра. И меж ду вас съ щес т ву ва. На как во се дъл жи про ти-
во ре чи е то?

Чо веш ки ят мо зък или чо веш ки ят жи вот, или чо веш ко то съз на-
ние при ли ча на един филм. Ка то жи вее чо век, всич ко се от пе чат ва 
вър ху не го во то съз на ние. Фил ми рат се ред съ щес т ву ва ния, ко и то 
е имал. Фил ми рат се в не го во то съз на ние. Как то се га фил му ват 
жи во та на Хрис та. Те не са би ли във вре ме то на Хрис та, но пред-
по ла гат и пред с та вят жи во та на Хрис та. мно зи на са ми раз п ра вя-
ли по фил ма как е сля зъл Хрис тос. мно го доб ре пред по ла гат. Ще 
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се из не се на филм от на ча ло то до края жи во тът на Хрис та, ще се 
ви дят на филм стра да ни я та на Хрис та.

Та къв филм и вие има те по ня кой път. Случ ва се, че ва ши ят 
жи вот е обез с мис лен и не зна е те как во да пра ви те. Бо гат сте, и не 
зна е те как во да пра ви те с ва ше то бо гат с т во. Ония, ко и то раз би рат 
за ко на, ще ви съз да дат ед но же ла ние да ви ди те един филм, ще 
ви съз да дат ед но про ти во ре чие. Всич ки про ти во ре чия, ко и то се 
съз да ват във ва шия жи вот, то ва са фил ми на ва шия жи вот. Ня кой 
път сте не що, нап ри мер хрум ва ви ед на мно го ло ша ми съл в ума 
ви. Обяс ня ва те си, че ня кой ви е пов ли ял. Ни кой не ви е пов ли ял, 
но вие сте пре ми на ли ня кой път то ва не що. Нап ри мер ве ге та ри-
а нец сте, но ви хрум ва иде я та да яде те ед на пе че на ко кош ка, не у 
всич ки, но у ня кои. Взе мам при ме ра в по-ме ка фор ма. Вие каз ва те 
та ка: „Ня ко го съм ви дял да яде пе че на ко кош ка и ми дой де на ум 
да ям.“ И един со кол, ка то ви ди птич ка та, как му до хож да на ум да 
я хва не и да я изя де? Ид ва му един филм да хва не ня коя птич ка и 
да я изя де.

мно го не ща в на шия жи вот се пре пов та рят. В се гаш ния си жи-
вот ние сме по ви ка ни да поп ра вим ред пог реш ки. Има ред пог реш-
ки в яде не то, в мис ли те, в чув с т ва та. Ко га то чо век ста не на бо жен, 
най-пър во той ис ка да на ме ри Гос по да, да Го ви ди ка то свет ли на, 
ка то слън це, въз ви ша ва се, вдъх но вя ва се, ис ка Бог да из пъл ни 
ду ша та му. Но един ден, ако е мъж, ка то се мо ли, то ку из вед нъж 
се явя ва меж ду не го и Гос по да ед на кра си ва же на и ис ка да я пре-
гър не. Каз ва си: „То ва е от дя во ла.“ Све ти и те са стра да ли мно го от 
то ва. Хо ди той, въз ди ша. В го ра та, де то жи вее све ти я та, не жи вее 
же на. От къ де е дош ла тая ми съл? От дър ве та та не е дош ла. Тя е 
дош ла от не го во то ми на ло. Той каз ва: „Гос по ди, аз Те оби чам.“ За 
да му по ка же Гос под, че не са мо не го оби ча, му по каз ва тая же на. 
Той тър си Гос по да, но не Го на ми ра. Той каз ва: „Гос по ди, аз съм 
го тов да се жер т вам за Теб.“ Но той, ка то се спри я те ли с Гос по да, 
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ще му ка же: „Гос по ди, тая, ко я то оби чам, дай ми я да си я имам. 
Дай ми я, Гос по ди, дай ми я.“

Про ти во ре чи е то не е грях. В как во се ди се га то ва про ти во ре-
чие, све ти я та не знае. Той се из мъч ва. Има ли за що да се из мъч ва? 
За що се из мъч ва? Кои са при чи ни те на из мъч ва не то? И в хрис ти-
ян с т во то мно го пъ ти са да ва ли обяс не ния, обяс не ния. Бог е съз-
дал не ща та, а къ де се ди про ти во ре чи е то? Ще дам и аз ед но мал ко 
обяс не ние. До пус не те, че има ме за кон за яде не то. Вие яде те рас-
ти тел на хра на, но във вас един ден се за раж да же ла ние да яде те 
мес на хра на. Къ де е ло шо то? Ло шо то се ди в то ва, че ва ши ят ор-
га ни зъм не е свик нал на мес на хра на и ако поч не те да яде те ме со, 
той ще се раз с т рои. Ако на ка ра те ед но жи вот но, ко е то е свик на-
ло на рас ти тел на хра на, да яде мес на хра на, не го ви ят ор га ни зъм, 
не го ви ят сто мах не е свик нал и ще се пов ре ди. Сле до ва тел но за 
да де ния слу чай зло то се ди в то ва: ако вие, ко и то сте ве ге та ри ан-
ци, ис ка те да яде те мес на хра на, вас ви очак ва смърт. За ко нът е 
поч ти съ щи ят. Ко га то ня кой ме со я дец ис кат да го нап ра вят ве ге-
та ри а нец, той ще пре тър пи съ що то не що. Не е лес на ра бо та чо век 
да ста не ве ге та ри а нец. Тряб ва да има ед но пре ход но по ло же ние в 
хра на та. 

Жи во тът на све ти я та, стре ме жът му към Бо га е един въз ви шен, 
иде а лен жи вот, а пък тая же на, ко я то се явя ва, е мес на та хра на. 
Каз ва те: „мал ко мес це е нуж но, за да се оп ра ви чо век. мно го е 
мъч но та ка без ме со. Тряб ва да се яде мал ко тлъс тич ко.“ Он зи от 
вас, кой то не раз би ра, мо же да нап ра ви въз ра же ние.

Вче ра имах един раз го вор. Ед на мла да мо ма от све та с мно го 
доб ри за лож би тър си ня ко го да ѝ вра чу ва. Пред с та вих ѝ ад ре са на 
един вра чу вал ник, но ня ма ше го вра чу вал ни ка. Ка зах ѝ: „Ела те 
ут ре.“ Тя каз ва: „мо ля ня кой да ми гле да на ръ ка та.“ Един мо-
мък бе ше с нея. При я тел ли ѝ бе ше, не знам. Ка зах: „За по вя дай те, 
сед не те.“ Тя ка за: „Аз съм мал ко от ста рия свят. май ка ми, ба ща 
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ми са ме въз пи та ли тъй, на мъж да не вяр вам. Всич ки мъ же са ло-
ши. Аз не съм от по-но ви те, от по-ос во бо де ни те мо ми. Въз пи та ха 
ме, че всич ки мъ же са ло ши.“ Ка зах ѝ: „мал ко са пре ка ли ли. Ако 
всич ки мъ же са ло ши, ба ща ви не е ли мъж?“ А ня кой мо же да ка-
же: „Всич ки же ни са ло ши.“ То га ва мо же ли да му ка жем: „май ка 
ви не е ли же на?“ То ва са край нос ти.

Се ди тя и ис ка да ѝ се гле да. Оня мо мък, кой то е с нея, и той 
ис ка да му се гле да. Пи там: „За що?“ Каз ва той: „Ис кам да знам не-
що за се бе си.“ Ка зах [ѝ]: „Ка то те гле дам, не си за ка лу ге ри ца.“ Тя 
каз ва: „Ами че аз ис кам да ста на ка лу ге ри ца.“ Тряб ва ше да ѝ ка-
жа: „Аз виж дам ка лу ге ра до те бе. Уж ка лу гер ка ис каш да ста неш, 
а пък ка лу ге рът е до те бе.“ Тя ис ка да ста не ка лу ге ри ца. Чо век 
ста ва ка лу гер, ка то дру жи с ка лу гер. Ка лу гер ка то дру жи с ка лу-
ге ри ца, ка лу гер не ста ва. И об рат но, без ка лу гер ти ка лу ге ри ца не 
мо жеш да ста неш. Ка лу ге ри, мо на си, то ва са ос та ре ли фор ми.

За поч нах ме раз го вор. Ка зах ѝ: „Ти не си за ка лу ге ри ца.“ А на 
мо мъ ка ка зах: „Ти пък про из ти чаш от та ко ва се мейс т во. Тво и те 
де ди и пра де ди мно го са оби ча ли да се ски тат, не са сто я ли на ед-
но мяс то.“ Той ми на ва за ра ци о на лист и не вяр ва. Ка зах му: „Ти 
си мно го по ло жи те лен. Вяр ваш в то ва, ко е то мо же да се до ка же. 
Тво и те де ди и пра де ди мно го са оби ча ли да хо дят. Те са би ли тър-
гов ци, по Ца риг рад са хо ди ли и про чее. Ти си нас ле дил съ щи те 
чер ти. В те бе има не ме кия еле мент, а мъж кия. Ти се раз ли ча ваш 
от гос по жи ца та. Ако ня кой те оби ди, ти ще си от мъс тиш, ще се 
оби диш. А пък тя е с мек ха рак тер. Ней ни те чув с т ва са по-ус той-
чи ви. Тя, ка то на ме ри при я тел, ще ус тои, а пък ти не си от тия, ти 
ще го за мо та еш ня къ де.“ Тя каз ва: „Виж те го тоя го ле мия греш-
ник. Той не бил го лям пра вед ник.“

Тя каз ва след то ва: „От къ де го зна е те то ва?“ Ка зах ѝ: „Пи са-
но е то ва. Пи са но е, за он зи, кой то знае да че те пи са но то. То ва 
са фил ми. „Къ де е  пи са но то ва“ - пи та той. „Тя има ед на чер та на 
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ед но мяс то. мо га да ти ка жа, но ако ми пла тиш де сет хи ля ди ле-
ва. Ней ни те чув с т ва са мно го ус той чи ви и ако ми пла тиш за то ва 
зна ние, ще ти го ка жа.“ Той каз ва: „Ще ти пла тя.“ „Дай па ри те 
то га ва.“ (Смях.) Той каз ва: „От де зна еш, че мо и те чув с т ва са та ки-
ва?“ „Аз мо га да ти го до ка жа. Туй мога да го до ка жа за сто ле ва.“ 
Той най-пър во бе ше го тов да да де де сет хи ля ди ле ва, но ня ма ше 
дос та тъч но па ри, но и сво е то не мо же ше да ку пи за сто ле ва, та и 
две те не ща ос та на ха неп ро да де ни. Дъл го вре ме раз го ва рях ме. Те 
се за ин те ре су ва ха от мно го не ща. Има ше и един брат при нас. Той 
ѝ гле да на ръ ка та, та до ня къ де ги за ин те ре су вах ме. Тя се обър на 
и ка за за мен: „Кол ко ми се ха ре са ха очи те на тоя чо век. Кол ко 
ху ба ви очи. Ва ши те очи, ко га то се сме е те, при ли чат на очи те на 
ба ща ми.“ А на мла дия тя каза: „Тво и те очи не са ка то не го ви те.“ 
И за дру гия брат, кой то бе ше там, тя каза: „И тво и те очи не са ка то 
не го ви те.“ Ка зах си: „Хай де бе ля се га.“

Тя поз на ва, по не же ин ту и ци я та е сил но раз ви та у нея. Аз ѝ ка-
зах: „Как поз на ваш?“ „Не знам как, но ка то ви дя ня ко го, поз на вам 
го по очи те как во пред с тав ля ва.“

Аз ис кам да ви по ка жа, че във все ки чо век има из вес т ни спо-
соб нос ти. Тая, ко я то ис ка да ѝ вра чу ват, и тя знае да вра чу ва, и тя 
знае към ко го мо же да има по ве че до ве рие и към ко го по-мал ко. Тя 
се обър на към мо мъ ка и му ка за: „В те бе се ме нят очи те по ня кой 
път. Ста ват страш ни, ста ва ед на про мя на. Как ста ва, не знам, но 
виж дам, че ста ва про мя на.“

То ва са се га фил ми, об ра зи. То ва е свет ли на та, ко я то про ник ва 
вът ре в чо веш ко то съз на ние. И ако вие сте с дос та тъч но сил на ин-
ту и ция, ще мо же те да поз на ва те ня кои ра бо ти. Ако вие зап ри мер 
изу ча ва те гла ва та на ня кой чо век, у ко го то съз на ни е то за пра во та 
е сил но раз ви то и той има бе леж ка седем за чес т ност та, то ако си 
ту ри те две те ръ це на тоя цен тър на гла ва та му, то във вас ще се по-
я ви ед на ху ба ва бя ла свет ли на. Тая свет ли на по каз ва съ вест та му. 
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И ако си ту ри те ръ ка та на ня кой чо век, у ко го то съ вест та е сла бо 
раз ви та, във вас ще има тъм но та. И ако вие се приб ли жи те към ня-
кой чо век, у ко го то из вес т на спо соб ност е раз ви та и сте в хар мо-
ния с не го, то във вас ще се про я ви тая спо соб ност, ед но из вес т но 
же ла ние по не да сте в съг ла сие с то зи спо соб ния. Нап ри мер във 
вас ще се по я ви же ла ние да пе е те, ако той е му зи ка лен.

Та за то ва, ко га то го во рим за вли я ние на вън ш ни те ус ло вия, 
под раз би ра ме то ва. Из би рай те си дру га ри, ко и то са да ро ви ти и 
имат доб ри за лож би. Чо век тряб ва да из би ра дру га ри те си. Ако 
сте слаб във вя ра та, из би рай те хо ра, ко и то имат сил на вя ра. Ако 
има те сил на вя ра, то га ва из би рай те хо ра, ко и то са с по-сла ба вя ра, 
за да им вдъх не те та ка ва. 

По ня кой път вие се оп лак ва те от го ле ми те про ти во ре чия, ко и-
то съ щес т ву ват в жи во та. Един чо век, кой то е ве ру ющ, мо же да се 
обез ве ри, но то ва обез ве ря ва не ня ма да бъ де не го во, но на ок ръ-
жа ва ща та сре да. На ли, ка то че те те ня кой ав тор с кри ти чес ки ум, и 
вед на га във вас ста ва ед но раз ко ле ба ва не. Не го ва та ми съл е тол ко ва 
сил на, че оно ва, ко е то тя хвър ля в ума ви, ви ка ра да се дво у ми те 
да ли ва ше то е вяр но, или не го во то. И ло ги чес ки как то той из ла га 
не ща та, на вас ви се стру ва, че вие сте на крив път. Че те те в ед на 
кни га, че ако вие не сте в пра вос лав на та цър к ва, вие сте из гу бен чо-
век. А вие сте еван ге лист. И тряб ва ви дос та дъл го вре ме да че те те 
Еван ге ли е то стих по стих, за да се ос во бо ди те от ед но твър де ние.

Пре ми на вам към ед на об ласт, ко я то не е тол ко ва ин те рес на. Тя 
не е ин те рес на по след ни те съ об ра же ния. Ня ма как во да ви раз п-
ра вям как ед на ви со ко пос та ве на да ма стои пред ог ле да ло то, как-
ви пръс те ни има, как ви ук ра ше ния, как си дър жи очи те. Как во 
ви пол з ва то ва? Вие сте че ти рий сет-пет де сет го диш на. За що да ви 
раз п ра вям как тряб ва да се об ли ча те, ко га то ще оти ва те на жур-
фикс или на бал. И да оти де те на бал, не зна е те как да иг ра е те 
пол ка, кад рил и про чие, ка то мла ди те.
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Но да се вър нем на ос нов на та ми съл: чо век тряб ва да има ед на 
яс на пред с та ва за Бо жия за кон, за по ря дъ ка, кой то Бог е съз дал в 
све та. 

Не счи тай те, че ва ше то щас тие за ви си от хо ра та. Ва ше то щас-
тие си е от са ми те вас. А пък ва ше то не щас тие за ви си от ва ше то 
не раз би ра не на Бо жи и те за ко ни. Щас ти е то ни Бог го е оп ре де лил, 
ка то ни е пра тил на Зе мя та. Бог е оп ре де лил с как ва хра на тряб ва 
да се хра ним, с как ви хо ра тряб ва да дру жим. Всич ко е оп ре де ле-
но за он зи, кой то раз би ра за ко ни те. А пък кой то не раз би ра за ко-
ни те, той ще се стре ми да си съз да де но ва хра на, но ви при я те ли и 
про чее. И то га ва ще си съз да де те не щас тие. И чес то не щас ти я та 
се дъл жат на нераз би ра нето на Бо жи и те ра бо ти. Че ако ве ге та ри а-
не цът се на я де с мес на хра на, той ще бъ де не щас тен. Ако бед ни ят 
се об ле че с мно го бо га ти дре хи, той ще бъ де не щас тен. Той ще 
има дъл го ве. мо же ли да бъ де щас т лив, кой то има сто ти на по ли ци 
и пла ща дъл го ве? Как ще бъ деш щас т лив то га ва?

мо же те ли да бъ де те щас т ли ви, ко га то ис ка те да има те ед на 
кра си ва же на? Ако има те ед на кра си ва же на, вие ще си съз да де те 
ця ло не щас тие. Един пи сал на же на ви ед но лю бов но пис мо, пос-
ле друг пи сал и про чее, ще поч не те да се съм ня ва те и ще из гу би те 
раз по ло же ни е то на ду ха си. След то ва идат лъ жи и про чее. 

Но в чо ве ка има и пос то рон ни же ла ния. Има ня кой път же ла-
ние, ко е то ако се из пъл ни, си мис ли те, ка то че ще до би е те не-
що кой знае как во. То ва са ста ри же ла ния. Вие сте би ли двай сет-
трий сет го ди ни ве ге та ри ан ци, но и във вас мо же да се за ро ди ед но 
же ла ние на да леч но то ми на ло, да яде те ме со. мо гат да из пък нат 
във вас ста ри же ла ния. Да ви раз п ра вя един ма лък при мер за един 
ми си о нер, кой то жи вял във Ве ли кия оке ан при чо ве ко яд ци те да 
ги об ръ ща към хрис ти ян с т во то. Оти ва да из по вя да ед на ста ра же-
на, осем де сет го диш на, ко я то уми ра ла, би ла на смър т но лег ло. Тя 
ка за ла: „мно го ми е теж ко, но стру ва ми се, че ако ми се опе че 
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ръ чич ка та на ед но мал ко де те и я изям, ще оз д ра вея. Да си вку ся 
мал ко.“ Ня ма да оз д ра вее от това, но ста ра та ба ба си мис ли та ка. 
Ка ни ба лиз мът, чо ве ко яд с т во то на ми на ло то, вед на га из пък ва ка то 
ед на кар ти на в ней ния ум и тя ис ка да си по хап не мал ко чо веш ко 
ме со.

Има те ед но силно же ла ние, ко е то ис ка те да из пъл ни те ня кой 
път. Тоя слу чай мо же да е, как то при тая ба ба. Та тряб ва да се па-
зи те от чув с т ва, ко и то са ата вис тич ни и ко и то не но сят ни що доб-
ро за ду ша та. След ка то ви се из пъл ни то ва, ко е то ис ка те, вед на га 
усе ща те, че не що сте из гу би ли. 

Ис тин с ки ят път е всич ки да изу ча ва те по ряд ки те на жи во та. 
Ня кои от вас има те из вес т ни опит нос ти, вър ви те пра вил но, но 
има ня кои не ща, ко и то не мо же те да раз ре ша ва те. Нап ри мер кои 
не ща в жи во та си вие не мо же те да раз ре ша ва те? Вие още не сте 
раз ре ши ли ко га чо век мо же да бъ де до бър и ко га мо же да бъ де 
лош. Ня кой път чо век е до бър, ня кой път е лош. Ня кой път не 
сте раз по ло жен и то га ва ще се слу чи, ще дой дат да ви пи тат, ще 
се на ни жат хо ра та да ви пи тат за не ща, ко и то не са ни в клин, ни 
в ръ кав. Че ако оти де те при един га да тел, той не вся ко га е раз по-
ло жен. Вие си мис ли те, че един га да тел е вся ко га раз по ло жен да 
го во ри. Не. Вся ко га един про рок ми на ва през три сте пе ни. Сут рин 
е при Бо га, на обяд е при ан ге ли те, а пък ве чер - при хо ра та. А пък 
ка то сле зе при хо ра та, по ря дъ кът е ка то хо ра та, и ни що не мо же да 
пред с ка же, всич ко заб ра вя. Ка то е при ан ге ли те, си спом ня пет де-
сет про цен та, а пък при Бо га всич ко пом ни и знае. 

Ня кой път вие сте при Бо га. Все ки ден има един кръг, по кой то 
се ми на ва. Да не се мис ли, че он зи, кой то е при Бо га, вся ко га ще 
се ди при не го. Че ако е та ка, то га ва за що идат вис ши те ду хо ве да 
се въп лъ тят на Зе мя та? То ва е ед на не об хо ди мост у тях. И с вас 
във ва ше то съз на ние, ста ва про мя на. Ня кой път вие мис ли те, че 
сте се из ме ни ли. Не сте се из ме ни ли, но от ви со та та, на ко я то сте 
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би ли, вие сте слез ли и има те чув с т ва ния, ко и то не са тол ко ва ви-
со ки. Но то ва е вре мен но. И след то ва ще се въз с та но вят пър во на-
чал ни те чув с т ва ния, ко и то сте има ли, сти га да по тър пи те мал ко. 
Ня кой каз ва: „мно го съм обез сър чен.“ Но он зи, кой то се е от ча-
ял, той е сля зъл в мно го гъс та сре да на ми на лия си жи вот, виж да 
ред об ра зи и каз ва: „Не ми се жи вее.“ Но той тряб ва да раз би ра 
за ко на. Всич ко то ва ще се из ме ни. И зим но вре ме, ко га то за ва ли 
сняг един ме тър и сту дът е двай сет-трий сет гра ду са, каз вам: „Ще 
ча каш.“ Ня ма да се ми нат два, три, че ти ри ме се ца, Зе мя та, ка то 
се за вър ти око ло ос та си и око ло Слън це то, всич ко ще се из ме ни, 
сне гът ще се сто пи. Ко га? След два-три ме се ца.

Се га аз ви на веж дам на тия фак ти, по не же мно зи на от вас са 
из ло же ни на тия вът реш ни из ку ше ния. То ва по каз ва, че вие сте 
влез ли в дру га кул ту ра. Кол ко то чо век ста ва по-ви со ко кул ту рен, 
тол ко ва тия пер тур ба ции ста ват по-сил ни вът ре. Нап ри мер взе-
ме те яй ца та, меж ду тях ня ма раз ли чие. Взе ме те сто ко ко ши яй ца. 
мал ко раз ли чие има меж ду тях. Но ако ги из мъ ти те и из лю пи те 
ще ви ди те, че меж ду пи лен ца та има го ля мо раз ли чие. Ко га то не-
ща та се раз ви ват, те загуб ват сво я та пър во на чал на фор ма. Ня кой 
път вие ис ка те да има те оно ва съз на ние на ти ши на та, ко е то сте 
има ли. Не сте из гу би ли то ва съз на ние, но вие прог ре си ра те в пъ тя 
си. Вие има те ме бе ли ра на стая, всич ко ви е удоб но, но ка то из ле-
зе те на пла ни на та, ще има те ли всич ки тия удоб с т ва? Ще се оп ра-
ши те, ще се умо ри те и про чее. Де е ло шо то то га ва, че ня ма те тия 
ме бе ли? Ка то се вър не те вкъ щи от тая пла нин с ка раз ход ка, вие ще 
има те пак съ щи те удоб с т ва.

Та вие сте на ед на ек с кур зия на Зе мя та. Вие сте на пус на ли ху-
ба во то по ло же ние, ко е то сте има ли ка то бо га ти и сте дош ли на Зе-
мя та при по-ос къд ни ус ло вия. За то ва се чу ди те как во да пра ви те. 
Фо тог ра фи рай те ка то ан г ли ча ни те, съ би рай те кар ти ни, опис вай те 
ва ши те пре жи вя ва ния, ко и то има те. Дой де ня кое не щас тие, има-
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те ло шо съ че та ние на пла не ти те и каз ва те: „Аз се за поз нах с лош 
при я тел.“ Фил мът е та къв. Срещ не те един при я тел, не раз по ло жен 
е днес. Той ви каз ва: „Ос та ви ме, не ме за ка чай.“ Вие си вър ви те 
по ра бо та та. Поз д ра ве те го и си вър ве те, не го бу тай те. И ка то оти-
де те при един про рок, пак ще ви ди те да ли мо же да ви ка же не що, 
или не. Ни що ня ма да ви ка же то зи ден. Ако ре че да ви ка же, ще 
из лъ же. Ни що ня ма да ви ка же. Не мис ле те, че е лес но все ки път 
да ка же не що. Об щи ра бо ти мо же да ка же: че вие сте чес тен чо век 
нап ри мер или не що за ка чес т ва та ви. В да де ния слу чай има не-
що, ко е то е пот реб но вам, ко е то ви ин те ре су ва, и не мо же да ви го 
ка же. За да ва те кон к рет но въп ро са: „Аз имам ед но де ло. Ка жи ми 
как ще се раз ре ши де ло то?“ Как ще му се пред с ка же? То е ре ше но, 
да ли ще спе че ли де ло то, или не. То се знае от не ви ди мия свят, то 
е ре ше но. Но как ще го поз на е те вие? Ка то ре че те да пред с ка же те, 
във вас ще се ро ди ед но ко ле ба ние, ако сте про рок. Ако ре че те, че 
ще спе че ли де ло то, и пос ле той дой де и ка же: „Аз го из гу бих“, то-
га ва как во ще му ка же те? Пи там, ако съм про рок, длъ жен ли съм 
да му ка жа да ли той ще спе че ли де ло то, или ня ма да го спе че ли?

Аз се чу дя на хо ра та кол ко са взис ка тел ни. Ня кой каз ва: „Ще ми 
ка жеш ис ти на та. Ня ма да ме из лъ жеш.“ То зи чо век се ди по ло вин 
час, един час, гу би вре ме то на хо ра та, и пос ле каз ва: „Бла го да ря“ 
и си за ми на ва. И каз ва: „Не ми ка за то ва.“ Про ро кът ос та ва та ка, 
ни що не си му пла тил. Та се гаш ни те про ро ци ста на ха мал ко по-
ум ни, по ум ня ха. Ста ри те бя ха глу па ви. Се гаш ни те про ро ци каз-
ват: „Ще пла тиш.“ Та вяр но или не вяр но, взе мат па ри те. 

Вие ис ка те да ви бла гос ло ви Гос под, ис ка те как во ли не, а вие 
как во ще доп ри не се те на Гос по да? Най-пър во тряб ва да доп ри не-
се те не що.

Ко га то се мо ли те, тряб ва да има те един ум не и зо па чен, ед но 
сър це не и зо па че но и ед на во ля не и зо па че на, тия не ща. Тряб ва да 
оти де те с ед на го тов ност да раз бе ре те то ва, ко е то Бог ще ви ка-
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же. Но ако умът, сър це то и во ля та ви са изо па че ни, то га ва вие не 
мо же те да раз бе ре те оно ва, ко е то ще ви се ка же. Нап ри мер по ня-
кой път вие не мо же те да раз бе ре те за що са стра да ни я та в све та. 
Стра да ни я та в све та, то ва е ра бо та та, ко я то Бог ви е дал. А пък що 
е ра дост та? То ва са въз наг раж де ни я та, по чив ка та за ра бо та, ко я то 
Бог ви е дал. След ка то ра бо ти те на ни ва та на гос по да ря, за ху ба-
ва та ра бо та, ко я то сте нап ра ви ли, той ще ви въз наг ра ди. Но ако не 
бях те отиш ли на ни ва та да ра бо ти те, той ня маше да ви да де ни що. 
Ня ма ше да ви уго ща ва. 

Та каз вам, в жи во та тряб ва да ра бо ти те. Вие ис ка те да бъ де те 
щас т ли ви, без да сте нап ра ви ли ни що. Вие ис ка те Гос под да про-
я ви Сво я та доб ри на, без да про я ви те труд. Вие ис ка те да про я ви 
Сво е то ве ли чие и доб ри на, без вие да да де те не що. Вие ис ка те 
учи те лят ви да про я ви сво е то зна ние, без да учи те. Учи те лят за 
да про я ви зна ние, уче ни кът тряб ва да учи. И ако уче ни кът не учи, 
то га ва нап раз но оти ва тру дът на учи те ля. И как во ще при до би е те 
то га ва? 

Ня кой каз ва: „Аз мно го знам.“ Ето как во счи там за много зна-
ние. Ко га то аз мо га да се из ба вя от всич ки про ти во ре чия и бе ди, 
ко и то но сят чо веш ки ят ум, сър це и пос тъп ки, то ва на ри чам зна-
ние и то зи чо век го на ри чам умен. Вие ме пи та те: „За що жи во тът 
е та къв?“ То ва е ва ша ра бо та, вие сте жи ве ли та ка. Вие каз ва те: 
„На мен ли ми се да до ха тия стра да ния? Как са дру ги те хо ра!“ Не 
че го ин те ре су ват дру ги те хо ра, но той чув с т ва, че ед но вре ме е 
бил го лям лич ност, и на ми ра ви на в то ва, че дру ги те хора са бо-
га ти. То ва не го ин те ре су ва, но той си спом ня сво е то бо гат с т во, 
спом ня си, че е бил със за вид но по ло же ние. Че дру ги те хо ра са 
бо га ти се га, той не ка се рад ва на то ва. Та не се са мо заб луж да вай те 
да мис ли те, че стра да ни я та идат от вън. Те идат от вът ре. Вън ш ни-
ят жи вот слу жи са мо ка то об с та нов ка, за да се по ка же оно ва, ко е-
то сте при до би ли или из гу би ли в да де ния слу чай. И до бър чо век е 
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он зи, кой то поз на ва сво и те ми на ли съ щес т ву ва ния и се мъ чи - не 
се мъ чи, но се тру ди, да из ва ди ед на по у ка за се бе си от доб ро то и 
зло то, ко и то той е ми нал.

За що то всич ко, ко е то се га пре кар ва те, вие сте го ми на ли в ми-
на ли те си жи во ти. Пол з вай те се от то ва, ко е то сте пре жи ве ли, 
пол з вай те се от ус ло ви я та на то зи жи вот. Пол з вай те се от фил ми-
те и на хо ра та. Ня кой чо век е не раз по ло жен - фил мът му е та къв. 
Виж да те, че ня кой чо век е ра дос тен - фил мът му е та къв. Ня кой 
чо век е учен - фил мът му е та къв. Ня кой чо век е скръ бен - фил мът 
му е та къв. Сле до ва тел но ед но де те, ко е то се га е не ве жа, ка то се 
раз вие не го ви ят филм в бъ де ще, ще ста не учен чо век. Има всич ки 
за лож би. 

На за лож би те, ко и то са вло же ни във вас, раз чи тай те по ве че, от-
кол ко то на то ва, ко е то не е вло же но във вас. И пос ле, не се спъ-
вай те от ня кои ва ши нас т ро е ния. Ня кой път каз ва те: „Ни кой не ме 
оби ча.“ Ос та ве те се от тая го ля ма лъ жа. Вие сте оби ча ни, са мо че 
ед ни съз на ва те обич та, а пък дру ги не я съз на ва те. Ня кой път вие 
съз на ва те, че сте бед ни. Не, не се лъ же те. Ня кой път вие мис ли те, 
че сте уни же ни. Ни най-мал ко не сте уни же ни. Има свет ли ду хо ве 
от Не бе то, ан ге ли, ко и то са ви по се ти ли и са ви ос та ви ли ед на доб-
ра ми съл, да ли са ви нас тав ле ния. И пос ле каз ва те: „За ми на си то зи 
ан гел.“ Зна чи то зи ан гел за да ви по се ти, той е обър нал вни ма ние на 
вас. И вие има те ед на ху ба ва ми съл. Хрум не ви ми съл, да ви дой де 
един цар на гос ти. Един цар не мо же да по се ти всич ки свои по да ни-
ци. Ан г лийс ки ят крал има тол ко ва ми ли о ни по да ни ци, мо же ли да 
по се ти всич ки те? Не мо же. Бог все ки ден ви по се ща ва. Чрез лъ чи-
те на слън це то, чрез звез ди те Той ви по се ща ва, чрез рас ти тел но то 
цар с т во ви по се ща ва, чрез въз ду ха ви по се ща ва, чрез во да та, чрез 
хра на та ви по се ща ва, чрез всич ко ви по се ща ва.

Рад вайте се на то ва по се ще ние, ко е то в да де ния слу чай се га се 
да ва. Кое по се ще ние ис ка те вие? Не въз мож но е Слън це то да дой-
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де при вас. Как ще го при е ме те? Но въз п ри е май те не го ва та свет-
ли на. Вие ка то въз п ри е ме те Бо жес т ве на та ми съл, то е дос та тъч но. 
И ка то въз п ри е ме те мал ка та Бо жия Лю бов, не тър се те го ля ма та 
лю бов. Вие тър си те го ля ма та Лю бов. Тя още не е за вас. Вие сте 
де ца, въз п ри е ме те мал ка та Бо жия Лю бов. Бъ де те до вол ни на мал-
ко то, а пък го ля ма та ви очак ва в бъ де ще, ко га то ста не те нап ред на-
ли съ щес т ва с раз ви то съз на ние. 

Вие ис ка те да бъ де те мно го све ти хо ра. Как во не що е све тост-
та? Све тост та е ед но тън ко раз ли чие меж ду всич ки сте пе ни на 
раз ви тие на чо веш ко то съз на ние. Вие не се са мо заб ра вяй те. Све-
тия чо век ни кой не мо же да го из лъ же. И не мо же той да се из ку-
ша ва. Все ки чо век мо же да се из ку ша ва, кой то не раз би ра. Че как-
во ще ме из ку ша ва те, ако аз имам ця ла та зе мя на раз по ло же ние? 
Как во ще ме из ку ша ва ке си я та на един бо гат чо век? Как во ще ме 
из ку ша ва ед но мал ко ши ше с во да, ко га то аз имам цял един из вор? 
Чо век мо же да се из ку ша ва от не до и мък. Из ку ше ни е то вся ко га 
про из ти ча от един вът ре шен не до и мък. Щом си си ро мах във вя-
ра та, ще дой де из ку ше ни е то. Щом си бо гат във вя ра та, в Лю бов-
та, не мо же да дой де из ку ше ни е то. мал ка та лю бов в све та раж да 
про ти во ре чи я та. Ня кои каз ват, че от го ля ма Лю бов ид ва до рев-
ност та. Не, рев ност та е ре зул тат на чрез мер но то ко рис то лю бие у 
чо ве ка. Ис каш да об се биш ня коя ду ша, ис каш да я имаш, рев ну-
ваш я. мъ жът рев ну ва же на си, май ка та рев ну ва де те то. Ду ша та 
ни кой не мо же да я взе ме, а пък тя ло то ще го за диг нат. Ако не го 
за диг не со ко лът, то смърт та ще за диг не тя ло то и на пра вед ния, и 
на греш ния.

Се га да ос та не в нас свет ла та ми съл. С оно ва, през ко е то се га 
ми на ва те, с всич ки ва ши из пи та ния, вие ми на ва те един филм на 
ми на ли те ва ши съ щес т ву ва ния. Из пол з вай те то ва. Всич ки про ти-
во ре чия, ко и то се га ми на ват, то ва е ва ши ят жи вот, ва ши ят филм. 
Ня кой път се усе ща те не ве жа - то ва е ва ши ят филм. Ня кой път се 
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усе ща те ка то греш ник - то ва е ва ши ят филм. Ня кой път се усе ща те 
без си лен - то ва е ва ши ят филм. Ня кой път каз ва те, че ус ло ви я та 
са ло ши - то ва е ва ши ят филм. Ня кой път каз ва те, че ус ло ви я та са 
доб ри   то ва е ва ши ят филм. 

Но тоя филм не е нап ра вен, за да ви спъ не. Той е нап ра вен, за 
да до би е те по ощ ре ние. То зи филм не е нап ра вен да ви да де из ку-
ше ние, а да ви да де по ощ ре ние. 

Ча кай те края. В на ча ло то фил мът мо же да е лош, но към сре-
да та и към края ще има мно го ху ба ви кар ти ни. Ня кой каз ва: „Тая 
ра бо та ня ма да вър ви.“ Ча кай те мал ко, фил мът е та къв. Не вър ви, 
но след двай сет ми ну ти ще дой дат мно го ху ба ви кар ти ни. Ка то 
гле дам, че ня кой чо век се е обез сър чил, каз вам: „То зи чо век не е 
тър пе лив“. Ако бе ше по тър пял, ще ви ди, че след де сет-пет най сет 
ми ну ти по-ху ба ви кар ти ни ще дой дат. А пък той не тър пи, и каз ва: 
„Тия ра бо ти са мно го ло ши. Тоя филм не ми е при я тен.“ Не.

Един филм е филм, ко га то той има всич ки ху ба ви стра ни вът ре. 
Но в не го съ щес т ву ват и го ле ми про ти во ре чия и кон т рас ти.

„Отче наш“

6.10 часа

Тридесет и осма лекция на Общия окултен клас 
3 юли 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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мИСъЛ, СИЛА И ЛюБОВ

„Отче наш“

Ще че та гла ва шес та от Еван ге ли е то на Ио ана, пър ви те пет сти ха.
По как во се от ли ча ва доб ра та до ма ки ня? Доб ре си гле да до ма. 

Гле да не то на до ма се ди в па зе не то на не ща та в чис то та. Чис та па-
зи къ ща та. Пос ле, знае как доб ре да гот ви. Доб ра та до ма ки ня знае 
доб ре да гот ви, всич ко доб ре уреж да.

По не же все ки има по ед на къ ща, все ки е до ма кин в то ва от-
но ше ние. Вие жи ве е те в ед но тя ло, но се оп лак ва те от тя ло то си. 
Дос та ху ба ва е чо веш ка та къ ща. Тряб ва да раз по ла га те със зна-
ния, за да я под дър жа те доб ре. Зна ние тряб ва да има те. Ако ед на 
до ма ки ня се оп лак ва, че не ща та в къ ща та ѝ не са на ре де ни, че то ва 
ня ма, оно ва ня ма, тя не мо же да нап ра ви мно го. Ко га то има всич-
ки пот ре би, то га ва до ма ки ня та всич ко мо же да нап ра ви.

Всич ко оно ва, ко е то же ла ем, все си има ня ка къв ма те ри а лен 
из раз. Чес то каз ва те: „То ва са ду хов ни ра бо ти.“ Как во раз би ра ме, 
ко га то каз ва ме, че не що е чо веш ко, че не що е ду хов но и че не-
що е Бо жес т ве но? Има ед на раз ли ка меж ду чо веш ки те, ду хов ни те 
и Бо жес т ве ни те ра бо ти. Ако взе ме те прос то то по ня тие „чо век“, 
ще ка жем: чо веш ки те ра бо ти са тия, ко и то ста ват с ми съл. Чо-
век мис ли, сле до ва тел но чо веш ки те ра бо ти с ми съл ста ват. А пък 
ду хов ни те ра бо ти са тия, ко и то ста ват със си ла. Под Дух то ва се 
под раз би ра. Под ду ма та „Дух“ вся ко га се под раз би ра си ла. Си ла 
има са мо в ра зум ния чо век. А пък Бо жес т ве но то под раз би ра то-
ва, ко е то ста ва с Лю бов. То е Бо жес т ве но то. Лю бов мо же да има 
там, де то има мъд рост. В най-прос ти по ня тия е из ра зе но то ва. Ако 
из ра зи те то ва с дру ги по ня тия, то пак тряб ва да има ня как во при-
ло же ние. 
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Има те ед на прос та дроб, 1/2. Има те прос та та дроб 2/3. Има те и 
де се тич на та дроб 0.5. Как ва е раз ли ка та меж ду ед на прос та дроб 
и ед на де се тич на дроб? Всич ки сте учи ли и сте пре по да ва ли. Вие 
каз ва те: „Прос та ра бо та е то ва.“ Но в прос ти те ра бо ти мо же да 
има не що цен но. Един зла тар от зла то то мо же да из ка ра не що, ко-
е то мо же да се ту ри за ук ра ше ние. И ня кое де те мо же да нап ра ви 
от зла то то не що, но не го ту ря на вра та си. Но ня кой учен чо век 
мо же да из ва ди от зла то то мно го ху ба ви ра бо ти. Уче ни ят чо век 
мо же да нап ра ви зла то то за всич ко - за ук ра ше ние, за ле кар с т во. 
Ня кой път вие сте не раз по ло же ни, не раз по ло же ние на ду ха има те. 
Не раз по ло же ни е то про из ти ча от то ва, че ви лип с ва 1/2 от зла то то, 
1/2 от зла то то го ня ма. Про пор ци я та е та ка ва. 1/2 от как во? 1/2 от 
еди ни ца та. Ал геб ри чес ки мо гат да се оп ре де лят не ща та. В арит-
ме ти ка та тъй ги из ра зя ва ме. 

Имате ед но мал ко про ти во ре чие. С кон к рет ни чис ла мо же да се 
из ра зи то ва. 

Да нап ра вим ед но срав не ние. 
Вли за те в об щес т во то, но ке си-
я та ви е праз на. Тряб ва да нап-
ра ви те мно го по куп ки. Не раз-
по ло жен сте. Пре гъ нат е вра тът 

ви. Фа сон ня ма те. Об ра зу ва те ед на та ка ва ли ния. Вър ви те и раз-
миш ля ва те за що све тът е нап ра вен тъй и каз ва те: „Да имах па ри. 
Всич ки хо ра имат па ри, а пък мо и те джо бо ве са праз ни. Как во ще 
пра вя?“ Обър не те се на го ре, гле да те на сам-на там и тър си те ви на-
та дру га де. Всич ка та ви на е там, че зла то ви тряб ва, че ня ма те 1/2 
зла то в кръв та си. Ако имах те зла то в кръв та си, щях те да има те и 
в джо ба си. Щом ня ма те зла то в кръв та си и в ума си, ня ма те и в 
джо ба си. Вто ро то по ло же ние се га: как да го до би е те? Тряб ва да 
зна е те коя хра на има зла то и от там да до би е те 1/2 зла то. И щом 
до би е те то ва зла то, то га ва ще се уре ди въп ро сът.



336

Ние чес то каз ва ме: „ма гия тряб ва да има.“ ма ги я та е мно го 
прос та на у ка. Ня кой каз ва: „ма гия е то ва. Как во ще се пра ви?“ 
Един в ста ро вре ме учил ма ги я та. Но сил си из вес тен та мян и каз-
вал: „Ка то срещ на меч ка, ще за па ля та мя на и тя ня ма да дой де.“ 
Един ден вър вят два ма   той и още един. По ка за ла се меч ка та. Той 
ка зал: „Аз ще нап ра вя ма ги я та да не ид ва меч ка та.“ Та мя нът поч-
ва да го ри, но меч ка та се приб ли жа ва, иде. Дру ги ят ка зал: „Аз 
зная дру га ма гия. Аз зная да се ка ча на дър во то.“ Той се ка чил на 
дър во то. Ка то се приб ли жи ла меч ка та, и дру ги ят се ка чил на дър-
во то. Та пър ва та ма гия, на та мя на, не хва на ла, но вто ра та ма гия, 
на дър во то, хва на ла. меч ка та пог лед на ла и си за ми на ла по пъ тя. 
И два ма та се раз го ва рят. Ка зал еди ни ят: „От пър ва та ма гия не раз-
би рам, но от вто ра та раз би рам.“ Ху ба во, от тоя при мер за се бе си 
се га как во ще из ва ди те? Един прост при мер е той   ед на меч ка и 
два ма ду ши. Два ма та са ум ни хо ра, а пък меч ка та е глу па ва. А пък 
ум ни те хо ра бя гат от глу па вия. меч ка та раз би ра дър во то. Дър во то 
мо же да да де не що. Ка то се ка чи ли на кру ша та, меч ка та пог лед-
на ла и им каз ва: „Там е по-доб ре, от кол ко то на зе мя та.“ Ня кой 
път вие каз ва те, че чо ве кът се кач ва на ви со ко. Как во подраз би ра те 
под то ва? Щом се ка чи те на ви со ко, имат ве че ува же ние към вас. 
меч ка та каз ва: „Тия хо ра, ако не бя ха се ка чи ли на кру ша та, щях 
да мис ля, че са бол ни, а пък щом се ка чи ха на дър во то, зна чи са 
зд ра ви. А пък щом ня кой е зд рав, той е умен.“ И каз ва: „Аз ум ни 
хо ра не за ка чам.“

Щом ти имаш ед на неп ри ят ност в жи во та си, от как во про из-
ти ча тя? Друг при мер ще ви при ве да. Един тръг нал на ек с кур зия, 
пил сту де на во да и го втрес ло. Чес то каз ват, че ако чо век яде лят но 
вре ме крас та ви ци и пие во да, вед на га ще го хва не трес ка та. Втрес-
ло го в го ра та. Как то го трес ло, ид ва ед на меч ка. Виж да тая меч ка, 
че той е трес кав. Тя го за ди га и го но си наб ли зо в ко ли ба та на един 
ов чар. Ов ча рят, ка то виж да, че меч ка та но си чо век, той офейк ва. 
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Тя вли за вът ре, ту ря чо ве ка, из ли за от вън, на би ра мал ко се но и го 
тру па вър ху не го. Не мо же да на ме ри дру го и ту ря вър ху не го ка то 
пок рив ка мал ко се но, как во то на ме ри. След то ва меч ка та из ли за и 
си за ми на ва. Ов ча рят пос ле вли за и виж да, че то ва е чо век. меч ка-
та ка то го ма са жи ра ла, той оз д ра вял. Всич ко му ми на ло. 

Кое по ло же ние вие в жи во та бих те пред по че ли: по ра ди меч-
ка та да се ка чи те на дър во то или пък да ви но си и да ви ту ри в 
ко ли ба та?

Всич ки има те раз ни мъч но тии. Ами че вие има те един ве чен 
страх: „Как во ще се пра ви?“ Ус ло ви я та на жи во та са ло ши се га. 
Веч но сте не до вол ни и веч но се стра ху ва те. Чес то се сре щат из-
ку ше ния. Вие не зна е те про из хо да на из ку ше ни е то, на ли. ма те-
ри ал ни те ра бо ти ста ват при чи на за из ку ше ние. Вли за те в ня кой 
дом и виж да те ня кои ра бо ти, ня кои пред ме ти мно го кра си ви, или 
злат ни, или ня кой скъ по це нен пръс тен. То ва е из ку ше ние. Оби ча-
те тия пред ме ти и ис ка те да ги взе ме те за спо мен и да ги ту ри те 
на пръс та си. На вик има те вие. Вие из ли за те, да ка жем, всред при-
ро да та. Вър ви те и виж да те мно го цве тя на цъф те ли, и у вас ид ва 
же ла ни е то да от къс не те ед но цве те, да го ту ри те на се бе си и да 
се вър не те. Пред с та ве те си, че зе мя та е парк, не е ваш, и вие къ са-
те без поз во ле ние. Не че е ло шо да къ са те цве тя, но ло шо то е, че 
без поз во ле ние ги къ са те. То ва цве те ко му при над ле жи? То си има 
гос по дар. Тряб ва да спре те, да ис ка те поз во ле ни е то на гос по да ря 
и то га ва, ако ви се раз ре ши, да къ са те. Вие си вър ви те и къ са те 
цве те то, ка то че ни що не сте нап ра ви ли. Каз ва те: „Как во има, че 
съм от къс нал цве те?“ Все има не що. Пог реш ка та е мно го мал ка.

Се га ще пре не са то ва, ще нап ра вя ед но мал ко срав не ние. Пред-
с та ве те си, че дой да при вас, хва на един ваш ко съм и го по тег ля. 
Как во има от то ва? Има те на гла ва та си двес та и пет де сет хи ля ди 
кос ми приб ли зи тел но, хва на един ко съм и го по тег ля. Пи там ви, 
как во има от то ва? Един ко съм. Но вие ще по чув с т ва те ед на мал ка 
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бол ка. Ум но ли е да тег ля ко съм от гла ва та ви? Не е ум но. Ни то е 
доб ре да тег ли те от чуж да гла ва, ни то пък от сво я та гла ва да тег-
ли те. Тия срав не ния тряб ва да ги има те пред вид.

Вие каз ва те: „Ка же те ни ня кои ра бо ти по-ин те рес ни.“ мо га 
да ви ка жа мно го ра бо ти. Из кус т во то се при до би ва, но тряб ва да 
го при ло жи те. Доб ри ят жи вот е ед но из кус т во. Не се ста ва та ка 
лес но до бър чо век. Ня кой каз ва: „Да дой де Ду хът.“ До ка то дой де 
Ду хът, Ве ли ки ят Учи тел ще ви ту ри на из пи та ния. Ня ма да дой-
де та ка лес но. Ка то дой де Ду хът, ка то кон ще оби ка ля те. На ед но 
мяс то ня ма да сто и те. Ще на пус не те ба ща си и май ка си, и де ца-
та си, же на си, всич ко. Ка то дой де Ду хът, ще ми не те всич ки през 
дар мон*, ще ви пре се ят. Ня кои мис лят, че ка то дой де Ду хът, ще се 
уре дят всич ки те им ма те ри ал ни ра бо ти. То не се знае да ли ще се 
на ре дят ма те ри ал ни те ра бо ти. Ду хът си има свои схва ща ния, а не 
на ши те схва ща ния. По не же Ду хът е на си ла та, той ще ту ри не ща-
та в съв сем друг ред.

Про че те те Ста рия За вет. Ко га то е ид вал Ду хът, ви на ги има про-
ти во ре чия. Ду хът каз ва на Йон: „Ще оти деш в Ни не вия.“ Йон е 
свик нал на един охо лен жи вот, взе ма си шап ка та и си каз ва: „Да 
оти да в Ни не вия?“ „То ва е труд на ра бо та, ще има по диг рав ки. На 
тия хо ра ще им ка жеш та ки ва ра бо ти, ко и то ня ма да са им при ят-
ни. Ти ще го во риш на тия хо ра за ед на ис ти на, ко я то ня ма да им е 
при ят на.“ „Тая ра бо та не ста ва.“ Йон си има ше па ри. Взел си па-
ри те и тръг нал за Ис па ния. Бя га на за пад, към ма те ри ал ния свят 
оти ва. Но Ду хът е по-умен. Щом Йон вли за в ко ра ба, вед на га се 
пов ди га страш на сти хия, бу ря. Тър сят при чи ни те. мо лят се. Йон 
каз ва: „Аз съм при чи на та. Хвър ле те мен и ще утих не мо ре то.“ Той 
е чес тен. Не ис ка дру ги те да по тъ нат. Ония са ка за ли: „Тряб ва да 
е нап ра вил ня коя пог реш ка.“ Ста ва той и каз ва: „Аз съм при чи-
на та.“ Ка то го хвър лят, утих ва мо ре то. Йон ос та ва в мо ре то. Ед на 
* дармон (от гр.) - решето с едри дупки
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ри ба го пог лъ ща и Йон вли за вът ре в нея. Вли за в ки та, в ус та та 
му. Не е един прост чо век, а про рок, кой то бя га от Гос по да, и ко го-
то Гос под пра ща да иде да про по вяд ва Сло во то Бо жие в Ни не вия. 
Как во ще ка же Йон, ка то се на ме ри там? Той не каз ва: „Теж ки са 
ус ло ви я та“, но поч ва да ра бо ти. Зла то то вли за в не го. В мъч но ти-
и те зла то то вли за в кръв та му и в ума му. Каз ва: „Гос по ди.“ „мо лѝ 
се, Йон.“ „Как да се мо ля?“

Та ка ще се мо ли те, как то Йон в ут ро ба та на ки та. Ня кой при 
най-доб ри ус ло вия, при удоб с т ва, ще ка же: „Как да се мо ля?“ Ка-
то вле зе те в ки та ка то Йо на, ще раз бе ре те как тряб ва да се мо ли те. 
Ня ма да гле да те на о ко ло, ня ма да мис ли те за дру ги те. Ако сте ка то 
Йон в ут ро ба та на ки та, ще мис ли те ли за ба ща си, за май ка си? 
Ще заб ра ви те всич ко дру го. Не що по доб но ста ва, ко га то наб ли жи 
хо ра та да уми рат. Смърт та не е ни що дру го, ос вен един кит, в чи я-
то ус та вли за те. Гос под ще ви ди то га ва да ли мо же те да се мо ли те, 
или не. В цър к ва доб ре мо же те да се мо ли те, но ка то вле зе те в 
ки та, то е съв сем дру го не що. Йон ми на през един про бен ка мък, 
за да се ви ди кол ко е сил на мо лит ва та му. Нап ра ви ед на пог реш ка 
и след то ва се по мо ли. Ка то из ле зе от ки та, свър ши той учи ли ще-
то, свър ши ма ту ра та. Аз на ри чам в да де ния слу чай ут ро ба та на 
ки та ед но учи ли ще. Про фе со ри бя ха там. Йон се по ти, из с лед ва, 
но ре ши за да ча та. Ки тът то га ва от во ри вра та та и каз ва: „Хай де с 
дип ло ма та си от тук пра во в Ни не вия. Ще се по ка жеш на ни не вян-
ки те.“ Пи та ха го: „За що оти де да про по вяд ваш?“ Той ка за: „Вие 
дър жа ли ли сте ма ту ра в ут ро ба та на ки та? Аз дър жах и за то ва 
мо га да ви ка жа как во има вът ре в ут ро ба та на ки та.“ Аз при веж-
дам тая ана ло гия.

Чо век до ка то не ми не през го ле ми те мъч но тии на жи во та, той не 
мо же да се съ бу ди. Чо веш ки ят, ду хов ни ят и Бо жес т ве ни ят жи вот са 
сте пе ни, през ко и то тряб ва да ми не чо век. Чо веш ко то ста ва с ми-
съл, ду хов но то ста ва със си ла, а Бо жес т ве но то ста ва с Лю бов. Вие 
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Бо жес т ве ни те ра бо ти не мо же да ги нап ра ви те с ми съл, а с Лю бов. 
То включ ва ми съл та, но тряб ва Лю бов. Ду хов ни те ра бо ти ще нап-
ра ви те със си ла. Ду хов но то включ ва ми съл та, но тряб ва си ла. Вие 
не мо же те да бъ де те ду хо вен, ако ня ма те си ла. Ед на из ка за на ду ма 
има си ла ма ги чес ка. Все ки един от вас мо же да упот ре бя ва ня коя 
ду ма, за да си въз дейс т ва за не що по ло жи тел но. Ня кой път чо век 
съв сем е от ча ян и ка то дой де ня кой и му ка же ед на ду ма, ка то ка же 
тая ма ги чес ка ду ма, око ло не го тъм но та та ще из чез не и ли це то му 
ста ва ве се ло. От ед на ду ма са мо. Все ки ден ста ват та ки ва про ме ни. 

Ко га то че те те ду ми те Хрис то ви, ще ви ди те, че вся ка ду ма е ма-
ги чес ка. Чо веш ки те ду ми са сил ни. Ако мис ли те, ще си под би ра те 
ду ми те. Ду ми те на Ду ха са сил ни. Ако сте ра зу мен, ще зна е те как 
да ги из пол з ва те. Бо жес т ве ни те ду ми са сил ни, ко га то има те лю-
бов. Лю бов, а не са мо чув с т вие или да бъ де те са мо раз по ло жен. 
Лю бов та е най-вис ше то, с ко е то вие в да де ния слу чай мо же те да 
раз по ла га те. Каз ва те: „Да се оби ча ме.“ Да оби ча те или да ви оби-
чат, или да не ви оби чат, то ва са за бав ле ния.

Как во не що е ри су ва не то? То ва е ри су ва не, на ли та ка? (Учи те
лят ри су ва след на та фи гу ра на чер на та дъс ка.)

То ва фи зи о но ми я та на ин те ли ген тен чо век ли е, или на прост, 
или на тъп? Вие мис ли те, че ако ви 
да дат пра во да на ри су ва те не що, то 
с та ка ва ед на ри сун ка ще мо же те да 
вле зе те в Цар с т во то Бо жие. И на един 
ки ло ме тър не мо же те да се приб ли-
жи те до райс ки те вра та. Ако тряб ва 
да ри су ва те, ще ри су ва те как то тряб-
ва. Тряб ва да бъ дем пра во ли ней ни.

Тук в тая ри сун ка ус та та пред с тав-
ля ва един ъгъл. меж ду но са и ус та та 
има те в тая ри сун ка прав ъгъл, а пък 
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по-до лу при бра да та   тъп ъгъл. Те зи ъг ли мо же да се из чис лят, кол-
ко и кои ъг ли са тъ пи, пра ви и ос т ри на чо веш ко то ли це. Там, де то 
има един ъгъл, там дейс т ват ра зум ни си ли.

Ге о мет ри я та е на у ка за ра зум но то. Ге о мет ри я та е ду хов ни ят 
свят, не чо веш ки ят свят; тя е свят на ду хов но то. Вие, ако не раз-
би ра те ге о мет ри я та, ни що не мо же да нап ра ви те. А пък щом дой-
де те до ма те ма ти ка та, то е ве че Бо жес т ве ния свят, то е Лю бов та. 
Лю бов та дейс т ва чрез ма те ма ти ка та. Ня кой каз ва: „Ти ма те ма тик 
ли си?“ Ако не сте ма те ма тик, вие от Лю бов та ни що не мо же те 
да раз бе ре те. То е от но ше ние на не ща та. В да де ния слу чай не да 
ис ка те да зна е те кой ви оби ча и кой не. То не е лю бов, то е ед на 
тър го вия, то е чо веш ка ра бо та.

Да мис ли те кол ко ви оби чат хо ра та, то ва е чо веш ко. Да се учи-
те, то е си ла на ду ха. Да зна е те как да жи ве е те, то е Бо жес т ве но то. 
Спо ред мен съ щес т ве но то за жи во та е да зна е те как да жи ве е те. 
То ва е Бо жес т ве но то. Да се учи те, то ва е си ла та на Ду ха. Ня кой 
път хо ра та не пра вят раз ли чие меж ду чо веш кия жи вот, Ду ха и Бо-
жес т ве но то. Ние пред по ла га ме, че ако мис лим доб ре, мо жем да 
пос тиг нем не що. Чо веш ки те ра бо ти се пос ти гат с ми съл та, ония 
на Ду ха се пос ти гат със си ла та. Вие каз ва те: „Па ри да има чо век.“ 
Си ла та е ве че свойс т ве на на ду хов но то. По не же тия три те свя та 
фун к ци о ни рат ед нов ре мен но в нас, по ня кой път ние сме под вли-
я ние на еди ния или дру гия. Ня кой път каз ва те: „Да се жи вее Бо-
жес т ве но.“ Или: „Да бъ де чо век си лен.“ Но за да бъ де си лен, той 
тряб ва да бъ де ра зу мен. Ня кой път каз ва те: „Да мис лим.“ То ва е 
чо веш ки ят жи вот.

Та чо век тряб ва да знае как да ри су ва. При ис тин с ко то ри су ва-
не тряб ва да пред с та виш не ща та как ви то са. И ако ви да дат ед на 
за да ча да пред с та ви те чо веш кия жи вот, жи во та на Ду ха и Бо жес-
т ве ния жи вот, как ще ги пред с та ви те? Еди ни ят е на ми съл та, вто-
ри ят е на си ла та, а пък тре ти ят е на Лю бов та. Как ще пред с та ви те 
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Любовта? Аз бих пред с та вил жи во та на Ду ха във вид на го рящ 
огън. То ва, ко е то го ри, то е Ду хът. Каз ва ме за ня кои не ща, че из га-
рят. Из га рят не ща та, ко и то са не ра зум ни, а пък ра зум ни те ра бо ти 
са мо го рят, без да из га рят. Там, де то има го ре ние, има си ла, а пък 
де то ня ма го ре ние, ня ма ни как ва си ла. Ще ви ди те ня кой път: щом 
има те топ ли на, има те си ла, а щом ня ма те топ ли на, си ла та из чез ва. 
Зна чи топ ли на та е свър за на с чо веш ка та си ла. Но коя топ ли на? Не 
чо веш ка та топ ли на, ко я то из га ря не ща та при ня кол ко хи ля ди гра-
ду са, но оная топ ли на на Ду ха. 

Да до пус нем, че вие се га се обез сър ча ва те в жи во та. Има те 
дълг от де сет или от пет де сет хи ля ди ле ва, каз ва те: „Как во ще 
пра вя с дъл га?“ Вие мис ли те, че сте хрис ти я ни, че сте пос ве тен на 
Хрис та, че сте че до Бо жие, че сте бо гат, че Бог е нап ра вил ме се-
чи на та и звез ди те за вас, и има те пет де сет хи ля ди ле ва дълг и не 
мо же те да го пла ти те. Кре дит ня ма те. То га ва де е ва ше то зна ние, 
в как во се ди ва ше то зна ние? Че ако аз, кой то имам вис ше об ра зо-
ва ние по пе е не, и с мо е то пе ние не мо га да пла тя пет де сет хи ля ди 
ле ва, но ся са мо дип ло ма та и каз вам: „Свър шил съм по му зи ка“ и 
фи ло соф с т вам, раз п ра вям ред не ща по му зи ка та, но ако ми пре да-
дат един обик но вен урок по му зи ка, не мо га да го из пъл ня, обик-
но ве ни те ра бо ти не мо га да из пея и не мо га да из п ла тя дъл га си   
то га ва ка къв му зи кант съм? „Пет де сет хи ля ди ле ва мо жеш ли да 
из п ла тиш?“ „Не.“ „То га ва не си му зи кант.“ Аз, кой то не пея тол-
ко ва доб ре, ка то сви ря пет най сет ми ну ти на един бан кер, ще ми 
да де пет де сет хи ля ди ле ва. Ка то му тег ля пър вия лък, той ще ми 
да де, и от та тък ще ми не. Аз за се бе си каз вам то ва. То ва е на у ка 
за мен, щом мо га с нея да си пла тя бор чо ве те и да си по ма гам в 
труд ни мо мен ти. Пог лед на ци гул ка та и каз вам: „Ти зна еш ези ка 
на бан ке ря.“

Си ла има в му зи ка та. Раз би рай те го, как то ис ка те. Аз го раз-
би рам то ва. Аз не мо га да ви ка жа мо е то из кус т во. Ка то тег ля 
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лъ ка, и пет де сет хи ля ди ле ва ид ват в джо ба ми. Има му зи кан ти, 
ко и то ка то тег лят лъ ка, ид ват пет де сет хи ля ди ле ва в джо ба им. 
Ако един обик но вен пех ли ва нин, Дан Ко лов, се бо ри за хи ля ди 
до ла ри, вие как во сте нап ра ви ли? Бо ри се чо ве кът. Дан Ко лов в 
Аме ри ка се бо ри за хи ля да и двес та - хи ля да и пет с то тин до ла ра. 
Ще ка же те, то ва е ди ва щи на. А пък вие, ка то не сте ди ва ци, как-
во сте нап ра ви ли? То ва е край ни ят слу чай. Той каз ва: „Аз гла ден 
ня ма да ум ра. Ще се бо ря и ще жи вея.“ В то ва го пох ва ля вам. 
Ид ва ня кой страх ли вец, свър шил че ти ри фа кул те та, и е за га зил 
в жи во та, каз ва: „Ис кам да се са мо у бия.“ Каз вам му: „Ще взе-
меш урок от Дан Ко лов. Ще се оп рет неш, ще се бо риш. Ка то си 
ци гу лар, да си на свят ци гу лар. Ако си ху дож ник, да си на свят 
ху дож ник.“ „То ва, ко е то ри су вам, е мо дер но из кус т во.“ Ос та ве-
те ва ши те мо дер ни ра бо ти. Вие ка то на ри су ва те не що, вър ху вас 
са ми те да има то си ла. Аз опит вам ня кой път пе е не то вър ху се бе 
си, вър ху се бе си опит вам си ла та на му зи ка та. Не сви ря не що, 
ко е то да ня ма дейс т вие вър ху мен са мия. Ако ня кой път за га зя 
и не зная как во да пра вя, из ва дя ци гул ка та и сви ря. То ва, ко е то 
аз зная, дейс т ва вър ху мен. А щом дейс т ва вър ху мен, дейс т ва и 
вър ху дру ги те. То ва е за кон.

Всич ки тряб ва да има те по ед но из кус т во и да раз чи та те на не-
го. Вие ще ми ка же те: „Ня кой друг път, в дру го пре раж да не.“ При-
чи на та е мно го прос та. Имам един хляб. Той е от един ки лог рам. 
Но има арис ток ра ти в све та, от ста ри те арис ток ра ти, срам ги е 
да но сят един ки лог рам хляб. Той ще тръг не нап ред, а друг ще 
му но си хля ба. Он зи, кой то му го но си, той ве че ще опи та хля ба. 
Бо га ти ят ще тър си ня ко го да му но си хля ба и ще му пла ти. За що 
тоя бо га ти ят не го е срам да яде хля ба, а пък го е срам да го но си? 
Вие ис ка те да има те ре зул та ти те на окул т на та на у ка или на хрис-
ти ян с т во то. Ако ви ту рят един хрис ти ян с ки ха лат, не мо же те да 
го но си те. Ако вие не мо же те да но си те хрис ти ян с кия ха лат, не 
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мо же те да има те и си ла та на хрис ти я ни на. Вие, ако не мо же те да 
но си те ха ла та на окул тис та, вие не мо же те да има те и ре зул та ти те 
на окул тиз ма.

Ед но вре ме за пръв път хо дих из Бъл га рия, сви рих на ци гул ка. 
И ко га то ме виж да ха да сви ря, хо ра та каз ва ха: „Ци ган с ка ра бо та е 
то ва.“ Ако вие не ста не те ци га ни от вън, чо век не мо же да ста не те 
от вът ре. Пра во имат. Проз ви ще то ци га нин зна е те ли ка къв про из-
ход има? Ци га ни те, то ва са уче ни ци, ко и то не са из дър жа ли своя 
из пит. Ци га ни те са хо ра, ко и то дър жа ха из пит, но на пус на ха учи-
ли ще то. И ко га то ви ка жат „ци га нин“, то ва зна чи, че сте уче ник, 
кой то не мо же да но си ха ла та от вън. 

Вие ще на пус не те ци ган с т во то. Все ки, кой то не жи вее как то 
тряб ва, той е ци га нин. Все ки, кой то не из вър ш ва во ля та Бо жия, е 
ци га нин. Все ки, кой то бо ле ду ва, е ци га нин. Все ки, кой то не жи вее 
доб ре, е ци га нин. Все ки, кой то оси ро ма ша ва, е ци га нин. Все ки, 
кой то не си знае уро ка, е ци га нин. Все ки, кой то не се об ли ча доб-
ре, е ци га нин. Все ки, кой то не си на реж да къ ща та, кой то е без чес-
тен, е ци га нин. Ци га ния е то ва. Хо ра та но сят ци га ни я та.

Каз вам, за да се ос во бо ди те от ци га ни я та, ще си ту ри те ха лат 
и ще по ка же те на хо ра та, че не сте ци га нин, но че сте умен чо век.

Из кус т во е вло же но във все ки го. Бог в ду ша та на все ки го от 
вас е вло жил из кус т во то да мо же да се спра вя с мъч но ти и те. Има-
те да се спра вя те с мъч но ти и те ка то Йо на. В ус та та на ки та Йон 
не мо же ше на ни ко го да ка же: „Я се по мо ли на Гос по да за ме не.“ 
Вън би мо гъл да ка же та ка, но в ус та та на ки та ко му ще пла ти да 
се мо ли за не го? Ко му ще пла ти да се мо ли? И Йон ос та на сам с 
го ле ми те мъч но тии, за да се поз нае до кол ко е не го ва та си ла, да ли 
мо же да се мо ли. Йон мно го пъ ти се мо ле ше друг път, но две не ща 
ста на ха, ко и то той не мо же ше да раз бе ре. Пър во, че нап ра ви ед но 
прес тъп ле ние. Бог го из п ра ти в Ни не вия, за да поп ра ви жи те ли те 
на то зи град, че бя ха в без пъ ти ца. Йон нап ра ви ед на пог реш ка на 
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не пос лу ша ние и тряб ва ше да вле зе в ки та, за да ви ди, че тряб ва 
да слу ша. Бог не оби ча хо ра та, ко и то не слу шат. Пос ле, ка то се 
по мо ли, Бог му ка за, че му про ща ва и из п ра ти го в Ни не вия до че-
ти рий сет дни, да се по ка ят ни не вя ни те. Тия хо ра се по ка я ха и Бог 
им прос ти, как то прос ти и на Йо на, и го из х вър ли от ки та. И Йон 
ка за: „Бог прос ти на Ни не вия, и ме из ло жи.“ Тук се про я ви не го-
во то чес то лю бие. „Ти ка за на ония хо ра, че то ва ще ста не, оно ва 
ще ста не, и не ста на, и те се га каз ват, че съм ги из лъ гал.“ Бог каз-
ва: „Те се по ка я ха. Как то те из ка рах от ус та та на ки та, ка то ми се 
по мо ли и ти прос тих, та ка и на тия хо ра по съ щия на чин тряб ва ше 
да прос тя.“

И тряб ва ше да му да де друг урок. Вре ме то е би ло го ре що, как-
то е в тро пи чес ки те мес та. Из ник на ла ед на тик ва и Йон си ту ря 
гла ва та под сян ка та ú. До хож да един чер вей и изяж да тик ва та, и 
ка то се за сил ва Слън це то, Йон каз ва: „По-доб ре да ум ра, да си за-
ми на.“ И ис ка да бя га, да ум ре той. Каз ва му Гос под: „Ти заб ра ви 
ли ут ро ба та на ки та? Тая тик ва за ед на нощ из рас на. Ти ни що не 
се гри же ше за нея, и теб ти е жал ко за нея, за що то ня ма под с лон 
за гла ва та ти. А пък на мен не тряб ва ли да ми бъ де жал ко за Ни-
не вия, че има там мно го де ца и дру ги, ко и то не зна ят за ме не ни-
що. И тия хо ра се по ка я ха?“ И то га ва Йон раз би ра как во му каз ва 
Гос под с те зи ду ми. Той не мо же ше до то га ва да ви ди тоя па ра лел.

Чес то ние се на ми ра ме в по ло же ни е то на Йон. Ко га то се на-
ми ра ме в мъч но тии, по тоя на чин раз ре ша ва ме въп ро си те. Ко га то 
в жи во та не ща та не ста ват, как то ние ис ка ме, ста ва ни скръб но, 
не раз по ло же ни сме ду хом. Как во ло шо има в то ва, че не ща та не 
ста ват, как то ние ис ка ме? Ако ка жеш на един град, че тоя град ще 
по ги не, и не по ги не, как во ло шо има в то ва? За що не ста на ха тия 
ра бо ти? За що то хо ра та по ум ня ха. А има ра бо ти, ко и то ста ват, и 
ако чо век е умен. Ти са мо ка то се учиш, мо жеш доб ре да свър шиш 
ра бо та та си и да ти да дат дип ло ма. А пък в све та на ду хо ве те, 
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там е съв сем дру го. Ако ти се спра вяш се го ле ми те мъч но тии в 
жи во та, то га ва ми на ваш за умен. Спра вя не то с мъч но ти и те не е 
чо веш ко. Чо век не се бо ри с мъч но ти и те. Всич ки хо ра ка то хо ра 
са сла би. 

За що се об ли чат хо ра та? мод но то об ли ча не, то ва е чо веш ки 
ме тод. Един мо мък на гиз ден, ед на мо ма на гиз де на - за ме не то ва 
пред с тав ля ва чо веш ки ят жи вот. Но пи там, ако има те един чо век, 
кой то знае са мо доб ре да се об ли ча, са мо за да се по ка же на вън, 
зна е те ли как ви ще бъ дат ре зул та ти те? Ако има те ед на слу ги ня, 
ко я то се об ли ча доб ре, а пък инак не знае дру ги те ра бо ти, тая слу-
ги ня ще мо же те ли да я дър жи те вкъ щи? Че вие мо же те да оти де те 
в ед на цър к ва, мо же те да по се ща ва те ед на окул т на шко ла, как то 
ед на на гиз де на мо ма. Ще слу ша те лек ци и те и ще ка же те: „Ед на 
от лич на лек ция. Не що но во ни ка за Учи те лят.“ И ще си оти де те у 
вас. В как во се ди но во то? Че от Зе мя та до Слън це то има де вет де-
сет и три ми ли о на ки ло мет ра? И пос ле, че в Слън це то тем пе ра ту-
ра та би ла двай сет и пет ми ли о на гра ду са. Кой е хо дил да я ме ри? 
Не са още хо ди ли да я ме рят. Уче ни те си пра вят сво и те зак лю че-
ния. Вер ни са тия зак лю че ния, Слън це то има мно го ви со ка тем-
пе ра ту ра. Но вие не зна е те по кой на чин тя се из мер ва. Тия хо ра 
по чо веш ки из с лед ват, но има един вът ре шен на чин, по кой то се 
из мер ва топ ли на та на не ща та.

Топ ли на та е ед на си ла в све та, ко я то мо же да въз пи та ва. Ти 
не мо жеш да въз пи таш ко го то и да е, ако не раз би раш за ко ни те 
на топ ли на та. Един зла тар знае при как ва тем пе ра ту ра мо же да 
ра бо ти с всич ки ме та ли, с ко и то си слу жи. И ко га то ра бо ти със 
зла то то, среб ро то, мед та и про чие, той раз би ра за ко ни те на топ-
ли на та. И ко га то ис ка да ра бо ти с ня кой ме тал, той ще го ту ри 
при под хо дя ща тем пе ра ту ра. Ако ти не зна еш тая тем пе ра ту ра, 
ти не мо жеш да ра бо тиш с тоя ме тал. Ня кой мо же да ка же: „Тая 
ра бо та е от в ле че на. На нас ни тряб ват се га мал ко па ри ци.“ Па-
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ри те са за обик но ве ни те хо ра. Аз ня мам ни що про тив па ри те. 
Па ри те в све та, то ва са кук ли, кон че та за де ца та. До ка то си де те, 
тряб ват ти па ри. Ка то ста неш го лям, не ти тряб ват. Че оная мо ма, 
ка то се оже ни, но си ли сво и те кук ли? Тя е пра ве ла на кук ли те 
от лич ни дре хи, и ка то вле зе в жи во та, ще ѝ слу жат ли тия дре хи? 
Тя е на пус на ла кук ли те. Ка то вле зе в жи во та, тя ще ви ди как се 
пра вят дру ги кук ли. 

В жи во та на Ду ха не се пра вят кук ли, как то в чо веш кия свят. 
Срав не ни е то е там, ис кам да ви по ка жа мъч но ти я та. Не се са мо-
заб луж да вай, ти мо жеш да нап ра виш ед на кра си ва кук ла от вън, 
но да нап ра виш ед на кук ла в жи во та, ко я то да го во ри и да мис ли, 
тая кук ла ста ва по съв сем друг на чин. Ка то ста не шест ча са, ще 
спрем. (Ча сът е шест без се дем ми ну ти.) 

Има ед на фи ло со фия, с ко я то всич ки тряб ва да се за ни ма ва-
те. Аз, ка то ви го во ря по тоя на чин, виж дам ед но от к ло не ние. 
Нап ри мер в го во ра ви има из вес т ни ду ми, из вес т ни по ви ше-
ния, из вес т на га ма, ко я то има из вес т на ре ак ция. Ще ви дам ед-
но срав не ние. Ако пред с та ви те пред един чо век един пред мет 
в най-го ля ма свет ли на, той ни що ня ма да ви ди. Вие вся ко га се 
стре ми те да за бе ле жи те един пред мет, да за бе ле жи те вън ш ни те 
му очер та ния в ед на ме ка свет ли на. То га ва у вас има нап ре же-
ние. И тоя за кон е ху бав, там, де то има нап ре же ние, да гле да те 
е по-доб ре, от кол ко то да си сви ва те очи те и да се от тег ляте от 
сил на та свет ли на. Сил на та свет ли на ви на ги об ра зу ва про ти во-
по лож на ре ак ция. мно го по-доб ре мо же чо век да се ка ли, ко га то 
има из вес т но нап ре же ние, кога то гле да. Смел де нем не мо же те 
да бъ де те. Де нем всич ки хо ра са сме ли. Но ве чер но вре ме ще 
поз на е те сво я та сме лост. Ве чер но вре ме ще се на ме ри те в страх 
и с не го ще тряб ва да се спра ви те, за да поз на е те да ли сте ду-
хов ни. Ако сте чо век, де нем ще хо ди те, а пък ако сте ду хо вен, и 
ве чер но вре ме ще хо ди те. 
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Све тът на най-го ле ми те мъч но тии пред с тав ля ва све тът на Ду ха. 
Сле до ва тел но, щом сте в мъч но тии, ка то чо век ще ги раз ре ши-

те с мак си ми те на свет ли на та (де нем). А пък Ду хът и в тъм ни на та 
виж да. Чо век тряб ва да виж да де нем, а пък Ду хът и ве чер но вре ме 
тряб ва да виж да. Сле до ва тел но вие не мо же те да бъ де те ду хов ни, 
ако не мо же те да виж да те ве чер но вре ме. Ако де нем са мо виж-
да те, вие сте чо век. Ще ка же те: „Те са ме со яд ни жи вот ни, ко и то 
виж дат но щем.“ Нощ ни те жи вот ни, то ва са ду хо ве те. Бу ха лът ле-
ти ве чер но вре ме. Счи тат го за сим вол на учен. Не се ту ря оре лът 
за сим вол на учен, а бу ха лът. За що се ту ря бу ха лът ка то сим вол 
на учен, на мъд рец? По не же очи те му са от во ре ни. Не си зат ва ря 
очи те, а ги от ва ря ши ро ко. 

Каз ват за ня ко го: „Ла ком чо век.“ Ла ко ми ят е от ду хо вен ха рак-
тер. Хо ра, ко и то са ла ко ми, са влез ли в ду хов ния свят. И ла ко ми-
я та е си ла. Ако вие не зна е те как да упот ре би те сво я та ла ко мия, 
ще по пад не те в сла бост та на чо ве ка. При ла ко ми я та ще взе ме те 
по ве че зла то, от кол ко то мо же те да но си те, и ка то не мо же те да го 
но си те, ще се обез сър чи те, ще тър си те хо ра да го но сят. А пък сам 
тряб ва да има те си ла. Чо век не мо же да но си двай сет, трий сет, 
пет де сет, сто ки лог ра ма. Но то не е ни що. А Ду хът е си лен. Той е 
впрег нал теж ка ма ши на от двай сет хи ля ди ки лог ра ма, и тя ра бо-
ти. При ма ши на та кой ра бо ти? Ду хът ра бо ти, а не чо ве кът. Чо век 
мо же да но си до сто ки лог ра ма, а Ду хът един цял па ра ход мо же 
да пре не се от ед но мяс то на дру го. Ка то вле зем в ду хов ния свят, 
ще но сим же лез ни ци, па ра хо ди, ае роп ла ни - то ва са съ о ръ же ния 
на Ду ха в ум с т ве ния свят. Ця ло то чо ве чес т во се при го тов ля ва за 
ду хов ния свят, ка то пра вят фаб ри ки, па ра хо ди, же лез ни ци. И вън-
ш но тия ра бо ти ка то ги пра ви те, каз ва Ду хът, то га ва с вът реш ни те 
мъч но тии ще мо же те да се спра ви те по-лес но.

Се га за из кус т во то. По кой на чин ще до би е те из кус т во то? На 
вас ви тряб ва си ла. Ня кой път вие по каз ва те по ка за ле ца си. Зна е-
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те ли на как во е сим вол то ва? Чо век тър си ма ги я та. (Учи те лят си 
ту ря по ка за ле ца на дяс на та ръка вър ху че ло то от с т ра ни.) Ис ка 
да си спом ни. Той е бил ня ко га маг. Се га не ис кам да ви от в ли чам 
вни ма ни е то.

мно го пъ ти си нът и дъ ще ря та бя гат от вкъ щи. На бед ни и на 
бо га ти си нът или дъ ще ря та бя гат от ба ща си, от май ка си, от бра-
тя та си. За що бя гат дъ ще ри те и си но ве те от до ма? За що бя га жи-
то то от хам ба ря? Не е ло шо да бя га те, но да бя га те нав ре ме. Да 
бя га чо век, то ва е ед на опит ност. Бя га кой? Каз ват, че страх ли ви ят 
бя га. Не, бя га и юна кът. Чуд ни са хо ра та, ко га то каз ват, че се бя-
га от страх. Но ня кой от го ля мо юна чес т во бя га. Еди ни ят бя га от 
страх, а он зи, кой то го го ни, той от как во бя га? Да же той ис ка да 
бя га по ве че, от кол ко то оня, кой то се стра ху ва.

Ня кой път аз съм ви при веж дал оня при мер за хрът ка та. Тур ци-
те има ха хрът ки от по ро да, по ро дис ти хрът ки, ка то ма га ре та ви со-
ки. Хо де ха да го нят зай ци те. И като из п ла шат ня кой за ек, хрът ка та 
го го ни, и тур чи нът каз ва: „Хай де, чо джум*, хай де, къ зъм**.“ И ня-
кой път хрът ка та се приб ли жа ва, а пък ня кой път за е кът е опи тен, 
осо бе но ка то дой де на го ре, за е кът е майс тор. Тур чи нът каз ва на 
хрът ка та то га ва: „Ха, сви ня, хън зър***!“ Зна чи, ако за е кът из п ре ва-
ри хрът ка та, ид ват епи те ти те „сви ня“, „хън зър“, а пък ако хрът ка-
та мо же да бя га по ве че от за е ка, то га ва ид ват епи те ти те „къзъм“, 
„чо джум“.

Аз пох ва ля вам и за е ка, и хрът ка та. Ако в стра ха си вие мо же те 
да бя га те по ве че от хрът ка та, вие сте умен чо век. А ко га то го ни те 
за е ка, ако мо же те да бя га те по ве че от за е ка, все пак сте умен чо-
век. Ако го ни те за е ка, и не мо же те да го стиг не те, не сте мно го 
умен чо век. Каз ват: „Два за е ка го ни.“ Все ки един от вас го ни по 

* чоджум (тур.) - момче, момчето ми (в обръщение)
** къзъм (тур.) - момиче, момичето ми (в обръщение)
*** хънзър (тур.) - гаден човек, мръсник, свиня
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ня кой за ек и както виж дам, ня кой е хва нал за е ка, друг не го е хва-
нал. Каз ва те: „Имам ед на идея.“ Та зи идея мо же те да я пос тиг не-
те по пъ тя на стра ха или по пъ тя на си ла та. По пъ тя на за е ка сте 
пос тиг на ли сво е то же ла ние: при до би ли сте жи вот. И по пъ тя на 
хрът ка та сте пос тиг на ли сво е то же ла ние да хва не те за е ка. Ло шо 
ли е да хва не те за е ка? 

Хрът ка та, ка то хва не за е ка, ще го впрег не да оре на ни ва та. Все 
зай ци те орат. Един маг, ка то хва не един за ек, не го ва та хрът ка ка то 
хва не за е ка, той знае из кус т во то, пре вър не за е ка в един вол или 
кон и го впрег не да оре. И след ка то му свър ши ра бо та та, той пак 
го прев ръ ща в за ек и го пу ща в го ра та. И ка то му тряб ва от но во 
вол, той не тър си вол, по не же хо ра та са взе ли во ло ве те, а тър си 
за ек. И хва ща за е ка чрез хрът ка та. Каз ва ѝ: „Дръж го тоя мър зе-
ли вец.“ Прев ръ ща го пак на вол, изо ра ва си ни ва та и пак го пу ща 
пос ле в го ра та.

Да ви нап ра вя един пре вод на не ща та. Же ла ни е то ми е да зна-
е те как да се спра вя те с го ле ми те кон т рас ти и про ти во ре чия, в 
ко и то се на ми ра те. Има мъч но тии, с ко и то вие се спра вя те, но има 
мъч но тии, ко и то те пър ва идат в све та и тряб ва да зна е те да се 
спра вя те с тях. Нап ри мер вие се га не мо же те да се спра ви те ни то 
с ед на бо лест, ни то с ед но ва ше ки се ло чув с т во. мно го пъ ти чо-
век има ки се ло чув с т во. Има из вес т ни мес та в чо ве ка, ко и то ка то 
бут не те до ри и най-леко, той вед на га ще ре а ги ра. Ако ви до кос нат 
на ня кое мяс то, ще се оби ди те. Ако ви бут нат на ед но мяс то на 
гла ва та, ще ста не те лош, ще се раз сър ди те. Ако ви бут нат на ед но 
мяс то, вие ще ста не те мек, до бър. На тре то мяс то ка то ви бут нат, 
ще ста не те лю без ни, ще ис ка те да сло жи те тра пе за та. На чо ве ка 
са мо му бут ни гла ва та. Оти ва те при ня кой бан кер. Са мо да зна е-
те къ де и как да го бут не те, ще има те как во то ис ка те. Вие ня ма те 
тая на у ка. Тряб ва да зна е те за ко ни те, как то е при съв ре мен но то 
електричество. 
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Пет ми ну ти съм пре ми нал. (Ча сът е шест и пет ми ну ти.) 
Оно ва, ко е то не го ка зах за пос лед но, как во бе ше то? („За бан ке
ри на.“) Пет ми ну ти се ми на ха. Бан ке рът си оти де ве че. 

„Добрата молитва“

Тридесет и девета лекция на Общия окултен клас 
10 юли 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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КОЛКО Е ДОБъР ГОСпОД

„Добрата молитва“

Раз ви ти е то или прог ре сът на ра зум ния жи вот за ви си от пра-
вил но то раз би ра не. Взе ме те точ но пра ва та ли ния. Пра во то раз-
би ра не има са мо две точ ки. Пра вил но раз би ра не мо же да има 
са мо меж ду две ра зум ни съ щес т ва. Щом има тре то съ щес т во, 
ми съл та не е пра ва или ня ма тоя ус той ве че. Ед на ли ния за да 
бъ де я ка дос та тъч но, тре та та точ ка тряб ва да бъ де цен тър на по-
ля ри зи ра не то. Две точ ки тряб ва да има пра ва та ли ния. То га ва 
е най-сил на и мо же да ус то я ва на всич ки про ти во ре чия, ко и то 
съ щес т ву ват в све та. Изоб що каз ват: „Тая ми съл не е пра ва, оная 
ми съл не е пра ва.“ Но всъщ ност коя ми съл е пра ва и коя не е 
пра ва? 

мъч но мо же да се оп ре де ли как во не що е доб ро то. Вие каз ва-
те: „То ва е доб ро“, но всъщ ност то е от но си тел но доб ро. Доб ро то 
в да де ния слу чай мо же да ви да де ис ка ния ре зул тат. Пи там: то ва, 
ко е то вся ко га не но си доб ри ре зул та ти, доб ро ли е?

Взе ме те чис ло то 10. То ва чис ло е край ни ят ре зул тат. От де сет 
на го ре вие вли за те в друг свят. Вие го взе ма те ка то ед но ко ли чес-
т во. Нап ри мер каз ва те „де сет ле ва“.

10 : 1= 10
10 : 2= 5
10 : 3= 3 1/3
10 : 4 = 2 1/2
10 : 5 = 2
10 : 6 = 1 2/3
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Ако де ли те де сет на ед но, кол ко ще по лу чи те? Пак де сет. Доб-
ре, но ако де ли те де сет на две, кол ко ще има те? („Пет.“) Ако де-
ли те де сет на три, кол ко ще има те? („Три и ед на тре та.“) Ако 
де ли те де сет на че ти ри? („Две и ед на вто ра.“) Ако де ли те де сет 
на шест, се дем, осем, де вет, ще има и един ос та тък. Пи там, как ви 
са ре зул та ти те от де ле ни е то? Ка къв за кон мо же те да из ва ди те от 
де ле ни е то?

То ва са мно го обик но ве ни ра бо ти. 
Вие гле да те на жи во та мно го вън ш но. Каз ва те, че ако има те 

къ ща, всич ко ще се оп ра ви. Та ка мис ли те. мис ли те, че ако се об-
ле че те, всич ко ще се оп ра ви или ако има те па ри в бан ка та, или ако 
сте свър ши ли ня къ де и сте до би ли дип ло ма, нап ри мер свър ши-
ли сте пра во, ес тес т ве ни на у ки или ме ди ци на та. Да ка жем, че сте 
свър ши ли по ме ди ци на и мис ли те, че раз би ра те не що от бо лес ти. 
Пи там: как ви бо лес ти мо же да ле ку ва един ле кар? За свят да мо же 
да ги ле ку ва, как то тряб ва.

Ка то дой дем до за ко ни те, ще ви дим, че как ви то са ре зул та ти те 
им вър ху фи зи чес кия свят, та ки ва са и вър ху ду хов ния свят. Ня кой 
път ня кой про по вед ник се кач ва на ам во на и ви раз п ра вя за оня 
свят. Тоя про по вед ник про по вяд ва и ви раз п ра вя за оня свят та ка, 
че умът ви не го схва ща. Той пред с та вя ра бо ти те по сво е му, но по 
от но ше ние на ва ше то съз на ние ня ма те ни как ва пред с та ва, не мо-
же те да си пред с та ви те он зи свят. Друг про по вед ник се кач ва на 
ам во на и пред с та вя он зи свят ка то то зи свят. Он зи свят как ще си 
го пред с та ви те? Вие не мо же да си го пред с та ви те дру го я че ос вен 
та ка, как то е на зе мя та, с ед но мал ко раз ли чие. Ще си пред с та ви те 
Бо га, ще го упо до би те на не що, нап ри мер на ва шия ба ща. Дру го-
я че ня ма да има зна че ние за вас. Ва ши ят ба ща ще бъ де ка то един 
сим вол, по до бен на Бо га. Но ба ща ви при ли ча ли на Бо га? Има ли 
всич ки ка чес т ва на Бо га? Раз ли ка та меж ду ва шия ба ща и Бо га е 
кол ко то от не бе то до зе мя та. Вие мис ли те, че Не го во то от но ше ние 
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към вас ще бъ де как то на ба ща ви, тъй ще бъ де вни ма те лен и бли-
зък към вас. По не же ба ща ви е бил до бър, по-сниз хо ди те лен, ще 
си пред с та ви те Бо га та къв. Ако ба ща ви е бил строг, та къв ще си 
Го пред с та ви те, Бо га. 

И всич ки хо ра са из ва ди ли сво и те пред с та ви за Бо га все от ба-
ща си. Ня къ де Бог е бил по-люб ве о би лен, а ня къ де по-строг, по не-
же всич ки ба щи не са ед нак ви. Ето тук ба ща та, пред с та ве те си го. 
Аз ще ви го пред с та вя ге о мет ри чес ки. То ва са все ба щи.

Ако гла ва та на ва шия ба ща е вир-
на та, как то при В, то има те един ба-
ща с хар мо нич на ли ния. Хар мо нич-
на ли ния на дви же ние аз на ри чам 
тая ли ния, при ко я то всич ки точ ки 
имат ед нак во от но ше ние към един 
цен тър. А пък има дру ги ли нии, 
ко и то имат мно го цен т ро ве. Те са 
на чу пе ни кри ви линии. При тях ре-
зул та ти те са съв сем дру ги. Ако раз-
г ле да те хо ра та, раз съж де ни е то им 
за ви си от плос кост та на че ло то им. 
Всич ки не мо же те да има те съ щи те 
раз би ра ния, плос кост та на ва ши те 

че ла не е ед нак ва. Пос ле кри ва та ли ния не е ед нак ва, ши ро чи на та 
на ва шия мо зък не е ед нак ва. Кос ми те ви, по не же са ка то ан те ни, 
не са ед нак во де ли кат ни; ня кои са по-гру би, ня кои въз п ри е мат по-
ху ба во, дру ги - не. Пос ле же ни те имат ан те ни са мо на гла ва та си, а 
пък мъ же те   и на мус та ци те, и бра да та си. мъ жът въз п ри е ма по ве-
че впе чат ле ния, от кол ко то же на та, и по не же не мо же да се спра ви 
с тях, и вслед с т вие на то ва той е по-груб по ес тес т во. По-груб е в 
как во от но ше ние? На то ва рен е по ве че. Не го ви ят мо зък е на то ва рен 
с по ве че ра бо ти, ко и то са се нат ру па ли, и ко га то чо век се на то ва ри 
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по ве че, от кол ко то тряб ва, той ста ва груб. Ко га то ва ши ят сто мах се 
пре то ва ри по ве че, чо век ста ва не раз по ло жен, по-груб. 

Виж да те се пред дру ги про ти во ре чия в света. Раж да се в све та, 
меж ду хо ра та нап ри мер, ед но про ти во ре чие от след ния ха рак тер: 
еди ни ят е бо гат, а дру ги ят е си ро мах. Как во под раз би ра те под ду ма-
та „си ро мах“? То ва са мо от час ти е вяр но. Ние счи та ме за бе ден он-
зи чо век, кой то ня ма па ри, кой то ня ма ни как ва къ ща, ня ма до би тък. 
По ня кой път и вие се счи та те за бе ден, счи та те се, че ня ма те ни-
що. Всъщ ност бе ден ли сте? Вие сте един соб с т ве ник. Има те ед на 
гла ва, ко я то има три би ли о на и шес т с то тин ми ли о на клет ки. То ва 
са жи ви съ щес т ва, ко и то мис лят ка то вас. Има те хра нос ми ла тел на 
сис те ма, сто мах си има те, ра бот ни ци, ко и то ра бо тят са мо за ва ше то 
пре пи та ние - де сет ми ли о на слу ги, ко и то ви слу жат, де сет ми ли о на 
клет ки, ко и то ра бо тят са мо за хра нос ми ла не то. След ка то сте при-
е ли ед на хра на, де сет ми ли о на ра бот ни ци ще ра бо тят и ще от де лят 
от нея хра ни тел ни те еле мен ти, с ко и то ще нах ра нят своя гос по дар. 
Де сет ми ли о на ра бот ни ци ра бо тят за вас. Има те ед но тя ло с без б-
рой клет ки, и вие се счи та те за един бе ден гос по дар. Пи там: къ де е 
то га ва ва ша та пра ва ми съл, къ де е ва ше то въз дър жа ние?

Каз вам на ан г лийс ки: „You are a bad man.“ Как во оз на ча ва то-
ва? Каз ва те: „Как во го во ри тоя чо век? То зи чо век ми го во ри не що 
мно го ху ба во, но как во е?“ Друг ви каз ва: „You are a good man.“ 
Ти мис лиш: „То зи ми го во ри не що мно го ху ба во.“ Но дой де един 
друг чо век и ви каз ва: „Виж го тоя глуп чо, той не знае що го во ри.“ 
Ако ан г ли ча ни нът ви го во ри: „you are a bad man“, „you are a good 
man“ - „ти си лош чо век“ и „ти си до бър чо век, ед на та ду ма за поч-
ва с „л“, а пък дру га та ду ма - с „д“.

Де е ло ша ви на та? В как во се ди 
ло ша ви на та в ду ма та „лош“? Бук-
ва та „л“ по каз ва стре меж към Бо га. 
Има те „о“, то при ли ча на кръг и по-

лош - добър
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каз ва ус ло ви я та. Има те и „ш“, ко е то по каз ва, че мно го ма те ри ал ни 
ра бо ти ще ви за ни ма ват, ще ги при те жа ва те, ще яде те и пи е те. А пък 
„ъ“ на бъл гар с ки по каз ва то пу за, с кой то си па зи те пра ва та. Ка то му 
ка же ня кой обид на ду ма, той му заш ле вя ед на плес ни ца. Де му е се-
га ло ша ви на та? По как во раз би ра те ло шия чо век?

Има ло ши хо ра, ко и то имат точ но ка чес т ва та на доб ри те хо ра. Те 
са пре фи не ни, мно го доб ре об ле че ни, с връз ка. Изу ча ват ва ши те сла-
бос ти. Ще ви дят, че вие оби ча те да пу ши те и ще ви да дат ци га ри. 
Щом ги из пу ши те, вие ще зас пи те, и те ще ви обе рат как во то има те 
в ку фа ри те и в джо бо ве те си. И ка то се съ бу ди те, те зи при я те ли ги 
ня ма, но и в джо бо ве те ня ма ни що. Ло ши те хо ра се по каз ват мно го 
лю без ни, ус луж ли ви. Те до ри мо гат да ви сва лят ку фа ра, да ви пи тат 
за ад ре са, но вие не раз би ра те по тън кос ти те, зад на та цел, ко я то имат. 
Раз п ра вя ше ми един при я тел за ня кой бъл га рин бо га таш, кой то имал 
един ху бав ча сов ник със зла тен кор дон и мно го ук ра ше ния. Той сли-
за на ед на га ра и ед на бла го род на да ма го прег ръ ща, каз ва му: „Чи чо!“ 
Це лу ва го. Тя би ла дъ ще ря на брат му. Той се учуд ва кое ще е то ва 
мо ми че, че не мо же се га да го поз нае. Тя го во ди към един хо тел и му 
каз ва: „Ка чи се го ре, аз ще дой да след мал ко.“ Той се кач ва и пог леж-
да, че ча сов ни кът и скъ по цен ни те ка мъ ни ги ня ма. Тя ос та ви ла чи чо-
то. Има ло ши хо ра, ко и то се за ни-
ма ват със своя ли чен жи вот. Имат 
си те ед на близ ка край на цел. И 
доб ри ят чо век си има край на цел.

Се га ло шо то и доб ро то в све та 
са в са мия чо век. То не е от вън. 
Съв ре мен ни те на уч ни из с лед ва-
ния по каз ват, че ло шо то е в чо ве-
ка. Ло шо то но си буй ност, не тър-
пе ли вост. То ва за ви си от гла ва та 
на чо ве ка. Око ло уши те от зад има 
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един цен тър на буй ност та, на енер гич ност та и не тър пе ни е то - ли-
ни я та АВ на чер те жа.

Ка то ви каз вам, че гла ва та е чрез мер но ши ро ка, вие не зна е те 
как во не що е ши ро чи на. Ши ро ка по от но ше ние на дру ги те час ти. 

Тряб ва да се взе мат пред вид кри ви те ли нии. Да ка жем, че има те 
из вес т ни ли нии, ко и то из ли зат от един цен тър. Тия дъл ги ли нии 
по каз ват ин тен зив ност та на ед но чув с т во, да ка жем ре ли ги оз но 
чув с т во или лю бов към Бо га. Тая дъл жи на по каз ва ин тен зив ност-
та на то ва чув с т во. Кол ко то ли ни я та е по-къ са, тол ко ва чув с т во то 
е по-мал ко ин тен зив но, или пък то ва чув с т во е ин тен зив но, но 
то е его ис тич но. Ако тая ли ния е на по ло ви на дъл га, от кол ко то е 
нор мал но то, или ако я сък ра ти те, вие ще вле зе те в друг свят. То 
ще бъ де ед на на бож ност, ко я то има съв сем друг про из ход. Ко га то 
то ва чув с т во е сил но раз ви то и е в хар мо ния с чо веш ки те мис ли и 
с всич ки дру ги чув с т ва, то да ва ед на хар мо нич на чер та на чо ве ка. 
Той има въз ви ше ни, ши ро ки въз г ле ди, той не мо же да се блаз ни, 
сво бо ден е от по доз ре ния, от съм не ния. Има в све та съм не ния, 
ко и то са на мяс то, а пък има съм не ния, ко и то са от ра же ние. Нап-
ри мер, ако вие стъ пи те вър ху един чо век с кра ка си, той мо же да 
ви из дър жи, но ако стъ пи те на ед на пче ла с кра ка си, с то ва на ля-
га не ще при чи ни те ней на та смърт. Има ня кои хо ра, на ко и то ка то 
ка же те ед на ду ма, ни що ня ма да при чи ни те, но тая ду ма, ка за на на 
дру ги хо ра, ще при чи ни из вес т на те жест. Тъй че ва ша та те жест за 
всич ки хо ра не е ед на и съ ща. Всич ки вие ис ка те да бъ де те доб ри, 
но за да бъ де чо век до бър, има си из вес т ни за ко ни, по ко и то тряб-
ва да вър ви доб ри ят чо век. 

И се гаш ни те хо ра в све та, ко и то ръ ко во дят, свет с ки те хо ра, те 
из с лед ват чо ве ка. Ка то вле зе при вас един свет с ки чо век, кой то 
има поз на ния, ка то ви пог лед не гла ва та, ли це то, той ще на ме ри 
коя е сил на та, ха рак тер на та чер та във вас. Нап ри мер той ви усе-
ща, че вие сте чо век, кой то оби ча хо ра та, че ис ка те да бъ де те ви-
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ден, поч тен, зна тен в све та. Той знае, че у вас са раз ви ти лич ни те 
чув с т ва. Той ще ка же ня коя ху ба ва ду ма за ва шия дя до, пра дя до, 
за ба ба ви, ще на ма же най-пър во ва ши те лич ни чув с т ва. Ще ви 
се пок ло ни нис ко и с бла го го ве ние ще се ди пред вас. Той все има 
из вес т ни съ об ра же ния, за да се дър жи та ка, той е пре фи нен в дър-
жа ни е то си, как то дип ло ма ти те, и ни що ня ма да ви да де. 

Ще вле зе при вас ня кой ре ли ги о зен чо век и по не же мис ли, че 
тряб ва да го во ри пра во, той ще ви ка же, че сте лош чо век. В как-
во се ди ло ша ви на та ви? Не да ва те на бед ни те ни то пет па ри, не 
зна е те как во го во ри те и про чее. И ако оня, ко му то каз ва те тъй, е 
спри хав, не мо же да тър пи, ще ста не и ще ви уда ри ед на плес ни-
ца, ще ви ка же: „Да си зна еш мяр ка та на ус та та.“ Вие се връ ща те 
при ва ши те съ миш ле ни ци и ще ка же те: „Аз му ка зах пра во то, но 
той не раз би ра, той е свет с ки чо век.“ Вие де то и да оти де те при 
хо ра та, си има из вес т ни пра ви ла, и ако вие не ги спаз ва те, ще счи-
тат, че сте не въз пи тан. Има из вес тен вън шен по ря дък у тях и щом 
сте отиш ли при тях, тряб ва да го спаз ва те. Вие не мо же да оти де те 
в ед но вис ше об щес т во с обик но ве ни дре хи. Все ще ви срещ не 
ня кой, кой то ще ви ка же, че тряб ва да се пре об ле че те. Не мо же 
да оти де те и меж ду во ен ни те, ако не сте от тях на та сре да, ако не 
сте об ле че ни, как то тях. меж ду офи це ри те вой ни ци те не мо гат 
сво бод но да оти ват. Ще оти дат под по ру чи ци, ка пи та ни, пол ков-
ни ци, ге не ра ли и всич ки во ен ни. Има из вес т ни съ от но ше ния, и 
ка то оти де до лен чин при по-ви сок, спаз ва из вес т но по чи та ние. И 
меж ду уче ни те е та ка, и те се де лят на ка те го рии. Един учен чо век 
мо же да е ка па ци тет, при не го ще дой дат с ува же ние. Ка то дой-
де те до ре ли ги оз ния жи вот, каз ва те, че всич ки са рав ни, всич ки 
са ча да Бо жии. Да же и го ве да та, и те са ча да Бо жии. Но го ве да та, 
ка то ча да Бо жии, ги връз ват в обо ра и каз ват „ча да Бо жии.“ Ка то 
дой де те до тия ча да Бо жии, с всич ки тях не пос тъп ва те ед нак во. 
Зна чи ра зби ра не то ви е кри во.
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Всич ки, ко и то виж да те в све та, те не са ча да Бо жии. Ни ма ако 
срещ не те един ав то мат, кой то чо век е нап ра вил, ни ма той е ча до 
Бо жие? Ни ма мис ли те, че ако ху дож ни кът е на ри су вал ня кой ан-
гел или ня коя ико на, и вие ува жа ва те тая ико на, ни ма мис ли те, че 
тя е взе та от Бо жес т вен мо дел? Един ху дож ник ри су ва ан гел, но 
той тряб ва да оти де на не бе то, за да го на ри су ва. Той ри су ва ня кой 
чо век, и каз ва, че е ан гел с ки об раз. Как ви са чо веш ки те об ра зи и 
как ви   ан гел с ки те? Ще му ту рят кри ла на чо ве ка и каз ват, че е ан-
гел. Един чо век с кри ла ми на ва за ан гел. Че меж ду ан ге ла и чо ве ка 
има та ка ва го ля ма раз ли ка по струк ту ра на тя ло то, как ва то меж ду 
един вол и един чо век. И ако един вол го раз г леж да ме от един ки-
ло ме тър, ние ед ва ще го ви дим, меж ду во ла и чо ве ка то газ ня ма да 
виж даш го ля ма раз ли ка. Кол ко то по се приб ли жа ва те, тол ко ва по-
ве че ще виж да те раз ли чи е то. Ня кой път ня кои хо ра не виж дат го-
ля мо раз ли чие меж ду хо ра та, те гле дат от да ле че. Но от б ли зо раз-
г леж да но вся ко не що, има гра мад но раз ли чие. Раз ли чи е то меж ду 
един вол и чо ве ка е гра мад но в тях но то съз на ние. У жи вот ни те 
по ня тие за пра во не ще на ме ри те. Ня мат по ня тие за пра во, ня мат 
ни как ви съ ди ли ща, ни как ви за ко ни. Там все ки е съ дия, сил ни ят е 
гос по дар. В жи во тин с ко то цар с т во да ват мяс то на сил но то жи вот-
но, там си ла та гос под с т ва. Там не гос под с т ва умът, не гос под с т ва 
и Лю бов та, но гру ба та си ла нап рав ля ва не ща та. 

Вие в жи во та ис ка те всич ко да ви вър ви по мед и мас ло. То га ва 
тряб ва да има те си ла. Ако ня ма те си ла, де е пог реш ка та? Се га се 
явя ва един хи ро мант, ня кой си ми ти, кой то раз п ра вя ше във вес-
т ни ка, че е имал ве че два най сет хи ля ди из с лед ва ния и пред с каз-
вал мно го точ но бъ де ще то. Той пред с ка зал, че Дан Ко лов щял да 
по бе ди Си ки. Вие сте един съв ре ме нен учен и има те съ об ще ния 
с це лия свят. Има стан ции, ко и то ще ви съ об щят с как ва бър зи на 
пъ ту ва ед на бу ря и мо же те да пред с ка же те след кол ко вре ме ще 
дой де. А дру ги те, ко и то ня мат съ об ще ния, ня ма да зна ят. 
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Та каз вам: при се гаш ни те ус ло вия, при ко и то ние жи ве ем, тряб-
ва да има те ед но пра вил но по ня тие за жи во та. Вие вся ко га ту ря те 
своя ав то ри тет вър ху жи ви те хо ра. То е та ка, но има един ав то ри-
тет, кой то не за ви си от вас. Ня кой каз ва: „То ва, ко е то аз мис ля, то 
е ав то ри тет.“ Но не вся ко га то ва, ко е то ти мис лиш, е пра во. Не и 
всич ко, ко е то дру ги те хо ра мис лят, е пра во. Има ед но пра во в све-
та. Не ща та са та ки ва, как ви то са нап ра ве ни. Един чо век е та къв, 
ка къв то е нап ра вен. Вие мо же да съз на ва те що е доб ро и що е ло-
шо в да ден слу чай, и пак да вър ши те не ща та спо ред ес тес т во то си. 

Лош чо век на ри ча ме все ки чо век, кой то упот ре бя ва сво я та фи-
зи чес ка си ла без раз бор но, а пък умен чо век на ри ча ме оня, кой то 
упот ре бя ва сво я та си ла ра зум но. Че го уха па ла ед на мрав ка, той 
мо же да я от мах не, но не да се въз му ща ва от то ва, че ед на мрав ка 
го уха па ла, за що то, ако се въз му ща ва от ед но ухап ва не, той ще из-
хар чи мно го по ве че енер гия, от кол ко то от ухап ва не то. Ухап ва не то 
ни що не стру ва, а пък въз му ще ни е то от ухап ва не то на ед на мрав-
ка - то е ха бе не на вре ме то и ха бе не на енер гия. 

Спо ред ва ше то схва ща не, ако оти де те, да ка жем, на не бе то, кое 
ще ви до не се ра дост?

В как во се ди щас ти е то на май ка та? Къ де тър си май ка та щас-
ти е то? В сво и те де ца. Къ де тър си бо га ти ят сво е то щас тие? В сво-
е то бо гат с т во. Уче ни ят? В сво е то уче ние. Зд ра ви ят? В зд ра ве то. 
Доб ри ят? В сво я та доб ро та. Ед на вът реш на си ла е доб ро та та. Ако 
май ка та ня ма де ца, тя не е щас т ли ва. Ако бо га ти ят ня ма па ри, той 
не е щас т лив. 

Вие каз ва те: „Ще отидем при Бо га.“ Как ще оти де те при Бо га? 
Вие си пред с та влява те, че ще оти де те по ня ка къв на чин. По ка къв 
на чин ще оти де те при Бо га? Да до пус нем, че оти ва те при ба ща 
си. Но вие, ка то оти ва те при ба ща си, мо же те ли да бъ де те вся ко га 
щас т ли ви? Пред с та ве те си, че ва ши ят ба ща ви е пра тил на учи ли-
ще. Той е взис ка те лен, спра вед лив, строг, а пък вие не сте учи ли 
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как то тряб ва. Вър ви те по пъ тя към ба ща си и мис ли те как да се 
яви те при не го. Има не що, ко е то ви стя га. Той ще ис ка да ви ди 
дип ло ма та, сви де тел с т во то и мо же би ще се стиг не до на ка за ние. 
Вие мис ли те да го из лъ же те, ка то му ка же те то ва, ко е то не е. мо-
же те да му ка же те, че сте бо ле ду ва ли през го ди на та, че па ри те не 
са би ли дос та тъч ни, че ус ло ви я та са би ли ло ши. Ще се на го ди те 
спо ред сла бост та на ба ща си, ка то пред с та ви те ра бо ти те, тъй как-
то не са, за да пог лед не сниз хо ди тел но на вас. Ка то му пред с та ви-
те ра бо ти те, тъй как то са, той ще ви го во ри стро го и ня ма да бъ де-
те щас т ли ви. Вие ще ико но ми са те ис ти на та и ще му ка же те то ва, 
ко е то не е. Пред с та ве те си, че вие сте ико но ми са ли ис ти на та, но 
той е чо век на на у ка та - ще на ме ри, че ва ши те на у чи дан ни не са 
вер ни. Той ще ка же: „За що, син ко, каз ваш та ка? Аз съм про фе сор. 
За що ми го во риш то ва, ко е то не е?“

Вие се га не мо же те да на ме ри те ед на връз ка меж ду то зи свят и 
он зи свят. мис ли те, че ще оти де те меж ду ан ге ли те и ще има са мо 
пе е не там. Дейс т ви тел но ще има пе е не. Но вие, ка то оти де те при 
ан ге ли те, с как во ще ги за ин те ре су ва те? Как во ще се ин те ре су ва 
ед на кра си ва мо ма от един ара пин с де бе ли ус т ни, пос ле - с мно го 
не дъ зи, с един къс нос, кой то пос то ян но се сек не, пос то ян но хра-
чи? И той вър ви по дир тая мо ма. Как во ще се ин те ре су ва от не го, 
ка же те ми? Ка же те ми вие, ко и то ще оти де те на не бе то с ва ше то 
по доз ре ние, чес то лю бие, с ва ши те по ня тия, ко и то се га има те, с 
как во ще за ин те ре су ва те ан ге ли те, ка же те ми? Се га та ка ка то ви 
го во ря, вие взе ма те въп ро са чис то лич но. С как во ще за ин те ре су-
ва те ва шия ба ща - Бо га, Кой то всич ко знае? С ва ше то зна ние ли, с 
ва ши те доб ро де те ли ли? С как во ще Го за ин те ре су ва те? Вие каз-
ва те, че Гос под е спра вед лив, ми лос тив, то ва-оно ва. Че е ми лос-
тив и спра вед лив Гос под, то ва е друг въп рос, но с как во смя та те, 
че ще му обър не те осо бе но вни ма ние? На как во ос но ва ние ис ка те 
вие друг ня кой да ви оби ча? Че кое е оно ва, ко е то ще прив ли ча 
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ня ко го към вас и той ще ви оби ча? Тряб ва да има ос но ва ние. На 
как во се дъл жи лю бов та? За да ви оби ча ня кой, тряб ва да има не-
що във вас. И за да ме оби ча те, тряб ва да има не що в ме не. И ако 
ня ма в мен то ва, ко е то вие оби ча те, то га ва не мо же да има лю бов. 
Се гаш ни те от но ше ния на хо ра та не са пра вил ни. Те са вре мен ни. 
То ва е чо веш ки по ря дък. 

Най-пър во, за да ви е при я тен един чо век, вие не тряб ва да виж-
да те ни ка къв де фект в не го. За да има те доб ро раз по ло же ние към 
ко го то и да би ло, не тряб ва да има те ло шо по ня тие за тоя чо век. 
За ко нът е та къв, но не са мо при вид но. Ако има те доб ро по ня тие 
за ко го то и да би ло, той не мо же да има ло шо раз по ло же ние към 
вас. От тия доб ри мис ли, ко и то има те към не го, вие ще си съз да-
де те ва ша та лю бов към не го и не го ва та лю бов към вас. Но най-
пър во тряб ва да има те ед но пра вил но по ня тие към не го. И ако той 
ня ма ед но пра вил но по ня тие за вас, той не мо же да ви оби ча. За да 
ви оби ча, той тряб ва да има пра вил но по ня тие за вас. Ако той не 
мо же да ви раз би ра, той не мо же да ви оби ча. И пос ле то зи, ко го то 
оби ча те, тряб ва да има из вес т на це на в се бе си.

Се га вие сте раз по къ са ни. Ако се об ра зу ва един клас, ед но об-
щес т во, то ва об щес т во е един ор га ни зъм. Все ки един чо век има 
из вес т ни за дъл же ния. май ка та вкъ щи има за дъл же ния, ба ща та 
има за дъл же ния, бра тя та имат за дъл же ния, сес т ри те   съ що. Съп-
ру ги те имат за дъл же ния. И чо век тряб ва да раз би ра сво и те за дъл-
же ния. Но за да раз би ра чо век сво и те за дъл же ния, тряб ва да го 
из ва ди те от по ло же ни е то, в ко е то се на ми ра. Вие не мо же те да 
за ин те ре су ва те бол ни ят чо век от то ва, от ко е то вие се ин те ре су-
ва те. Бол ни ят чо век се ин те ре су ва от въз с та но вя ва не то на сво е то 
зд ра ве. И ко га то ня коя мла да мо ма или млад мо мък се пог лед не в 
ог ле да ло то и се ви ди, че е жълт, то ва по каз ва ед но анор мал но със-
то я ние, то ва по каз ва, че е бо лен. И ако не го ви те дро бо ве са спи те-
ни, очи те му хлът на ли и сто ма хът му е хлът нал, то ва по каз ва, че 
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той е бо лен. В сто ма ха се на би рат ня кой път из вес т ни маз ни ни. В 
сто маш на та сис те ма ста ва хра нос ми ла не то, от ко е то за ви си об що-
то зд ра вос лов но със то я ние. И ако сто ма хът е зд рав, то га ва чо веш-
ки те мис ли ня мат го ле ми пер тур ба ции.

При веж дал съм он зи при мер. Щом поч не да се раз ва ля ва ши-
ят сто мах и не се сми ла хра на та доб ре, вие ще има те най-ло шо то 
мис ле не. Об ра зу ва се из вес т на анор мал ност, ко я то най-нап ред ще 
съ бу ди у вас страх, след то ва ще се съ бу ди обич към жи во та. Но 
стра хът се на ми ра на ед но мяс то в гла ва та, а лю бов та към жи во-
та - на дру го мяс то. Ако от ед но със то я ние се за ро ди у вас страх, а 
пък от дру го със то я ние   лю бов към жи во та, то ва са два раз лич ни 
цен тъ ра. Стра хът е да ден ка то пред паз на мяр ка. То е ед но пра ви-
ло, по ко е то се во ди те. То е за кон на жи во тин с ко то цар с т во. По не-
же в при ро да та съ щес т ву ва ед на не у мо ли ма си ла, то тряб ва да има 
страх. Ко га то един ка мък се пре тър ку ли ня къ де, вие не мо же те да 
му ка же те: „Стой!“ Ще ви пов ле че ка мъ кът, ако не се от мес ти те. 
Или ако хо ди те из го ра та и из ле зе меч ка. Слу ша ли сте ме да каз-
вам да по га ли те меч ка та, за да не ви е страх от нея, но по-бе зо пас-
но е да се ка чи те на ед но дър во, от кол ко то да я по га ли те. Тогава 
да се на ме ри те в по ло же ни е то на на шия брат Си ме он от Габ ро во. 
Той хо де ше с ка дил ни ца, оби ка ля ше с нея и каз ва ше: „Аз вяр вам 
в Хрис та и в име то Хрис то во всич ко мо же да нап ра ви чо век.“ Той 
ви дял би ка на се ло то и ка зал: „Как во му чиш?“ И го хва нал за ро-
га та. Би кът го по ва ля и го на тис ка на зе мя та. Го ве да рят до шъл и 
ед ва мо жал да го спа си. И каз ва Си ме он: „Друг път не хва щам ро-
га та на би ка.“ Той ня мал си ла та на Сам со на, кой то хва нал ус та та 
на лъ ва и я раз чек нал. Зна ние тряб ва да има те вие, ед но по ло жи-
тел но зна ние. 

Каз ва те: „Да бъ дем мо рал ни, да има ме ав то ри тет.“ Ако ви се 
по ка же да ли сте мо рал ни, или не, вие всич ки ще се до ка чи те при 
се гаш ни те си раз би ра ния и ще се уро ни ва ши ят прес тиж. Ако се 
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го во ри за чо веш ко дос тойн с т во, ня кой път чо век ис ка по-го ля мо 
дос тойн с т во, от кол ко то зас лу жа ва. В как во се ди дос тойн с т во то на 
чо ве ка? Ня кой път чо век ис ка от све та да му да де по-го ля мо дос-
тойн с т во. Пред с та ве те си ед но ду хов но ли це, един пат ри арх. Че 
той жи вее в най-го ля мо то заб луж де ние. Или взе ме те един съв ре-
ме нен жрец, или ар хи е рей. Той ще си да де вид и ще се пред с та ви 
та къв, ка къв то не е, ще иг рае ро ля в пред с тав ле ние. Но тая свя тост, 
как ва то е на ли це то му, ни най-мал ко не е та ка ва в дейс т ви тел ност. 
Той е свят тол ко ва, кол ко то вие сте све ти. Той ще пред с та ви ръ ка-
та си за це лу ва не със са мо у ве ре ност, и вие ще ка же те: „Тоя чо век 
е свят.“ Но то зи свят чо век, ка то оти де при бол ния, ни що не мо же 
да нап ра ви. Той има по за са мо на свят чо век, има по за на до бър, 
но ня ма доб ри на та, ня ма тая свя тост в не го, как ва то би тряб ва ло 
да има. Вие се га иг ра е те ро ля на пат ри ар си   хо ди те гор до, има те 
са мо у ве ре ност, но си те си вну ши тел но бас тун че.

Ко га то хо ра та про по вяд ва ли, най-пър во вър ве ли на че ти ри кра-
ка, пос ле поч на ли да хо дят на два и взе ма ли по ед но дър во да се 
под пи рат с не го. Та меж ду то га ваш ния и се гаш ния свят има па ра-
лел: но сят и се га бас тун. Та ка е би ло и с май му на та. Тя, за да се 
на у чи да хо ди пра во, е но се ла пръч ка. И ка то се на у чи ла май му-
на та да хо ди пра во, хвър ли ла бас ту на. Пи там, за що е бас ту нът на 
един чо век? Тоя чо век но си бас тун, ми на ва за маг. май му ни те са 
но си ли то яж ки те. Уче ни те хо ра са все ма ги. И ка то ги ви ди те, те 
по каз ват то я ги те си и каз ват: „Зна е те ли то зи бас тун?“ Бъл га ри те 
ги на ри ча ха „сой ки“*. Те но се ха де бе ли бас ту ни, и ка то оти ва ха да 
гла су ват, де бе ли те бас ту ни ре ша ва ха въп ро си те. То ва са вън ш ни 
про я ви на чо веш кия жи вот.

Чо век се пи та: „От как во за ви си мо е то щас тие и не щас тие?“ 
Не го во то щас тие и не щас тие за ви сят от не го ви те пра вил ни чув с-
т ва ния. В При ро да та има не що, ко е то пре да ва пра вил но чув с т ва-
* сойка (обл.) - просто сгъваемо ножче



365

ни я та на всич ки съ щес т ва. Ако вие пра вил но схва ща те тия чув с т-
ва ния, мо же те да бъ де те щас т ли ви. Ако не ги схва ща те пра вил но, 
вся ко га ще се на ми ра те в про ти во ре чия и не мо же да бъ де те щас-
т ли ви. Ня кой път схва ща те, че в жи во та има не що доб ро за вас, 
а пък ня кой път схва ща те, че има и не що ло шо да се ми не. И не 
се ми на ва мно го вре ме и то ва, ко е то мис ли те, то ста ва. Има ця ла 
на у ка за то ва. мо же те да зна е те в как во от но ше ние мо же да сте 
щас т ли ви. Ако ва ша та ко са за поч не да ста ва су ха, ако за поч не да 
не се под чи ня ва на гре бе на, не ча кай те щас тие в жи во та си. И ако, 
ко га то слу ша те гос по да ря си, вся ко не що ви драз ни, не ча кай те 
да бъ де те щас т ли ви. Ня кои хо ра се по на пи ли, вър вят и пе ят. Един 
от уче ни ци те ми на ва и каз ва: „Как во пе е те в то ва вре ме?“ Те го 
на би ват, пук ват му гла ва та. Не си се ди да си мъл чи вкъ щи, но им 
каз ва: „За що кряс ка те?“ Да ва съ вет на хо ра та. Се га ид ват при ме-
не и каз ват: „Учи те лю, пре би ха го от бой.“ Ед но го бя ха уда ри ли 
по хъл бо ка, дру ги го от уче ни ци те   по гла ва та и пос ле каз ват, че 
све тът е лош. Ще за що е лош? То зи чо век не вди га шум в къ ща та 
ви, а от вън. Ос та ве те го да си ви ка. Не се за ни ма вай те с чуж ди 
ра бо ти от вън.

Всич ки сте ста на ли ре пор тьо ри. Каз ва те кой как во е ка зал. Все-
ки ста ва ре пор тьор. Еди-кой си ка зал не що и то ва ста ва все общ 
въп рос. Ос та ве те хо ра та да си ви кат, как во то ис кат да си при каз-
ват. мо же да не е пра во и спра вед ли во, но не е прак тич но да пра-
ви те въп рос. Вие ня ма да оп ра ви те све та. Оня чо век е по-доб ре да 
си ви ка, от кол ко то да мъл чи. На чо ве ка, кой то ви ка, ще му ка жа: 
„Ви кай.“ Чо ве кът, кой то ви ка, не е тол ко ва опа сен. Той, ка то ви-
ка, се из п ра вя, но ка то прес та не да ви ка, ще на бие ня ко го. До ка то 
пи я ни ят ви ка, пее, не е опа сен чо век, но ка то прес та не да пее, ще 
взе ме дър во то. За то ва не ка си пее. Съ бу ди се ед но ху ба во чув с т во 
у не го и той пее. Ка то пее, пи я ни ят ис ка да ви по чер пи. Взе ме те 
ви но то и го из лей те на зе мя та, ко га то той ня ма да ви ви ди. Той ще 
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ви ка же: „Наз д ра ве! Да жи ве е те!“ Ка же те му и вие та ка. Вие ще 
ка же те: „Не е пра во то ва, не е по Бо га то ва.“ Но по Бо га ли е да 
ви пук нат гла ва та? Ако бях те умен чо век, ня ма ше да поз во ли те 
тоя пи ян чо век да ви ка ра да пи е те от ви но то. Щом ви е за бе ля-
зал, най-ху ба во е да взе ме те ча ша та. Най-ум но то е ни как да не ви 
сре ща пи я ни ят, но щом ви е срещ нал, зна чи не сте от най-ум ни те 
хо ра. То га ва, ко га то ви е срещ нал, пи ли сте за зд ра ве то му. мо же 
да се спри я те ли те.

Ед на ве чер срещ нах по пъ тя един пи ян - и аз не бях от ум ни те - 
и още от да леч му пра вя път. Той вър ви от ед на та стра на до дру га та 
на пъ тя. И ми каз ва: „Из ви не те, но се по на пих ка то ма га ре.“ Ка зах 
му: „Те ма га ре та та не пи ят, но хо ра та се по на пи ват ня кой път.“ 
„Тъй, тъй, ка то ма га ре. Е, на до бър път.“ Ако аз вър вя по своя път 
и му ка жа: „Ти не зна еш ли кой ми на ва?“, как во ще ше да ста не. Аз 
му каз вам: „Пей, мно го доб ре.“ Той каз ва: „Из ви не те, из ви не те.“

Се га за що ви при веж дам то зи при мер? Каз ва те: „Той Учи те лят 
има си ла.“ Ни как ва си ла, а бла го ра зу ми е то иг рае тук ро ля. Ако 
той иде от към дяс на та стра на, аз му от ва рям път   оти вам отля во, 
аз гле дам да не стиг нем до сблъс к ва не. Ако е на ед на та стра на, аз 
оти вам на дру га та стра на да се пров ра, та да ми на. Ня ма как во да 
се раз п ра вям с пи я ния. Пи я ни ят сам тряб ва да се раз п ра вя със се-
бе си, аз ня ма как во да се раз п ра вям с не го. И с ло ши те хо ра ня ма 
как во да се раз п ра вям. Не се за ни ма вай те с то ва, да мис ли те вър ху 
ло ши те хо ра. Тоя чо век е хо дил на гос ти, по на пил се мал ко, ве сел 
чо век е, пее. За не го да же не мис ли, че е пи ян. Има хо ра, ко и то 
хо дят, ка то пи я ни. Вой ни кът на па да сво и те неп ри я те ли и хо ди по 
зе мя та ту от ед на та, ту от дру га та стра на. Един чо век, ка то вър ви 
от ед на та стра на до дру га та, все го на ри чат пи ян, а пък вой ни-
ка - ге рой. Той е един страх ли вец. Ако той не дър жи по зи ци я та, 
ще му тег лят кур шу ма. По как во се от ли ча ва еди ни ят от дру гия? 
Еди ни ят ми на ва за ге рой, а дру ги ят   за пи я ни ца. Еди ни ят ис ка да 



367

пос тиг не из вес т на цел, той упот ре бя ва своя ум, но не го ви те дви-
же ния са не ес тес т ве ни.

Щом поч не те да се огъ ва те, но си те си сво е то не щас тие. Кой то 
вър ви и се лю лее, но си сво е то не щас тие. Ня кои хо ра, ка то вър вят, 
вър тят зад ни ца та си ка то ка лайджия. То ва го во ри, че оби чат да 
ка лай дис ват, ни що по ве че. Как хо ди един свят чо век? Ко га то вър-
ви те по пъ тя, ако вся ка ва ша стъп ка съ от вет с т ва на ми съл та ви, в 
да де ния слу чай вие вър ви те доб ре. Но ако вър ви те по пъ тя, и ня-
ма съ от вет с т вие меж ду ва ше то хо де не и ва ша та ми съл, и чув с т ва, 
то га ва хо де не то не е пра вил но. Ако вие вър ви те по един на чин, 
и мис ли те дру го, то га ва има те не ес тес т вен ход. И вся ко га мно го 
не щас тия в све та ста ват от неп ра вил но то хо де не. Вър ве жът не е 
в уни сон с ми съл та и чув с т ва та и то га ва не е пра вил но хо де не то. 
За да хо ди те пра вил но, най-пър во тряб ва пра вил но да мис ли те. 
Ис ка те да взе ме те па ри от ня къ де и хо ди те не у ве ре но. То га ва ня ма 
да ус пе е те. Вър ви те със страх и раз д раз не ние. Ка то вле зе те при 
бан ке ра вът ре, то ва, ко е то е във вас, ще го съ бу ди те у не го. Па зе те 
се. Вие са ми си съз да ва те сво и те не щас тия. Ка къв то сте, та ки ва 
ще бъ дат и хо рата око ло вас. Ако си по доз ри те лен чо век, око ло 
теб ще дой дат все хо ра по доз ри тел ни, по не же ти със сво е то по-
доз ре ние ще съ бу диш по доз ре ни е то. мо же със своя ха рак тер да 
пре да ва те на окол ни те по доз ре ни е то. За ви си от то ва, как во има 
вът ре във вас, в под съз на ни е то. От вън мо же да ми на ва те за доб ри, 
но със сво е то под съз на ние мо же да съ бу ди те нис ши чув с т ва в дру-
ги те. Ед на кра си ва мо ма мо же да го во ри на един мъж за Хрис та, 
но ка то го во ри за Хрис та, тая мо ма ще съ бу ди две чув с т ва у тоя 
мо мък: ед но чув с т во за Бо га и дру го, низ ше, чув с т во. 

Ония хо ра, ко и то се мо лят, в мо лит ва та им има го ля ма опас-
ност, ако не зна ят как да се мо лят. Го ле ми не щас тия мо гат да про-
из ля зат от мо лит ви те на хо ра та, как то и от то ва, ако не се мо ли 
чо век. Да се мо ли те, но тряб ва да зна е те как да се мо ли те, и ко га то 
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не се мо ли те, тряб ва да зна е те по не как да пос тъп ва те. В мо лит-
ва та вие ще улес ни те дей ност та на кръв та да ми на ва през ва шия 
мо зък. Оно ва въз ви ше но то е го ре в гла ва та, но та зи кръв ще ми не 
през низ ши те цен т ро ве на мо зъ ка, за да оти де го ре. И вие ще съ-
бу ди те, ако не зна е те как да се мо ли те и не раз би ра те за ко ни те, 
най-нис ши те чув с т ва в се бе си. Тряб ва осо бе на шко ла да се ми не, 
за да се на у чи чо век как да се мо ли. Как то се га се мо лят хо ра та, те 
си съз да ват по ве че зло, от кол ко то доб ро, съ буж дат у се бе си низ-
ше то. И във всич ки те ре ли ги оз ни съб ра ния, нав ся къ де, же ла ни е то 
към Бо га е мно го доб ро. Каз ва чо век: „Гос под ще оп ра ви.“ Гос под 
ще оп ра ви, но има из вес т ни за ко ни, ко и то тряб ва да се спаз ват. 
Вие, ка то се мо ли те, най-пър во не тряб ва да въз п ри е ма те кръв та 
през сво и те низ ши чув с т ва, но тряб ва да зна е те пъ ти ща та, как да 
за не се те кръв та в ония вис ши цен т ро ве. Вие каз ва те: „Тряб ва да 
по чув с т ва чо век.“ В чув с т ва та има дво як сми съл. Тия чув с т ва ния 
мо гат да про из ти чат от низ ше то ес тес т во във вас. И в мо лит ва та 
най-пър во, за да се мо ли те, тряб ва да мис ли те дъл го вре ме, за да 
има те ед на от в ле че на ху ба ва ми съл. Не вла гай те в се бе си, ко га-
то се мо ли те, обик но ве ни мис ли. Ко га то се мо ли те, тряб ва да сте 
спо кой ни, да се пос та ви те в ед но въз п ри е ма тел но със то я ние. мо-
лит ва та тряб ва да ста не ка то из г ре ва на Слън це то. За що Гос под 
е нап ра вил Слън це то? За да се на у чат хо ра та как да се мо лят. Не 
ис кай те из вед нъж да ста не слън це то мно го го ре що. Ако се мо ли те 
из ве днъж сил но, ще пре диз ви ка те ло ши ре ак ции. Ще мис ли те и 
се мо ли те тъй, как то из г ре вът на Слън це то се по каз ва пос те пен но, 
как то свет ли на та - по ле ка. А ка то из г рее Слън це то, ще бъ де най-
ху ба ви ят мо мент при мо лит ва та. Дой де ли обяд, пак ще се мо ли те. 
Вие тряб ва да раз би ра те за ко ни те на мо лит ва та, за що то мо лит ва та 
е ра бо та. Он зи чо век, ка то е ра бо тил, тряб ва да иде на сян ка под 
кру ша та. Зна чи свет ли на та тряб ва да ми не през лис та та. Ако се 
из ло жи те на обяд нап ра во на слън це то, ще слън ча са те.
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Ня кои каз ват: „Тряб ва да се мо лим.“ Дру ги каз ват: „Не ис ка-
ме да се мо лим. С мо лит ва не ста ват ра бо ти те.“ мно го пъ ти с 
мо лит ва не ста ват ра бо ти те, а ста ват с оная пра ва ми съл, да раз-
би ра те за ко ни те, ко и то ра бо тят в при ро да та. А пък При ро да та, 
то ва е Ра зум но то. С то ва ра зум но, ко е то мис ли за ва ше то доб ро, 
вие тряб ва да вле зе те във връз ка и да не се ко ле ба е те. Тряб ва да 
има не що в све та, по от но ше ние на ко е то да не се ко ле ба е те. Ще 
вле зе те във връз ка с Ра зум но то, ще по же ла е те не що и ще по ча-
ка те, ще пох ло па те вед нъж, два пъ ти, три пъ ти ще пох ло па те. 
Три пъ ти има те пра во да пох ло па те, най-мно го че ти ри пъ ти. И 
ка то пох ло па те че ти ри пъ ти, ще мъл чи те, ще ча ка те. ми съл та ви 
тряб ва да бъ де яс на, пра ва, точ на, да мис ли те пос то ян но вър ху 
ми съл та си, да под дър жа те ми съл та си. А пък хло па не то е им-
пулс. Вие хло па те, но тоя чо век го ня ма вкъ щи. Той мо же да е 
зас пал и дъл бо ко спи.

Та най-пър во чо век тряб ва да изу ча ва се бе си при се гаш ния 
жи вот. В ре ли ги оз ния жи вот има опас нос ти. Чо век мо же да ста-
не чрез мер но чес то лю бив. Всич ки ре ли ги оз ни хо ра са гран до-
ма ни, край но чес то лю би ви. И то е ху ба во, но то ва чес то лю бие 
тряб ва да пре не сат в Бо жес т ве ния свят. Те имат из вес тен ка пи-
тал, кой то тряб ва да пре не сат в Бо жес т ве на та бан ка. Тряб ва да 
тран с фор ми рат сво и те чув с т ва. Пос ле, ре ли ги оз ни те хо ра се 
мно го драз нят и са мно го сво ен рав ни. У ре ли ги оз ни те хо ра има 
и дру га опас ност. Те са мно го страх ли ви. Стра хът е ту рен ка то 
про ти во вес, за да об съж дат не нор мал ни те ис ка ния. Те ис кат да 
бъ дат най-све ти те, а пък не зна ят как во не що е свя тост. Те ис кат 
да бъ дат най-доб ри те, а пък не зна ят как во не що е до бър чо век. 
Ис кат да са све ти, а съ буж дат низ ши чув с т ва. То га ва иде стра-
хът. И си каз ват то га ва: „Не сме доб ри, ще стра да ме на он зи свят, 
дя во ли ще ни из мъч ват.“ То ва не е ре ли ги о зен жи вот, то ва е жи-
вот на заб луж де ние. Ду хов ни ят жи вот е пра ви ят жи вот, по кой то 
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тряб ва да се вър ви. Той е пъ тят, по кой то мо жем да на ме рим сво-
е то зд ра вос лов но със то я ние, сво е то щас тие и да на ме рим пра-
ви те от но ше ния, ко и то мо же да има меж ду Бо га и нас. Бог не е 
ка то нас. У не го ми съл та е уме ре на, ня ма ни как ви про ти во ре чия 
в мис ли те. Той всич ки те не ща ги знае та ка, как то ни кой чо век не 
ги знае. И ня кой път вие каз ва те: „Той не знае как во аз мис ля.“ 
Оно ва, ко е то Бог знае, то ос та ва за Не го, а пък оно ва, ко е то вие 
зна е те, то ос та ва за вас.

Има не що на Зе мя та, ко е то вие тряб ва да нап ра ви те за се бе си. 
Аз зная за се бе си как во не що е доб ро, но за вас не мо га да ви дам 
мо е то доб ро, ни то мо га да ви пре по ръ чам моя ме тод. мо ят ме тод 
е не съв мес тим с ва ши те ме то ди. Жи во тът на един про фе сор не 
тряб ва да бъ де ка то жи во та на ед но де те. И жи во тът на ед но де-
те не тряб ва да бъ де ка то жи во та на един про фе сор. Как то жи вее 
про фе со рът, та ка не мо же да жи вее ед но де те. У все ки чо век има 
ед но раз ли чие, на ко е то чо век тряб ва да бъ де ве рен. Не щас ти е то 
на хо ра та е в то ва, че все ки ис ка дру ги те да жи ве ят ка то не го. Да 
не си про ти во дейс т ват ед ни на дру ги, но да ос та вят вся ко съ щес т-
во да бъ де сво бод но в сво е то про яв ле ние, за що то Бог ги е ос та вил 
сво бод ни. Ед на ди ня пъп ли по зе мя та. Вие мо же да ис ка те та зи 
ди ня да се ка те ри по пле та, но то ва не е ес тес т ве но по ло же ние. 
Има ня кои рас те ния, ко и то мо гат да пъп лят по пле та. Ос та ве те 
жи ви те съ щес т ва да вър вят по своя път. Или ос та ве те ва ши те мис-
ли да вър вят по за ко ни те. Ня кой път ис ка те да дре си ра те мис ли те 
си. Ис ка те да уго ди те на дру ги те хо ра. За да уго ди те на ня кой чо-
век, вие тряб ва да зна е те как во той оби ча. 

По не же вие се гот ви те да иде те при ан ге ли те, зна е те ли как во 
оби чат ан ге ли те? Аз да ви ка жа. Ан ге ли те оби чат край на чис то-
та. Вие, ако има те най-мал ка та ми риз ма, не мо же те да се приб-
ли жи те при ан ге ли те. Ва ши те ми съл и чув с т ва ако имат най-мал-
кия ми рис, вие не мо же те да ги приб ли жи те при ан ге ла. Ан ге лът 
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ис ка аб со лют на чис то та в ми съл та, ва ша та ми съл тряб ва да бъ де 
чис та и да има уха ние. мис ли те и чув с т ва та на ня кои хо ра ло шо 
ми ри шат. Как ще оти де те при ан ге ли те? Вие си пред с та вя те, че 
мо же те да оти де те та ка, при тия ус ло вия, при тях. То е ва ше заб-
луж де ние.

Ис ка те да оти де те при Бо га. Кое е оно ва ка чес т во, ко е то тряб-
ва да има те? ми ло сър ди е то. Ако ня ма те ми ло сър дие, вие не мо-
же те да оти де те при Бо га. Не е Лю бов та, ко я то ви пре по ръч ва 
при Бо га, а ми ло сър ди е то. Ако има те мик рос ко пич но ми ло сър-
дие в ду ша та си, то ще ви пре по ръ ча на Бо га. Ина че ня ма по мен 
от оти ва не. Ня ма да оти де те при Бо га, ни то пък ще има те то га ва 
бла го во ле ни е то на Бо га. Бог не се гри жи за ония хо ра, ко и то ня-
мат ми ло сър дие, Той ги ос та вя на про из во ла. Вие ще ме по пи-
та те се га: „Как во каз ват све ще ни те кни ги?“ Че ли ли сте све ще-
ни те кни ги в ори ги нал? (Учи те лят по каз ва Биб ли я та, сло же на 
на ма са та.) То ва не е ори ги нал, то ва е пре вод на бъл гар с ки. Ев-
рейс ка та Биб лия, и тя е един пре вод, и тя не е ори ги нал. Де е 
ори ги на лът? Ори ги на ла го ня ма. Ев рейс ки те и гръц ки те кни ги 
не са ори ги на ли, те са пре во ди. В ори ги на ла ня ма ни как во про-
ти во ре чие.

Кни ги не се пи пат с ръ це. Ед на кни га, ко я то мо же те да пи па те 
с ръ це, тя не е све ще на. Тая кни га, ко я то не се пи па с ръ це, тя е 
све ще на. До ка то хо ра та ме пи пат, аз не съм свят. То ва, ко е то е свя-
то, то не се пи па. Вие ме тър си те ня кой път и каз ва те: „Поз на вам 
Учи те ля.“ Кой е Учи те лят? Све тът стра да от мно го учи те ли. И 
све тът ще се оп ра ви, ко га то всич ки имат Един Учи тел. Тоя ми на ва 
за учи тел, оня ми на ва за учи тел, всич ки ми на ват за учи те ли. Ба-
ща та ми на ва за учи тел, май ка та ми на ва за учи тел, бра тът ми на ва 
за учи тел, все ки ис ка да да де, да на у чи ня ко го. Не е ло шо то ва. То 
по каз ва, че все ки тряб ва да бъ де но си тел на ед на ми съл, ко я то е 
из ляз ла от Пър вия Из точ ник, от Бо га. Бог е един с т ве ни ят Учи тел, 
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Кой то е съз дал све та, Кой то е дал за ко ни те. Той е Учи те лят, ако 
ис ка те да зна е те. Да ли Хрис тос е Учи тел? Хрис тос каз ва за Се бе 
Си, че друг е Учи те лят. Кой? Вие Го зна е те. А пък Тоя, ко го то хо-
ра та на ри чат Хрис тос, Учи тел, Той не е Учи тел. Той каз ва: „Не 
дой дох да из пъл ня мо я та во ля.“ Ня кой мо же да ка же: „Хрис тос 
Бог ли бе ше?“ Не бе ше Бог Оня, Кой то жи вее на Зе мя та, Кой то 
бе ше раз п нат, не бе ше Бог. Бог не мо же да бъ де раз п нат. Но Кой е 
Хрис тос? Хрис тос не мо же да се оп ре де ли Кой е.

Вие каз ва те: „Ев ре и те от х вър ли ха Хрис та.“ Хрис тос не мо же 
да бъ де от х вър лен. Ев ре и те от х вър ли ха обик но вен чо век. Как ще 
от х вър ли те Он зи, в Ко го то жи ве ем и ди ша ме? Ще Го от х вър ли те, 
ще ум ре те. Кой то ре че да от х вър ли Бо га, вед на га ще из чез не. Вие, 
ко га то от х вър ли те Он зи Учи тел в се бе си, ще ог лу пе е те и ще ум-
ре те. И всич ко то не щас тие се ди в то ва, че вие от х вър ля те Учи те-
ля. Вие се бо ри те със се бе си. Един е Учи те лят, Чий то глас тряб ва 
да слу ша те. И все ки, кой то не слу ша Тоя Учи тел, той ще се из т ре-
би от ли це то на Зе мя та. Един е Той. Той е ра бо тил чрез мой сея, 
чрез Хрис та и чрез вас. Но не мо же те да ка же те: „Бог е в ме не.“ 
Не си пра ве те илю зии. То е ед но све то тат с т во. Бог мо же да се про-
я вя ва чрез вас, но че Бог жи вее във вас, то е мно го ка за но. Той си 
жи вее, де то си жи вее. И вие бла го да ре те, че вие жи ве е те в Не го. 
Да ка же те, че Бог се про я вя ва чрез вас, е ед но не що, а да ка же те, 
че Бог жи вее във вас, е дру го не що. То га ва, ако Бог жи вее във вас, 
вие тряб ва да бъ де те все сил ни - как во то ка же те, да ста не. Ако ка-
же те на пла ни на та да се пре мес ти, ще се пре мес ти. На един бо лен 
да по ло жи те ръ ка та си и по ис ка те да оз д ра вее, и той ще оз д ра вее. 
И на мой сей, кой то бе ше си лен и го во ре ше с Бо га, ко га то от ма ля-
ха ръ це те му, не ви ди ми съ щес т ва му под к ре пя ха ръ це те. И ко га то 
му па да ха ръ це те, неп ри я те лят по беж да ва ше, а ко га то му сто я ха 
зд ра во стег на ти ръ це те, ев ре и те по беж да ва ха. Раз би ра не тряб ва. 

Каз ва те: „Тряб ва да вяр ва ме в Хрис та.“ Тряб ва да се при ло жи 
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за ко нът на Лю бов та. На все ки чо век тряб ва да се да де не го во то 
пра во, ко е то Бог му е дал, а на все ки един на род да му се да де 
оно ва, ко е то Бог му е дал   на все ки на род да му се да де гра ни ца-
та, ко я то Бог му е дал. То ва е сво бо да та. Ако ние да дем на всич ки 
хо ра тая сво бо да, ко я то Бог им е дал, то га ва ще се оп ра ви све тът. 
И Оня Учи тел, кой то ще дой де, то ва ще про по вяд ва. До кол ко то 
при ла га ме то ва уче ние, до тол ко ва сме бли зо до то ва, ко е то очак-
ва ме. 

Ня кой каз ва: „На ши ят Учи тел ще се по мо ли за нас.“ Не си пра-
ве те илю зии, аз ни ко га ня ма да уча за вас. Аз мо га да уча за се бе 
си, но вие ще учи те за се бе си. Аз мо га да жи вея за се бе си, но 
мо ят жи вот ще пол з ва мен, а пък ва ши ят жи вот ще пол з ва не мен, 
а вас. Вие тряб ва да мис ли те пра во. Ва ша та ми съл ще пол з ва вас, 
а мо я та ми съл   мен.

Се га ня кои от вас каз ват: „Как во то Учи те лят ми ка же, ще го 
нап ра вя.“ Ху ба во, за що каз ва те: „Как во то Учи те лят ми ка же, ще 
го нап ра вя.“? Вие не го во ри те пра во. Вие ни ко га не сте в си ла да 
из вър ши те то ва, ко е то аз ще ви ка жа. Ако ви ка жа да да де те по 
един лев, всич ки ще да де те, но ако ви ка жа: „На пус ни же на си, 
на пус ни де ца та си, раз дай бо гат с т во то си и тръг ни по све та да 
про по вяд ваш“, кол ко ду ши ще го нап ра вят? Ако ви ка жа: „Три ме-
се ца ня ма да спиш, че ти рий сет де на ня ма да ядеш.“? Да ли всич ко, 
ко е то ви каз вам, тряб ва да ста не? То га ва ще ка же те: „Те са глу па-
ви, тия ра бо ти.“ То га ва за що каз ва те: „Как во то ка же Учи те лят, ще 
го нап ра вя.“? Зна чи вие под раз би ра те да нап ра ви те то ва, ко е то ви 
при ля га, а пък щом Учи те лят ка же не що, ко е то не ви при ля га, то-
га ва каз ва те: „Та ки ва глу пос ти не мо га да вър ша.“ То га ва Учи те-
лят ще ви да де ра бо та, с ко я то ще ви опи та. До се га не съм опит вал 
ни ко го.

Аз не ис кам да ви уте ша вам. Хрис тос каз ва ше на Сво и те близ-
ки уче ни ци: „Ако ня кой не се от ка же от ба ща си, от май ка си, же-
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на, брат, сес т ра, от жи во та си и не диг не кръс та си, и ме пос лед ва, 
той не мо же да бъ де мой уче ник.“ А пък на дру ги те, обик но ве-
ни те, хо ра Той каз ва ше: „Вие ще се же ни те, де ца ще раж да те.“ 
И да же ко га то Го по ка ни ха на сват ба та на Ка на Га ли лейс ка, Той 
оти де и пре вър на во да та във ви но, и ка за: „Пий те, да вър ви на те зи 
мла до жен ци.“ По чер пи ги с ви но. Зна чи за обик но ве ни те хо ра има 
и вин це, и хле бец има. 

У ре ли ги оз ни те хо ра има ед на сла бост, ко я то е свет с ка. Раз п-
ра вя ха ми, в ед но свет с ко се мейс т во в Бъл га рия, ко и то са хо ди ли 
мно го ху ба во об ле че ни, ви на ги из до ка ра ни, бо га ти хо ра, сгот ви ли 
коп ри ва и тък мо ся дат да ядат, ид ват им гос ти. Те скри ват коп ри-
ва та, за да не ка жат хо ра та, че те зи бо га ти хо ра се хра нят с коп ри-
ва. Срам ги е. Ре ли ги оз ни те хо ра пък, за да по ка жат, че са мно го 
ре ли ги оз ни, ще взе мат - има та ки ва пра вос лав ни - са мо сух хляб 
да ядат и по мал ко ще дъв чат су хия хляб. Да же и сол ня ма в хля-
ба, за да по ка жат, че са мно го све ти. А пък дру ги те ядат яс тие на 
съ ща та ма са. То ва е ре ли ги оз но ли це ме рие. Или ще взе ме са мо 
ня кол ко пло да, или ня кой ще взе ме са мо лук. А пък със свет с кия 
чо век не е та ка. Ако той не взе ме ху ба во яде не, все ед но, че не се 
е на ял, пък и дру ги те ще го смя тат за прост.

То ва са вън ш ни про я ви на един жи вот, кой то ня ма ни що об що 
с Бо жес т ве ния жи вот. До ка то аз об ръ щам вни ма ние на яде не то, 
до ка то об ръ щам вни ма ние на от но ше ни е то, ко е то хо ра та ще имат 
към ме не, аз не мо га да жи вея Бо жес т вен жи вот. А щом вля за в 
Бо жес т ве ния жи вот, аз при ли чам на един из вор, кой то е бо гат, не 
мис ля ве че за ни как во от но ше ние. Аз мис ля за хар мо ни я та, ко я-
то чув с т вам към ця ло то Би тие. Каз вам: „Кой то е не щас тен, не ка 
да взе ме то ва, ко е то имам. Как во то имам, на ва ше раз по ло же ние 
е. И во да та е тук   взе ме те си, но кол ко то ви тряб ва.“ 

Каз ва ме, че доб ри ят чо век всич ко да ва. Но всич ко да ва са мо 
Он зи, Кой то е без п ре дел но бо гат. Кой то не е бо гат, той не мо же да 
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да ва всич ко. (Учи те лят по каз ва чис ла та, на пи са ни на чер на та 
дъс ка.)

Тряб ва да мис ли те се га вър ху тия чис ла. Вие ще ка же те: „Учи-
те лят ка за то ва и то ва. Хрис тос ка зал то ва и то ва.“ Не как во то е 
ка зал Хрис тос, но се ме то по сей те. Уче ни е то Хрис то во ще го опи-
та те. Хрис тос е ка зал та ка: „Как то ме е Отец на у чил, та ка го во ря.“ 
То га ва вие учи ли ли сте при Хрис та? До се га при кол ко учи те ли 
сте учи ли? Каз ват, че при ме не са учи ли, а мно зи на го во рят то ва, 
ко е то аз не съм и съ ну вал.

За се га в съв ре мен но то об щес т во, в се гаш ни те окул т ни об щес т-
ва се про я вя ва чо веш ко то тщес ла вие, чо веш ка та ко рист. Ако един 
ба ща ис ка да има мно го де ца, то е ко рис то лю бие. Не мно го де ца 
да има, а доб ри де ца. Ако вие ис ка те да бъ де те си лен чо век, то ва 
е ко рис то лю бие. Ако ис ка те да бъ де те учен чо век, то ва е ко рис-
то лю бие. Ако ис ка те да бъ де те мно го до бър чо век, то ва е ко рис-
то лю бие. Пи там, за що два ма сил ни хо ра ще дой дат в със те за ние, 
два ма тър гов ци ще дой дат в със те за ние? Там, де то мо же да има 
със те за ние, там не мо же да има щас тие. Сле до ва тел но тряб ва да 
жи ве е те в един свят, де то не сте в стъл к но ве ние. Има един мно го 
на бо жен чо век, пос то ян но ми пи ше, и ка то ми пи ше за Гос по да, 
ще ми пи ше и за свои ня кои нуж ди. Той ис ка от мен то ва, ко е то 
ня ма. Той е бо лен. Щом има нуж да от дру ги хо ра, щом е за ви сим, 
той не е и на бо жен.

Пи шат ми от Ру сия. За бо лял ня кой, и от  тук, от Бъл га рия, очак-
ват да го из ле ку вам. Той си раз с т ро ил нер в на та сис те ма и очак ва 
от мен да го из ле ку вам. Пи там се га, как да им пи ша? Бол ни ят, ако 
има вя ра, сам ще си по мог не, ще оз д ра вее. Ако ня ма вя ра, ня ма да 
оз д ра вее. Вя ра та е цяр. Ни ка къв друг цяр ня ма. Ами как ва е тая 
вя ра? Та зи вя ра, ко я то ле ку ва.

Се га изу ча вай те се бе си, изу ча вай те и дру ги те. Уче те се на 
тър пе ние. Вие ня ма те тър пе ние. Вие не мо же те да но си те стра-
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да ния, про ти во ре чия. Ня кой път мъч но но си те сво и те стра да ния. 
Ня кой път има те мрач ни мис ли, мъч но но си те и мрач ни мис ли. 
Аз ви гле дам: вие ня ма те тър пе ни е то. Ре шил съм се га да при ло-
жа един ме тод, да се от да ле ча един ден. Ще ста на не ви дим, ни-
що по ве че. Ня ма как во да се дя в Бъл га рия. Ще ста на не ви дим, и 
вие ще си ос та не те със сво и те заб луж де ния, ко и то се га има те. Не 
ис кам ни как ви заб луж де ния. Вие мо же те да хо ди те по заб луж де-
ния, как ви то и да са, но тоя път, по кой то вър ви те, не е ес тес т вен 
път. Ес тес т ве ни ят път не но си ни как ви про ти во ре чия. Как во ще 
раз бе ре те от ду ми те, че аз ще ста на не ви дим? Ще ви ка жа. Ка-
зал един ба ща на си на си: „Син ко, аз ще ста на не ви дим за теб.“ 
По не же той бил бо гат, си но ве те пос то ян но про се ли и каз ва ли: 
„Дай, тат ко.“ Той раз дал всич ко то си бо гат с т во, зна ние и ка зал: 
„Всич ко раз да дох. Се га ще оти де те да ра бо ти те.“ И аз съм на-
мис лил - всич ко, как во то имам, ще го раз дам, а вие ще оти де те 
да ра бо ти те. И вие мис ли те, че в Не бе то ка то вле зе те, ще ме на-
ме ри те там. Ни как во не бе ня ма там, ни то аз тър ся та ко ва не бе. 
Ако вие не мо же те да вър ши те во ля та Бо жия, как то аз я вър ша, 
не по моя на чин, ако ня ма те мо е то раз би ра не, то га ва как во? Аз 
ис кам да има те мо е то раз би ра не. Ни кой от вас ня ма мо е то раз би-
ра не   ни то мла ди те, ни то ста ри те.

Ва ши те мис ли аз ги на ми рам мно го не ес тес т ве ни. Все ки ден 
тряб ва да нап ра вя по три ба ни, за да из чис тя ума и сър це то си от 
та зи смрад, ко я то чрез мис ли те си ми пра ща те. Не, че сте ло ши, 
но от нез на ние го вър ши те. Чис ти мис ли тряб ва да има те. На 
мно зи на съм ка зал. Дой де ня кой и ся да, каз ва ми: „По мог ни ми. 
Бо лен съм.“ Каз вам му: „Ча кай се га. Ти за да оз д ра ве еш, тряб ва 
ти ед на го ди на и по ло ви на.“ „Ама аз ис кам се га.“ „Се га не мо-
же да оз д ра ве еш. След го ди на и по ло ви на ще поч неш по мал ко 
да се въз с та но вя ваш. А пък ако ис каш се га да оз д ра ве еш, ще се 
раз бо ле еш по ве че.“ мо жеш да оз д ра ве еш, но един за кон съ щес-
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т ву ва в то ва от но ше ние. Ако ис каш да оз д ра ве еш, ти тряб ва да 
дой деш до дъ но то, да из пи таш всич ки стра да ния. Стра да ни е то е 
ме тод за чис те не. Ти ще ми неш през огъ ня на стра да ни е то, за да 
се очис тиш. Ако не до би еш аб со лют на чис то та, ти не мо жеш да 
на ме риш то ва, ко е то тър сиш. Стра да ни е то е про цес на чис те не. 
Ко га то аз стра дам, се чис тя. Все ки стра да, за да се очис ти. Без 
стра да ние мо же ли? мо же, но ако си аб со лют но чист. Щом си 
не чист, ще имаш стра да ния. 

Вие се га, ка то из ле зе те от ту ка, вед на га ще се раз де ли те на пра-
вед ни и греш ни и ще ка же те: „Аз не съм тол ко ва гре шен.“ Аз ще 
ви по пи там: вие ли сте най-обич ни те на Бо га? И то га ва мо га ли да 
ви под ло жа на из пит? Аз ще до не са един бо лен и ще ка жа: „По мо-
ли се се га.“ Ще гле дам ча сов ни ка, за кол ко ми ну ти ще оз д ра вее. За 
пет ми ну ти, за де сет ми ну ти, за по ло вин час, за два ча са, за двай-
сет ча са. Най-пра вед ни те от вас най-пър во ще из пи там. Тия, ко и то 
са най-нап ред на ли от вас, за кол ко ми ну ти ще из ле ку ват бо лест та? 
Как во ще ми раз п ра вя те вие? Ре ал но то ще гле да ме. Тук има един 
бе ден чо век. Пра вед ни те да до ка жат след кол ко вре ме ще се оп-
ра вят не го ви те ра бо ти? Ко га то Хрис тос оти де при Ла за ра, ка за: 
„Ла за ре, из лез вън.“ И ка за: „От че, Ти вся ко га си ме слу шал, но 
за тия тук, за да по вяр ват.“ Вие тряб ва да има те то ва ме ри ло, и ако 
ня ма те то ва ме ри ло, ще се спре хо дът на ва ше то раз ви тие. мно зи-
на виж дам, че са дош ли до край ния пре дел, за то ва ще гле да те да 
не се спъ не те. Ня ма за що да се спъ ва те. Вие преж дев ре мен но ще 
оста ре е те. А пък ня ма за що да ос та ря ва те. Вие преж дев ре мен но 
ще из гу би те сми съ ла на своя жи вот. А пък ня ма за що да го из губ-
ва те. То ва, ко е то съм ви дал, не го про уч ва те. И щом не се про уч ва, 
аз зная, че ще дой де за ко нът на ли це ме ри е то. Щом чо век не мо же 
да вър ши то ва, ко е то би тряб ва ло да свър ши, той ще ту ри ду ха на 
ли це ме ри е то, той ще дой де до вът реш но раз д во я ва не.

Се га то ва не тряб ва да ви го во ря. И без да ви го во ря, все ня ко-
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га ще се оп ра ви те. Ако ви го во ря, за ед на го ди на ще се оп ра ви те, 
а пък ако не ви го во ря, на вас ви тряб ват двай сет хи ля ди го ди ни, 
двай сет и пет хи ля ди го ди ни тряб ва да се ми нат, за да има мик рос-
ко пи чес ко по доб ре ние. Ко га то дой де Учи тел, све тът прог ре си ра 
бър зо, а ако не дой де, пак ще прог ре си ра, но се изис к ва по ве че 
вре ме. 

„Бо жи я та Лю бов но си пъл ния жи вот.“ (три пъти)
От гим нас ти чес ки те уп раж не ния, как то ги пра ви те, аз съм 

край но не до во лен. Не мо же да има те ре зул тат по тоя на чин. Гим-
нас ти чес ки те уп раж не ния ги пра ви те мно го ло шо. Пър ви те уп-
раж не ния ги пра ви те мно го ло шо. То ва по каз ва, че въ об ще не 
мис ли те през вре ме на уп раж не ни я та. Един се вди га, а друг през 
то ва вре ме се на веж да и сва ля ръ це те си. И всич ко е та ка обър-
ка но. Ня ма един с т во в уп раж не ни я та. И пос ле, ня кои ги е страх 
да си на ве дат гър ба. Не пра ви те дви же ни я та как то тряб ва. Ка къв 
при мер ще да де те с те зи уп раж не ния на дру ги те?

И ония, му зи кал ни те, бър зо поч нах те да ги пра ви те. Тряб ва 
да ги раз де лим на ня кол ко час ти, на че ти ри-пет час ти и да ги 
пра вим по час ти, как то тряб ва. Ина че ще си из гу бят сми съ ла. 
Ед но уп раж не ние тряб ва да се пра ви ед нов ре мен но от всич ки, 
като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има, а пък 
аз виж дам, че един мис ли ед но, а друг мис ли дру го. Ня кой ще 
ка же: „И без уп раж не ния мо же.“ Не, уп раж не ни я та са не об хо ди-
ми. Ум ре ли те ни как не се уп раж ня ват. Шест те уп раж не ния, ако 
ги пра ви те доб ре, пак е ху ба во. Ако ги нап ра ви те с чис та ми съл, 
вие ще се под м ла ди те. Ед но уп раж не ние ако пра ви те на ден, вие 
ще се под м ла ди те с ед на го ди на. Ако пра ви те де сет дни   с де-
сет го ди ни ще се под м ла ди те. Ня кой ще ка же: „Да ли е вяр но?“ 
Ако аз пра вя уп раж не ни я та как то тряб ва, ще се под м ла дя. А пък 
щом не ги пра вя как то тряб ва, то аз остарявам. И вие, ако не ги 
правите, както трябва, ще ос та ре е те преж дев ре мен но. И съ жа-
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ля вам за то ва. мал ко уп раж не ния, но на свят да се пра вят. Ка то 
си вди га те ръ це те, ка то един да ги вди га те, един с т во да има. Я 
„юна ци те“ как ху ба во и стег на то иг ра ят. (Спор т на ор га ни за ция 
„Юнак“.) Те под ко ман да иг ра ят, а пък тук сме сво бод ни. Един 
се на вел, друг се из п ра вил, а меж ду тях ни кой не пра ви ни що. 
И кой то не ги знае, ще си се ди нас т ра на. Ня кои по-нап ред на ли 
не ид ват на уп раж не ния. Ня кой каз ва: „Аз съм нап ред нал“, и не 
ид ва на уп раж не ния. Уп раж не ни я та нека да се пра вят три пъ ти 
на сед ми ца та, но да има дис цип ли на. Ако не пра ви те уп раж не-
ни я та, не мо же да има Бо жи е то бла гос ло ве ние.

За мен вся ка ра бо та е Бо жес т ве на. Ка то мис ли те, то ва е Бо жес-
т ве но. Ка то пра ви те уп раж не ния, то ва е Бо жес т ве но. 

Аз ви го во рих по ве че, от кол ко то тряб ва. По ло ви на та от бе се-
да та ми съ дър жа чо веш ки ра бо ти. Съ жа ля вам, че има чо веш ки 
ра бо ти. По ло ви на та от бе се да та не е за вас. Вие каз ва те: „Тол ко ва 
го ди ни слу жа на Бо га.“ Ос та ве те то ва. И аз тол ко ва го ди ни съм 
про по вяд вал. мен и то ва не ме за ни ма ва. Най-ху ба во то е да из-
пъл ним во ля та Бо жия в све та, за да мо жем да учас т ва ме в по ря-
дъ ка, кой то Бог е съз дал. Всич ки ще ста не те съп ри час т ни в Бо-
жия ред на не ща та. И ка то вле зе те там, ще има те съ дейс т ви е то на 
всич ки доб ри хо ра. 

Ина че ще бъ де те в чо веш кия по ря дък, де то ще има те ра зо ча-
ро ва ния.

Днес е доб ре, а ут ре е зле   то ва е чо веш ки ят по ря дък.
Ка то вле зе те в све та, да се под м ла ди те. Да има те иде ал. А не 

ка то ви ви дят, да каз ват: „Тия хо ра за що са та ка по жъл те ли?“
Не ис кам да ви съ вет вам, но имай те пред вид ми съл та, да не се 

по до зи ра те. Срещ не те ня ко го и как во ли не мис ли те за не го. 
Ко га то срещ на един лош чо век, аз как во мис ля, ка же те ми? 

Срещ на един чо век и мис ля, че Бог е благ, че не го е пре мах нал, че 
го тър пи, дал му е мно го ра бо ти. И каз вам: „Кол ко е до бър Гос под. 
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Кол ко му е дал.“ Ако Той е дал тол ко ва на ло ши те, кол ко ще да де 
на доб ри те! И Той е при гот вил де сет пъ ти по ве че за доб ри те. Аз 
не се въз му ща вам. Аз, ка то срещ на един чо век, не се въз му ща вам. 
За доб рия Бог е при гот вил де сет пъ ти по ве че ра бо ти, от кол ко то за 
ло шия чо век. Гос под и за мен има ед но доб ро.

Та аз, ка то срещ на един лош чо век, каз вам: „Кол ко до бър е Гос-
под. Ка то Не го ня ма.“

Как то аз мис ля, ка то срещ на тоя лош чо век, та ка ис кам и вие да 
мис ли те. То е пра во то. 

Се га да нап ра вим уп раж не ни я та.
Кол ко е до бър Гос под.

Четиридесета лекция на Общия окултен клас 
17 юли 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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СТАР И НОВ пОРЯДъК

„Добрата молитва“

Как ва бе ше те ма та на ми на ла та лек ция? 
мно го ра бо ти за ни ма ват чо веш кия ум и за то ва зна ни е то ста ва 

раз в ле че но. мно го не ща за ни ма ват ед нов ре мен но ума   пот реб ни и 
не пот реб ни. Ня кои хо ра се оп лак ват от па мет та си, че от с лаб на ла, 
а то ста ва, за що то за ни ма ват ума си с не пот реб ни ра бо ти. Пот реб-
но е то ва, ко е то по ма га. Не пот реб но е то ва, ко е то не по ма га. мно-
зи на се спъ ват, ка то каз ват, че ня кои не ща са ста ри, а дру ги   но ви. 

меж ду ста ро то и но во то има ед на вът реш на връз ка. Ста ро то е 
то ва, ко е то се е гра ди ло ед но вре ме. Но во то е то ва, ко е то се гра-
ди вър ху ста ро то. Вър ху ста ри те ра бо ти се гра дят но ви те ра бо ти. 
Ня кои каз ва те, че ста ро то е не пот реб но, оба че без ста ро то ня ма ме 
ос но ва. А дру ги каз ват, че но во то не е пот реб но, че ня ма как во да 
се гра ди. Но во то е гра деж. В При ро да та съ щес т ву ва ед на вът реш-
на връз ка. Там, де то ня ма връз ка, ня ма ни ка къв гра деж. Да оби-
чаш, зна чи да гра диш. Да не оби чаш, зна чи да раз г раж даш. Що е 
Лю бов та? Гра деж. Що е без лю би е то? Раз г раж да не. Как во то раз-
ва лиш, то ва е без лю бие. Тряб ва да се пре веж дат не ща та в тех ния 
кон к ре тен сми съл. Го во рят за Лю бов та, а ня ма ни ка къв гра деж. 
Лю бов та ви на ги гра ди. Де то има Лю бов, всич ко рас те. Де то ня ма 
Лю бов, всич ко из съх ва. Де то има Лю бов, всич ко жи вее. Де то ня-
ма Лю бов, всич ки из ми рат. Ед но об щес т во, щом за поч не да из ми-
ра, то по каз ва, че ня ма Лю бов. Най-пър во, из ми ра ми съл та, пос ле 
- чув с т ва та и най-пос ле - фи зи чес ко то из ми ра не. Най-пър во, хо ра-
та прес та ват да мис лят, пос ле - да чув с т ват и най-пос ле фи зи чес-
ки уми рат. Ня кой път и вие чув с т ва те то ва. Ня кои се оп лак ват, че 
су хо е сър це то им, че ня ма ни как ва ми съл да ги за ни ма ва. Зна чи 
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за ко нът на без лю би е то е хвър лил ве че сво е то въз дейс т вие вър ху 
та къв чо век.

Ще поз на е те ко га в един дом вли за си ро ма ши я та. Ка то вле зе те 
в един дом, ще поз на е те да ли са си ро ма си, или бо га ти. Ка то ре жат 
мал ки ря за ни, то га ва са си ро ма си, ка то ре жат го ле ми ря за ни, то-
га ва са бо га ти. Ня кой каз ва: „На тън ко ре же.“ Щом на тън ко ре же, 
си ро ма ши я та е вляз ла в ума му. Ря за не не с чо веш ки нож, но с ума 
си пра во да ре жеш. Пра во да от съж даш, да от ряз ваш. 

Ня кои го во рят за кра со та та. Ня кой каз ва: „Тряб ва да бъ деш 
кра сив.“ Кра со та та е пос лед на та фор ма. Щом дой деш до кра со-
та та, по-на та тък не мо же да се оти де. След кра со та та иде гро зо-
ти я та. Ако чо век е до шъл до края на доб ро то, то е ве че край ни ят 
пре дел. След доб ро то иде зло то. Ня кой каз ва: „Как во има зад 
доб ро то?“ Зло то. „Зад зло то как во има?“ Доб ро то. Ка то стиг неш 
до край ния пре дел на доб ро то, сти гаш до зло то, а ка то стиг неш 
до край ния пре дел на зло то, сти гаш до доб ро то. То ва мо же да 
се про ве ри в жи во та. Ис каш да ста неш по-до бър и по-до бър, и 
най-пос ле из губ ваш и оно ва мал ко то, ко е то имаш. В нез на ни е то 
чо век из губ ва.

Има един анек дот. На един ци га нин му да ли ед но гър не мля ко. 
Той го ту рил в тен дже ра та да го сва ри, за поч на ло то да се по ду ва 
на огъ ня и той си ка зал: „Ще се на пъл ни ця ла та стая с мля ко.“ Той 
се ка чил на ко ми на и ка зал: „На ре дих си жи во та.“ Той не обър нал 
вни ма ние на мал ко то мля ко, ко е то би ло в тен дже ра та, та всич ко 
из ляз ло на вън. Та и вие, ко га то ви ди те, че ва ше то мля ко се по ду ва, 
кач ва те се на ко ми на и мис ли те, че има мно го мля ко. Ка то вли за те 
вът ре, виж да те, че ня ма те ни що. Вие мис ли те, че ка то оти ва те на 
не бе то, ще бъ де те ка то ан ге ли с кри ла и си ла. То ва са де тин с ки 
схва ща ния. То зи ан гел е ра бо тил, ми нал е през из пи та ния, и то 
през как ви из пи та ния, а пък вие без из пи та ния ис ка те да взе ме-
те пър во то мяс то в не бе то, да ка жат, че сте ан гел. До ка то ста не те 
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ан гел, ще се из по ти те сто пъ ти. Ка то един цар, кой то ни как не е 
ра бо тил, и поч ва да ра бо ти.

Ня кои мис лят да ста нат окул тис ти. Те мис лят, че лес но се ста ва 
окул тист или хрис ти я нин. Как во зна чи окул тист? Той каз ва: „Дай 
да ти пог лед на ръ ка та.“ Окул тиз мът не е гле да не на ръ це те. То е 
ед на на у ка, ко я то изу ча ва При ро да та, обек тив но изу ча ва не ща та. 
И на вас ще ви ка жа се га: до се га, вие най-пър во си съз да дох те сво-
я та те о рия, и то га ва си съз да дох те ва шия жи вот спо ред те о ри я та. 
А пък се га об рат но то ще за поч не те. Най-пър во ще при до би ва те 
жи во та, и пос ле ще съз да ва те те о ри я та. Най-пър во вие съз да дох те 
те о ри я та за Лю бов та, и пос ле тър сих те Лю бов та. Се га най-пър-
во ще на ме ри те Лю бов та, и пос ле те о ри я та вър ху Лю бов та. Във 
всич ко про це сът е об ра тен. Не пър во те о ри я та, и пос ле Лю бов-
та, но пър во Лю бов та, а пос ле те о ри я та. Не те о ре ти зи рай те вър ху 
Лю бов та. По-доб ре е да има те не що кон к рет но, вър ху ко е то да се 
спре те.

Да ви обяс ня.
Тук има те по со ка на две дви же ния, има те две 

дви же ния, А и В. Чо век вся ко га има две дви же-
ния. Се ди те и мис ли те кой път да хва не те - на-
го ре или на до лу. Ако ис ка те чист въз дух, на го ре 
тряб ва. Ако ис ка те доб ра хра на - на до лу тряб ва. 
Въз ду хът се тър си го ре, а пък хля бът се тър си до-
лу. То ва е един факт. Вие се га ще за пи та те за що 
е та ка. За що то не мо же да бъ де дру го я че. За що е 
кри во? За що то не е пра во. За що е пра во? За що-
то не е кри во. Пра ви те не ща са, ко и то не са кри ви. А пък кои са 
кри ви? Кри ви те не ща са, ко и то са пра ви. Пра ви те не ща са, ко и то 
при над ле жат са мо на два ма ду ши. Кри ви те не ща са, ко и то при-
над ле жат на мно го хо ра. Кри ви те при над ле жат на мно зи на, а пък 
пра ви те - са мо на два ма.

А

В
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Ще нап ра вя един пре вод. меж ду две точ ки мо же да пре ка ра те 
са мо ед на пра ва ли ния. Пра ва та ли ния е дос то я ние са мо на два-
ма ду ши, а кри ва та ли ния е дос то я ние на мно зи на. Се га не схва-
щай те, че де то е кри во, хо ра та са ло ши. Не, но в кри ва та ли ния 
за ко ни те са дру ги, а в пра ва та ли ния за ко ни те и ме то ди те са дру-
ги. Ако сто и те вър ху ед на пра ва ли ния, за ко ни те са дру ги, а ако 
сто и те вър ху ед на кри ва ли ния, пак са дру ги за ко ни те. Нап ри мер, 
ако вие се хвър ли те от ви со ко, сли за те по ед на права ли ния. Ако 
ска ча те от ня къ де, щом пра ви те скок, то не е ве че пра ва ли ния, в 
пра ва ли ния не мо же да ско чи те. Ска ча не има са мо в кри ва ли ния. 
Ис ка те да прог ре си ра те. Прог ре сът е са мо в кри ва та ли ния. В пра-
ва та ли ния ня ма ни ка къв прог рес. Вие мо же да раз съж да ва те и да 
каз ва те: щом в пра ва та ли ния ня ма прог рес, то га ва ня ма ни що в 
нея. Не, пра ва та ли ния е зър но то, ко е то съ дър жа всич ко в се бе си, 
а пък кри ва та ли ния е зър но то, ко е то е по ник на ло и е из гу би ло 
сво я та пър во на чал на фор ма. Пра ва та ли ния е зър но то.

Пра ва та ли ния е пър ва та по со ка на то зи цен тър, един цен тър, 
кой то се ос во бож да ва от сво е то без п рос т ран с т ве но по ло же ние. 
Цен тъ рът, кой то е без п рос т ран с т вен, ста ва прос т ран с т вен. Пра ва-
та ли ния е ве че прив ли ча не към без п рос т ран с т вен цен тър. Прос-
т ран с т ве ност зна чи то ва, в ко е то мо же да се прос т ре те. То ва ви е 
по нят но. Прос т ран с т во то под раз би ра сво бо да на дейс т вие. То ва 
е вто ри ят пре вод. То ва е прос т ран с т во. Там, де то мо же да дейс-
т ва те, има прос т ран с т во. Там, де то не мо же да дейс т ва те, ня ма 
прос т ран с т во. Там, де то мо же да мис ли те, има прос т ран с т во. Там, 
де то не мо же да мис ли те, ня ма прос т ран с т во. Там, де то мо же да 
чув с т ва те, има прос т ран с т во. Там, де то не мо же да чув с т ва те, ня-
ма прос т ран с т во.

Се га ня ма да се спи ра ме вър ху то ва, аб со лют но ли е прос т-
ран с т во то, или от но си тел но, за що то и фи ло со фи я та не знае как во 
не що е аб со лют но то. Ня кой ще ка же, че прос т ран с т во то е без г ра-
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нич но. Да ос та вим се га гра нич но и без г ра нич но. От гра нич но то е 
про из ляз ло без г ра нич но то и ако ня ма ше гра нич но то, не мо же да 
из ме ри те и без г ра нич но то. Ние го на ри ча ме без г ра нич но, за що то 
та ка си го пред с та вя ме, та ка си го мис лим. Ако чо век мис ли вър-
ху без г ра нич но то, как во под раз би ра? Че е мно го го ля мо. Иде я та 
е та зи. Каз ват: „Без г ра нич ни ра бо ти.“ Два дво ра по един де кар   
взе мам обик но ве ни те раз съж де ния - два дво ра по един де кар имат 
гра ни ци, заг ра де ни са. Каз ват: „Един ден ще ги нап ра вим без гра-
ни ци“ и съ ба рят ог ра ди те, ос та ват без гра ни ци. Дво ро ве те се га 
са без г ра нич ни. Оба че без г ра нич ни ли са? Каз ва те: „Без г ра нич на 
ра бо та.“ То ва по каз ва, че ня ма пре пят с т вие. То ва по каз ва, че от 
ва шия двор от вся ка точ ка мо же да из ле зе те. Ко га то има те ог ра да, 
мо же да из ле зе те са мо от ед на точ ка - вра та та. А пък се га от в ся-
къ де мо же да из ле зе те. Без г ра нич но е то ва, де то мо же да из ле зе те 
от в ся къ де, а не че е не що не пос ти жи мо. Та зи идея за без г ра нич но-
то зна чи - от в ся къ де мо же да из ле зе те, от в ся къ де мо же да ми не те.

Ва ши те мис ли мо же да бъ дат гра нич ни, а мо гат да бъ дат и без-
г ра нич ни. Чув с т ва та ви мо гат да бъ дат гра нич ни, а мо гат да бъ дат 
и без г ра нич ни. Пос тъп ки те ви мо гат да бъ дат гра нич ни, а мо гат 
да бъ дат и без г ра нич ни. Тряб ва да зна е те, че ед на те о рия се под-
чи ня ва на фак ти те, а не фак ти те на те о ри я та. Вие каз ва те: „За що 
не е ста на ло та ка?“ За що то не сте раз б ра ли ра бо ти те. Ра бо ти те 
съ щес т ву ват, не ща та съ щес т ву ват, а вие тряб ва да об ра зу ва те ед на 
те о рия не про из вол на, а съ об раз но с то ва, ко е то съ щес т ву ва, а не 
как то вие мис ли те. Има не ща в све та, ко и то са не въз мож ни. Не-
въз мож но е во лът в един ден да ста не чо век. Не въз мож но е чо век 
в един ден вол да ста не. Аз взе мам но ви фи ло соф с ки по ло же ния. 
Каз ва те: „Не въз мож но е во лът в един ден чо век да ста не, но Гос-
под мо же да го нап ра ви.“ Гос под глу па ви ра бо ти не пра ви. Вие 
ако ка же те, че во лът мо же да ста не в един ден чо век, то ва го пред-
по ла га те. Но ва ша та ми съл не е Бо жия ми съл. Вие в един ден вол 
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не мо же да ста не те, и ако ис ка те, пак не мо же да ста не те. Как во 
под раз би ра те под ду ма та „вол“? Во лът има два стре ме жа. Во лът 
има стре меж към кул ту ра, но е край но ог ра ни чен. Во лът е край-
но ог ра ни чен. Той е свър зан с ед но въ же в да ма*, се ди и си мис ли 
кой мо же да го ос во бо ди от то ва въ же. мис ли ден, два, три дни, 
го ди на, мо ли се и след ка то се мо ли, мо лит ва та му до къ де мо же 
да е дос тиг на ла? Гос под каз ва: „Из ва ди то зи вол и го впрег ни, иди 
на ни ва та да ореш, да за поч не да мис ли той.“ Дой дат, из веж дат 
го, впря гат го и той оти ва на ни ва та да оре. Той оре на ни ва та, но 
гле да на до лу към зе мя та. Гос под ис ка да го на ка ра, ка то оре, да си 
вди га гла ва та на го ре, а той не си я вди га на го ре, а гле да на до лу. И 
каз ва: „Не е раз ре ше на та зи ра бо та.“ Ако ня кой не си пов ди га гла-
ва та, ня ма да раз ре ши въп ро са. Но ако си вдиг не гла ва та, ще раз-
ре ши въп ро са, ще мах не же гъ ла** и ще гле да на го ре, ще ка же: „Ня-
ма да ра бо тя, ня ма да ора.“ На Гос по да ще гле да. Вие се спи ра те 
се га и каз ва те: „Има ли пра во во лът да пра ви та ко ва сво е во лие?“ 
Ако вие има те пра во да го впря га те и не ис ка те да го раз п рег не те, 
то той има пра во да про я ви про ти во по лож но то на то ва, ко е то вие 
пра ви те. Кон т рас ти съ щес т ву ват. 

Пре ве де те по ня ти е то „вол“ във ва шия жи вот. Ед нов ре мен но 
вие сте вол и чо век. Вие ис ка те да раз ре ши те по един ма те ри а лен 
на чин жи во та, а в то зи слу чай вие сте вът реш но ка то во ла, це лия 
ден мис ли те как да си из ка ра те прех ра на та. Ще оти де те да оре те, 
ще ви из ве де Гос под вън. Це лия ден, де сет ча са, ще ра бо ти те и 
ка то се вър не те ве чер та, но си те трий сет-че ти рий сет, пет де сет, сто 
ле ва. То ва е тор ба та с ече мик, кой то да ва гос по да рят на своя вол. 
Ще ока чи на вра та му тор ба та. Виж да ли ли сте как гос по да рят 
хра ни ко ня? Ста ри ят ме тод е да ту рят тор ба та с ече ми ка на вра та 
му и той яде ече ми ка. След ка то изя де ече ми ка, сне мат му тор ба та. 

* дам (тур.) - обор
** жегъл (диал.) - остен
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Се га във ва шия ум ос та ва кар ти на та, за що на ко ня му ту рят тор ба-
та на вра та. Не е важ но за що на ко ня му ту рят тор ба та, а на ме не 
за що са ту ри ли та зи тор ба   то ва е важ но то. Вие каз ва те: „То зи кон 
не мо же да си сне ме тор ба та, но аз, чо ве кът, кой то мис ля, тряб ва 
ли да ми ту рят ед на тор ба на вра та и аз да не мо га да я сне ма?“

Пред с та ве те си, че дя во лът ви е ока чил ед на тор ба на ом ра-
за. Цял ден прев ръ ща те, об ръ ща те ва ша та ом ра за. Вие це лия ден 
об ръ ща те в ума си сво я та ом ра за. Пи там се га, ако мра зи те ня ко-
го, как во ще до би е те? Ако мис ли те, че ни що ня ма да до би е те, не 
го во ри те пра во. Не, мно го ще до би е те. По ка же те ом ра за та. Вие 
мра зи те, и мис ли те за то зи, ко го то мра зи те. Ка жеш му ед на обид-
на ду ма, по ка жеш, че не го оби чаш, и тоя чо век ти уда ри един 
юм рук ка то Дан Ко лов, то зи бъл гар с ки пех ли ва нин. Ка то блъс не 
ня ко го, хвър ли го на зе мя та. Ре джи Си ки (из вес тен бо рец) си слу-
жи с ан г лийс ка та ме то да и го уд ря спо ред пра ви ла та на бок са. Дан 
Ко лов каз ва: „Се га аз ще ти по ка жа по бъл гар с ки.“ По ан г лийс ки 
не ста ва, за що то по ан г лийс ки мо же да се муш не с бокс ня кол ко 
уда ра по но са, по уши те и ще свър ши всич ко. Дан Ко лов го по ва ля 
на зе мя та, той си слу жи с бъл гар с ки ме то ди. Той да пра ви пех ли-
ван лък по ан г лийс ки, ви дял, че не ста ва, и поч ва по бъл гар с ки, с 
един за мах гът ва го на зе мя та. Ан г ли ча ни нът ще го уда ри че ти ри-
пет пъ ти по но са, по очи те с юм рук, а пък бъл га ри нът ще оти де 
да взе ме от пле та един кол и - един удар от тук, един удар от там, и 
по беж да ва про тив ни ка.

Та аз гле дам, и вие ня кой път сте въ о ръ же ни с ко ло ве. То ва е 
по-бъл гар с ки   уд ря те с кол чо ве ка. Он зи уд ря с жи ва ръ ка, а вие 
мис ли те, че с ко ла раз ре ша ва те по-бър зо въп ро са. Оба че вие с ко-
ла ня ма да раз ре ши те въп ро са. Каз ват, че ко лът из ли зал от рая. Не 
е вяр но, то ва е го ла лъ жа. Ръ ка та е из ляз ла от рая. май чи на та ръ ка 
е из ляз ла от рая. май ка та е хва на ла де те то с ед на та ръ ка и пос ле 
е за поч на ла да го пляс ка с дру га та ръ ка по задницата. А пък вие 
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взе ме те ед на то я га от вън и после каз ва те: „От рая е из ляз ла та зи 
то я га.“ Не е из ляз ла от рая. Ако вие би е те де те то си с нея, съ що-
то ще се вър не на вас. Дру га та то я га - май чи на та ръ ка - е мно го 
ум на. Та зи то я га най-пър во съ дър жа ка чес т ва та на лю бов та. То ва 
е па ле цът. Пръс тът, кой то съ дър жа ка чес т ва та на бла го род с т во то, 
то ва е по ка за ле цът; ка чес т ва та на веч на та спра вед ли вост - сред ни-
ят пръст; ка чес т ва та на на у ка, ху до жес т во, из кус т во   бе зи мен ни ят 
пръст или слън че ви ят пръст, и ка чес т ва та на ма те ри ал ни те бла га   
мал ки ят пръст. Та зи то я га ка то уда ри чо ве ка, той ве че ста ва щас-
т лив. Ка то те блъс не та зи то я га, сър це то ти се за пъл ва с лю бов, 
бла го род с т во, спра вед ли вост и тъй на та тък. То ва е то я га та, ко я то 
е из ляз ла от рая, ко я то ка то блъс не чо ве ка, умът му прос вет не. Тя 
е Бо жес т ве на та то я га. Та ка тряб ва да се раз би ра. Пре вод тряб ва да 
се нап ра ви. Как е по го вор ка та, мо же ли да ми я ци ти ра те? („Пръч
ка та е из ляз ла от рая.“) Но та зи пръч ка е чо веш ка та ръ ка. То ва е 
ра зум на та пръ чи ца, с ко я то хо ра та на каз ват.

А пък учи те ли те, по не же не са раз б ра ли, вся ко га но сят пръ чи-
ца. Ста ри те бъл гар с ки учи те ли тряб ва да се поп ра вят. Ня ко га те 
има ли ед на пръч ка - фа ла га*. Стя гат кра ка та на уче ни ка с две дър-
ве та, два ма ду ши вди гат дър ве та та на го ре, а пък учи те лят с ед на 
пръч ка бие по кра ка та. Той е вър зан за кра ка та, учи те лят го бие 
та ка, за да учи. Каз ва му: „Ти ня ма ли да се учиш?“ Ка то свър ши ха 
с фа ла га та, дой до ха до вто ро то по ло же ние - кра ка та ве че ги въз-
пи та ха, но ос та на зад ни ца та на де ца та. За то ва он зи уче ник, кой то 
се е про ви нил, ще го взе ме учи те лят и ще го бие по зад ни ца та. И 
пос ле, тре то то по ло же ние   учи те лят оти ва при уче ни ка и го пи та: 
„Сто ян чо, за що си нап ра вил то ва? Дай си дяс на та ръ ка.“ Учи те лят 
с пръч ка та уд ря дяс на та ръ ка, уче ни кът си дър па ръ ка та. И му каз-
ва: „Ако не си да ваш ръ ка та, ще дой де зад ни ца та.“ И той, гор ки ят, 
си да ва ръ ка та. Ка то го уда ри по ръ ка та, прос вет не му. Учи те лят 
* фалага (тур.) - дървен уред, използван за наказания в училищата преди Освобождението
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каз ва: „Дай се га дру га та ръ ка.“ И тре ти ят на чин ве че ми на, ня ма 
то я га. С то я га не ста ва, но с плес ни ци. Се га учи те лят за поч ва да 
пляс ка ве че с ръ це те си. То ва е ця ла ево лю ция на въз пи та ние. От 
кра ка та, зад ни ца та, ръ ка та, се сти га до ли це то. Каз вам: и тег ле не 
на уши има. Не зная кой ме тод се упот ре бя ва се га.

Да ос та вим то ва, ко е то е заб ра не но. Аз кон с та ти рам не ща, ко-
и то съ щес т ву ват. То ва са про я ви в чо веш кия жи вот. То ва са си ли 
в При ро да та, ко и то дейс т ват, и те се из ра зя ват по един пра ви лен 
или неп ра ви лен на чин. Ние не тряб ва да спи ра ме оне зи сто ти ци 
под ти ци, ко и то идат от При ро да та. При ро да та ис ка да ни въз пи-
та ва. Ня кой път ние не хва ща ме пра вия път и вслед с т вие на то-
ва пог реш ки те се уве ли ча ват, уве ли ча ват се и на ши те стра да ния. 
В При ро да та има един ра зу мен на чин на са мо въз пи та ние, а пък 
са мо въз пи та ни е то е да при до би ем оне зи си ли, с ко и то мо жем да 
дейс т ва ме. При ро да та оби ча да ра бо ти с най-мал ки те по въз мож-
ност си ли. Тя е ико но мис т ка, тя не е раз то чи тел на, ма кар и да е 
тол ко ва бо га та. Тя не е скър жа ва, но не ис ка да раз пи ля ва сво и те 
си ли. И за то ва за хо ра та тя иж ди вя ва вре ме и прос т ран с т во, тя да-
ва вре ме и прос т ран с т во, но пес ти си ли те си. И все ки един от вас 
тряб ва да пес ти си ли те си.

Пес те те ва ши те си ли. Вие мо же да има те ня коя си ла или ху ба во 
чув с т во, или въз ви ше на ми съл, из пол з вай те ги или си ги за пис-
вай те. Аз не ис кам ми съл та ви да бъ де ед но об раз на. Ед но об раз ни-
те мис ли са край но опас ни. И не ис кам да ме раз би ра те ед но об раз-
но, за що то то е опас но. В ме не ня ма ед но об ра зие. Аз ни ко га не се 
спи рам вър ху ед но и съ що не що, нап ри мер, вие тряб ва да бъ де те 
доб ри, доб ри, доб ри, доб ри, доб ри. За ме не доб ро то е са мо един 
мо мент. Аз се ин те ре су вам от на ча ло то и края. Все ки един жи вот, 
кой то има на ча ло, има и край. Кра ят за ви си от на ча ло то. А в све та 
има две на ча ла: ед но то на ча ло е Бо жес т ве но, а дру го то е чо веш-
ко. В чо веш ко то на ча ло не ща та за поч ват гран ди оз но и за вър ш ват 
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мик рос ко пи чес ки   чо ве кът за поч ва с жи вот и с вър ш ва със смърт. 
А при Бо жес т ве ния жи вот е точ но об рат но то - там про це си те за-
поч ват мик рос ко пи чес ки и свър ш ват гран ди оз но. Ка то за поч не 
един Бо жес т вен про цес, той ще свър ши ве ли чес т ве но, ще за поч не 
с най-мал кия жи вот и ще дой де до пре и зо би лен жи вот. 

Ще има те пре и зо би лен жи вот. За то ва тряб ва да сме ни те чо веш-
ки те про це си с Бо жес т ве ни. Зап ри мер ом ра за та е чо веш ки про-
цес. Ще сме ни те най-го ля ма та ом ра за с най-го ля ма та Лю бов. За-
що то в Бо жес т ве ния про цес и най-го ля ма та ом ра за се за ни ма ва 
с най-мал ка та Лю бов. А пък и най-мал ка та ом ра за се за ни ма ва с 
най-го ля ма та Лю бов. В Бо жес т ве ния свят на най-мал ка та ом ра за 
ту рят най-го ля ма та Лю бов, а пък на най-го ля ма та ом ра за ту рят 
най-мал ка та Лю бов. 

За се га то ва е те о рия са мо. Вие ис ка те да зна е те за що е та ка. 
Пи там: на един го лям слон ще му ту ри те ли друг слон ка то не го 
да го ръ ко во ди? Он зи чо век, ко го то ще ту ри те да го ръ ко во ди, той 
е много по-ма лък от сло на. И ом ра за та е го лям слон в чо веш кия 
по ря дък. В Бо жес т ве ния по ря дък на то зи, го ле мия, слон [съ от вет-
с т ва] най-мал ка та Лю бов, но тя е ра зум на. И сле до ва тел но та зи, 
мал ка та, ра зум на Лю бов, ще се ка чи на гла ва та на го ле мия слон и 
ка то го по чук ва с чук че то, то зи слон ще си вър ви по пъ тя. Щом се 
ка чи Бо жи я та Лю бов в гла ва та на ом ра за та, ом ра за та си знае пъ тя. 
Ня ма лу та не, ня ма ска ча не, тя ще си вър ви по пъ тя. И ом ра за та ве-
че не е ом ра за. До ка то не се е ка чи ла Лю бов та в гла ва та ѝ, тя всич-
ко пра ви. Но ка то се ка чи Лю бов та в гла ва та ѝ, всич ко за тих ва.

Се га да ви дам дру го ед но обяс не ние. Пред с та ве те си, че има-
те ед на стая не о топ ле на, а от вън има трий сет и пет гра ду са студ. 
Всич ки тия хо ра в ста я та са уче ни, въз пи та ни, но всич ки тре пе рят 
вът ре, сви ли са се. Ид ва един прост чо век, той но си ед на ку тия 
с киб ри те ни клеч ки. Дой де чо ве кът, драс не ед на клеч ка, за па ли 
огъ ня и ня ма да се ми не по ло вин час, ця ла та стая ще се стоп ли. 
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От та зи мал ка клеч ка се из ме ня ця ла та об с та нов ка, кул ту ра та и 
всич ки хо ра са доб ре раз по ло же ни. 

На вас Гос под ви е дал ед на ку тия с киб ри те ни клеч ки. Къ де ще 
ги упот ре би те, ко га то от вън и вът ре е сту де но? Лю бов та тряб ва да 
се упот ре би, ко га то от вън и вът ре в сту де но, а пък ко га то от вън и 
вът ре е топ ло, те зи клеч ки не ги па ле те. В Бо жес т ве ния свят, ко га-
то Слън це то грее, ня ма как во да па ли те огъ ня. Там не се па лят ог-
ньо ве. Сле до ва тел но в Бо жес т ве ния свят ня ма дим. В на шия свят 
има дим. В Бо жес т ве ния свят те зи съ щес т ва не зна ят как во не що 
е дим. В Бо жес т ве ния свят хо ра та не зна ят как во не що е смърт, да 
ум ре чо век. На един ан гел да му раз п ра вя те за смърт та, той ще се 
учу ди, но ако дой де на Зе мя та и го пи тат, той ще има яс на пред с-
та ва за ог ра ни че ни я та, ко и то съ щес т ву ват тук. То ва са фак ти, ко и-
то съ от вет с т ват на из вес т ни ва ши опит нос ти. Вие, при се гаш ни те 
про ти во ре чия, раз ре ша ва те не ща та чрез ом ра за, раз ре ша ва те въп-
ро си те чрез не до ве рие, чрез кри ти ка, чрез как во ли не дру го. При 
чо веш кия по ря дък е та ка. Но чрез не до ве ри е то ни що не мо же да 
пос тиг не те. Вие не вяр ва те на един чо век, вие не вяр ва те в чо веш-
кия по ря дък. Пра ви сте, но ва ша та ми съл е пра ва на по ло ви на. Пъ-
тя, по кой то чо век вър ви, по то зи лъж ли вия път, ни що не мо же да 
се дос тиг не. И всич ки ва ши ра зо ча ро ва ния, ко и то има те в жи во та, 
се дъл жат на кри ва та по со ка, по ко я то вър ви те. Ид ва ли са при ме-
не мно го мо ми и са ме пи та ли за ня кой мо мък. Каз ва ми мо ма та: 
„Оби чам го, не зная да ли ще жи вея с не го.“ То ва е ве че чо веш ки 
по ря дък на не ща та. Тя го оби ча, а пък не знае да ли ще мо же да 
жи вее с не го. Щом го оби чаш, ще жи ве еш с не го. Тя не го оби ча, 
тя се лъ же. Пък и той се лъ же. Един друг се лъ жат. Той каз ва: „Аз 
я оби чам.“ Та ка не се го во ри.

Я ми ка же те се га, как во тряб ва да ка же те на чо ве ка, ко га то го 
срещ не те? Пред с та ве те си, че срещ не те един вол, ко го то во дят с 
въ же и во лът каз ва: „Ти оби чаш ли ме?“ „Оби чам те, как не.“ Во-
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лът пи та: „Не мо жеш ли да сне меш мал ко юла ря от вра та ми?“ 
„Не мо га, за що то, ка то те пус на, ще оти деш в го ра та.“ Щом во лът 
те пи та „оби чаш ли ме“, ти не му каз вай, че го оби чаш, но сне ми 
юла ря. Щом во лът те пи та „ти оби чаш ли ме“ ти не му от го ва ряй, 
но сне ми юла ря. Тръг ни нап ред и ще опи таш да ли те оби ча. Ти си 
мъл чи. Той те пи та оби чаш ли го, ти сне ми юла ря и го ос та ви. Ако 
во лът тръг не от по ди ре ти, той те оби ча. А пък ако си обър не гър ба 
и тръг не в го ра та, той не те оби ча. 

Се га нап ра ве те един пре вод в жи во та. Що е гръб? Щом един чо-
век обър не гър ба си към те бе, то е жи вот но то в не го. А ко га то един 
чо век си обър не ли це то към те бе, то е чо ве кът. Ко га то един чо век 
обър не гър ба си към те бе, той ти мис ли зло, той е от друг свят. То ва 
са дру ги въз зре ния. Щом си обър не ли це то ня кое ку че, ка то те лае, 
то не ти мис ли зло, то каз ва: „Гос по да рят ми е мно го лош чо век. 
Той е един раз бой ник, прик рит е и ми каз ва: „Ще те убия, тряб ва да 
ла еш.“ И аз те лая. мах ни се, не ми на вай от тук. Той ти тег ли кур-
шу ма.“ Ка то ре чеш да го би еш, то обър не гър ба си, каз ва: „Ти ще 
ви диш гър ба на моя гос по дар.“ То си обър не гър ба и бя га. Ка то се 
раз по ло жи по-да ле че, пак те лае. Ку че то каз ва: „Аз на те бе ти каз-
вам, не бъ ди тол ко ва бу да ла.“ За то ва те лае ку че то.

За нра ва на въл ци те ще ви ка жа. Раз п ра вя ше ми един све ще-
ник, мно го смел чо век. Каз ва: „Аз ед но вре ме бях мно го смел, не 
ме бе ше страх. Каз вах: „Как во ще ти нап ра ви един вълк?“ Из ли-
зам зим но вре ме и сре щам един вълк на по ле то. Из ли зах от се ло 
Коз лу джа, Вар нен с ко, да оти да в дру го се ло. Взех си един бас тун 
и вър вя. ми на вам един ки ло ме тър. Ид ва един вълк, об ръ ща си 
въл кът зад ни ца та и за поч ва да ро ви сне га. Въл кът хвър ля сне га 
в очи те ми.“ По път му каз ва: „мах ни се. Не зна еш ли, че аз съм 
поп?“ По мис лих си, че то зи вълк ми каз ва: „По пе, вър ни се, ина че 
ще на ма жеш зъ би те ми.“ Пог лед нах, пог лед нах и се вър нах пак в 
Коз лу джа.“
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Пи там се га, за що то зи све ще ник ми раз п ра ви то ва? Пи там го: 
„За що въл кът из ле зе нап ре де ти?“ Той каз ва: „Не знам.“ Въл кът 
му каз ва: „По пе, до ка то но сиш та зи чер на ки ли мяв ка и то ва чер но 
джу бе*, ня ма да ти вър ви. Све ще ник с та ко ва чер но ра со и ки ли-
мяв ка, и с че рен бас тун не мо же да оп ра ви све та. Ти си тръг нал за 
оно ва се ло, но вър ни се на зад.“

Ед на за гад ка е за що то зи све ще ник е срещ нал въл ка и ни що не 
му каз ва, а по път се връ ща. То ва е ве че поз д рав ле ние. По не же на 
жи вот ни те ра зум но то е от зад, въл кът ка то ро ви с кра ка та си, мис ли.

Да ви пре ве да се га. Вас мо же да ви срещ не ед на нес ре та в жи во-
та. То ва е един вълк. Как во ис ка да ви ка же въл кът? Аз до се га го во-
рих за по па и вие ще ка же те: „Как во ли ни ин те ре су ва то ва?“ То зи 
вълк е ед на нес ре та в жи во та ви. Ня кое съ би тие в жи во та ви мо же 
да иг рае ро ля та на вълк. То зи вълк мо же да е ня коя мо ма, ко я то се 
е сго ди ла за ня кой мо мък, или то зи вълк мо же да е мо мъ кът и то зи 
мо мък ри не сне га в ли це то на мо ма та и каз ва: „Не те оби чам, вър ни 
се при ба ща си, и аз ще се вър на при ба ща си.“ мо ма та пи та за що 
то зи мо мък ри не та ка сне га. Кое е по-ху ба во се га? Чо век е до шъл на 
Зе мя та не за да се же ни. То ва не е цел та, то е вто рос те пен но. Тряб ва 
да раз съж да ва те. Вие каз ва те: „Не тряб ва ли да се же ни чо век?“ Не 
е въп ро сът там. Чо век е до шъл на Зе мя та най-пър во да жи вее, да 
опи та Бо жес т ве ния жи вот. Пър во то по ло же ние е да слу гу ва на Бо-
га, вто ро то по ло же ние е - оби чай ближ ни те си, тре то то по ло же ние е 
да слу жи на се бе си. Щом се оже ниш, оби чаш ближ ния си. Щом се 
оже ниш, как во се оп лак ваш от же на си, че не мо жеш да жи ве еш с 
нея? То ва е вто ри ят за кон: да въз лю биш ближ ния си ка то се бе си. Но 
ти не мо жеш да из пъл ниш вто рия за кон. Сле до ва тел но ти да ваш на 
же нит ба та ед но тъл ку ва не тол ко ва тяс но, че счи таш своя мъж или 
сво я та же на ка то своя соб с т ве ност. Ис каш да вле зеш в не го вия жи-
вот, в не го ви те чув с т ва, поч ваш да го одум ваш, да го съ диш.
* джубе (тур.) - дълга горна дреха от сукно, обикновено подплатена с кожа
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Зап ри мер има ли пра во ед на же на да съ ди мъ жа си? Ня ма пра-
во. Пра во то вие са ми си го да ва те. Кой е ко дек сът, кой е за ко нът 
въз ос но ва на кой то вие съ ди те же на си? На ли мой сей каз ва мъ-
жът да да де раз вод но пис мо на же на си. Но из пър во не бе ше та ка, 
но за ва ше то жес то ко сър де чие мой сей на пи са те зи за ко ни. От-
на ча ло то съв сем дру го я че бе ше та зи ра бо та. Вие каз ва те: „Да ѝ 
да де раз вод но пис мо.“  То зи за кон е та ка пи сан, но пър во на чал но 
ни най-мал ко не бе ше та ка пи са но. Вие се са мо заб луж да ва те, че 
ка то има те един мъж, вие сте уре ди ли всич ки те си ра бо ти. Той е 
ва ши ят бли жен. Ед на же на се же ни за мъ жа си, да по ма га на мъ жа 
си и ако не мо же да по ма га, не ка се вър не у до ма си. Един мъж се 
же ни за ед на же на, за да ѝ по ма га, и ако не мо же да ѝ по ма га, не ка 
се вър не у до ма си. Два ма та, те вза им но тряб ва да си по ма гат, и 
ако не мо гат да си по ма гат, ня ма как во да се дят един до друг. Те 
не раз би рат Бо жия за кон. Он зи, кой то оби ча, той пред с та вя Бо жия 
за кон, а пък дру ги ят пред с та вя за ко на на ближ ния, лю бов та към 
ближ ния. мъ жът и же на та ед нов ре мен но пред с та вят Лю бов та на 
Бо га и Лю бов та на ближ ния. Ако те не мо гат да да дат един мо дел, 
то га ва и два ма та да си оти дат вкъ щи: же на та вкъ щи при ба ща си 
и мъ жът вкъ щи при ба ща си, за що то и два ма та са не чис ти. Тряб ва 
да оти дат на ба ня да се из ми ят и пак да се оже нят. Без да оти дат на 
ба ня, да не се връ щат у до ма си.

Се га раз б рах те ли? Вие ме раз б рах те тол ко ва, кол ко то он зи поп 
е бил раз б ран от вяр ва щи те. На ед на го ля ма за душ ни ца, след ка-
то се на съб рал хляб и се нат ру пал на ед на го ля ма ка ма ра, по път 
оти вал зад ка ма ра та и каз вал: „Бра тя хрис ти я ни, виж да те ли ме?“ 
„Виж да ме те мал ко, до ки ли мяв ка та.“ Той ка зал: „До го ди на хич 
да не ме виж да те.“ Той под раз би ра до го ди на да ту рят по-го ле ми 
къ со ве.

То зи жи вот, кой то се га го има те, тряб ва да го сме ни те и да се 
ос во бо ди те. Не мо же да се ос во бо ди те от то ва вед на га, но тряб ва 
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да зна е те, че тряб ва да го сме ни те по ес тес т вен път. Вие ис ка те то-
зи жи вот да го из х вър ли те, как то зим но вре ме хо ра та ри нат сне га. 
Де то и да го ту ри те, не мо же да се ос во бо ди те от не го. Вие по ни-
кой на чин не мо же да се ос во бо ди те от то зи жи вот, как то ис ка те, 
тъй как то зим но вре ме не мо же да се ос во бо ди те от сне га. Ри не те 
го и след то ва се нат ру па на го ле ми гра ма ди. Аз пре веж дам не-
ща та, тъй как то са в при ро да та. Ка то дой де про лет та, то зи жи вот, 
то зи сняг, ще се сто пи и ще се об ра зу ва нов жи вот. То зи жи вот, 
то зи сняг, кой то се га има ме, тряб ва да се сто пи, за да дой де Бо жес-
т ве но то. Вие се пла ши те, ко га то поч не да се то пи ва ши ят сняг. Че 
с ва шия се га шен жи вот как ще дой де но во то? Вие каз ва те: „Да се 
от ре че то зи жи вот.“ От чо веш кия жи вот ще се от ре че те, за да до-
би е те дру гия жи вот, Бо жес т вения жи вот. Вие мис ли те, че чо веш-
ки ят жи вот съв сем ще из чез не. Той ще бъ де ка то ус ло вие за про-
я ва на Бо жес т ве ния жи вот и Бо жес т ве ни ят жи вот ще ор га ни зи ра 
чо веш кия жи вот, и то га ва той ще се ос мис ли. Тряб ва да зна ем по 
кой на чин мо жем да пос тиг нем оно ва, ко е то же ла ем. Ня кой път 
вие мис ли те, че ка то оти де те на Не бе то, ще пос тиг не те не ща та. 
Не, ка то оти де те на Не бе то, вие ще на у чи те са мо един ме тод. Вие, 
ка то оти де те при ан ге ли те, ще ви ди те на чи на, по кой то те дос ти-
гат сво и те же ла ния. Ан гел с ки те ме то ди вие не мо же да упот ре би-
те на Зе мя та. Ка то се вър не те, и да упот ре би те то зи на чин, с кой то 
ан ге ли те си слу жат, ще раз бе ре те, че той не е на го ден за чо веш-
ки те ус ло вия. Един ан гел мо же да дой де на Зе мя та, за да изу ча ва 
жи во та на хо ра та, но не го пра ви то ку-та ка са мо за удо вол с т вие 
да гле да. Ще го пра тят, ко га то има най-го ля ма ра бо та, най-го ля ма 
нуж да, да оп ра ви, да ръ ко во ди ед на ду ша. И ка то ръ ко во ди чо ве ка, 
той ще на у чи ня кои не ща. А пък ка то оти де те на Не бе то, ан ге ли-
те тряб ва да имат нуж да от вас. Как во ще на у чат ан ге ли те от вас? 

Хай де вто рия път в сле ду ю ща та лек ция ще ка же те как во тряб-
ва да вне се чо век от зе мя та в не бе то, за да го при е мат ан ге ли те 
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бла гоп ри ят но. Ка то оти де те при ня кой го лям чо век с праз ни ръ це, 
ня ма да ви при е ме. Ако оти деш при един ле кар ка то бе ден чо век, 
ле ка рят ще те при е ме по един на чин, а пък ако оти деш при ле ка ря 
ка то бо гат чо век, той ще те при е ме по друг на чин. Ко га ле ка рят ще 
ви при е ме по-доб ре? Ко га то му по ка же те ед на ке сия, нап ра ве на от 
ма нис та и пъл на с жъл ти ци. Или ка то по ка же те на един све ще ник 
ед на ке сия, той е го тов да че те. В та къв слу чай ле ка рят е го тов 
да ле ку ва, учи те лят е го тов да въз пи та ва, мо ма та или мо мъ кът е 
го тов да се влю би. Ка то из чез не ке си я та, всич ко из чез ва. Но то ва 
е чо веш ки по ря дък на не ща та. ма ги чес ка та ке сия, то ва е край ни-
ят плод на чо веш кия по ря дък. Има те ли то зи плод, всич ко има те. 
Ке си я та е за ме не един плод, ка то го пог лед не те, при ят но ви е. В 
Бо жес т ве ния свят ня ма ке сии, но има не що по доб но на ке си я та.

Из ва де те зак лю че ни е то. Как во ще бъ де край но то зак лю че-
ние? Се га ке си я та мо же да оз на ча ва доб ро де те ли те. Пред с та ве те 
си, че вие сте до бър чо век, по-до бър, от кол ко то мо же да бъ де те 
до бър. Пред с та ве те си, че ед но де те е об ле че но мно го ху ба во. 
Как во му тряб ва на то ва де те? Да го из ве де слу ги ня та на вън, 
на ши ро ко, да по хо ди. Един чо век се е при гот вил мно го доб ре, 
скром но се е при гот вил, не за бал, а за цър к ва. Къ де тряб ва да 
оти де? На цър к ва тряб ва да оти де. А пък ня кой чо век се е при-
гот вил за бал   на бал тряб ва да оти де. Вие ще ка же те, че на бал е 
греш но да се хо ди. Ба лът е ед но ху ба во мяс то и цър к ва та е ед но 
ху ба во мяс то. На бал ще оти де те, ко га то сте мла ди, а на цър к ва 
ще оти де те, ко га то сте ста ри. На тра пе за та ще сед не те, ко га то 
сте глад ни, от тра пе за та ще ста не те, ко га то сте си ти, и ще из ле-
зе те на вън. 

Вие тряб ва да пре веж да те не ща та. Не че не ща та са ло ши, но 
има из вес т ни не ща, ко и то са не пот реб ни за вас и те са ло ши 
в да де ния слу чай. Ако ги пра ви те, то ва е неп ра вил но. мла ди ят 
ще оти де на бал, а ста ри ят ще оти де на цър к ва. мла ди ят, кой то 
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оти де на бал, ще си до ве де от там ед на мла да мо ма, ще до ве де 
ба ла ми ца. Цър ков ни кът ще до ве де една цър ков ни ца, ка то не го 
ста ра ба ба, да се раз п ра вят. На дя до то му слу жи ба ла ми ца та, а 
на ба ба та слу жи мо мъ кът, кой то е хо дил на бал. И два ма та се дят 
и се раз п ра вят. Дя до то каз ва: „Дъ ще, къ де те на ме ри той?“ Ба ба-
та пи та мла дия мо мък: „Как бе ше, как я на ме ри, как иг рах те?“ И 
мо ма та пи та дя до то: „Как до ве де тая цър ков ни ца?“ Дя до то каз-
ва: „Ед ва я из мо лих.“ И ба ба та, и дя до то се нуж да ят от мо ма та и 
мо мъ ка, да им слу гу ват. 

Вие, ка то ка же те: „Гос под ще по мог не“, сте все от ста ри те ба би 
и дя дов ци. Все очак ва те да има те по един млад слу га и ед на мла да 
слу ги ня, а пък те зи слу ги са би ли на бал. Вие каз ва те: „Хай де на 
цър к ва.“ Очак ва те, че те ще ви слугуват. Те зи, ко и то са би ли на 
бал, са го то ви да слу жат. Пи там, кой е при до бил по ве че, кой то е 
бил на цър к ва или кой то е бил на бал? мла ди те или ста ри те? Кой 
е при до бил по ве че - он зи, кой то е хо дил на ба кал ни цата и е ку пил 
не що, или он зи, кой то е хо дил в гос тил ни ца та и е ял не що? Кой то 
е ку пил, той има при до бив ка. Но то е от вън се га. Оне зи хо ра, ко и-
то хо дят на цър к ва, те ку пу ват от ба кал ни ца та. Оне зи, ко и то хо дят 
на бал, те са яли по ве че. 

То ва е в раз рез с всич ки те ва ши те о рии, ко и то има те. То ва е мое 
но во схва ща не. Аз из хож дам от дру го гле ди ще ве че. То мо же да 
не съ от вет с т ва на ва ше то гле ди ще, а мо е то гле ди ще, то ва е но ви ят 
жи вот. Но ви ят жи вот та ка ще за поч не. Он зи, кой то оти ва на бал, 
той оти ва да вър ши во ля та Бо жия в ран ни те го ди ни. А пък он зи, 
кой то оти ва на цър к ва, той оти ва да вър ши во ля та Бо жия на ста ри 
го ди ни. В Бо жия по ря дък и две те не ща са ес тес т ве ни, а пък в чо-
веш кия по ря дък и две те не ща не се на ми рат в ес тес т ве на за ви си-
мост и за то ва има го ле ми про ти во ре чия. 

Ще на ме ри те ва шия дя до и ва ша та ба ба, ко и то са из лез ли от 
цър к ва та, да им слу жи те. Те ще ви ка жат ня кои ра бо ти и вие ще 
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им ка же те ва ша та опит ност, ко я то е ин те рес на. меж ду ба ба та и 
дя до то, от ед на стра на, и мла дия мо мък и мо ма та, от дру га стра на, 
ще се об ра зу ва ед на вът реш на връз ка.

Ко га то има връз ка меж ду те зи две Бо жес т ве ни на ча ла, то ва е 
но ви ят прог рес на чо ве чес т во то.

„От че наш“

Четиридесет и първа лекция на Общия окултен клас 
24 юли 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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пРОВОДНИцИ

„Отче наш“
„Махар Бену Аба“

Ще про че та са мо ня кол ко сти ха от пър ва гла ва на Вто ро то пос-
ла ние към ко рин тя ни те (сти хо ве 3 24). Как ва бе ше те ма та на ми-
на ла та лек ция? („От во ре ни те и зат во ре ни те кни ги. Рав но ве сие 
в ума, сър це то и во ля та. Ко и то са бли зо, не оби чат, ко и то са 
да леч, оби чат.“)

мо же ня кой да ви по пи та в как во се ди ва ше то ве рую - да го ка-
же те с три ду ми. Всич ки хо ра все да ват ед но оп ре де ле ние, в как во 
вяр ват. Ня кой мо же да оп ре де ли не що, в ко е то сам не вяр ва. Не е 
до ду ма та „вяр ва“. Ня кои каз ват, че не вяр ват в Бо га. Пи там: хо-
ра та, ко и то вяр ват и ко и то не вяр ват, как во са пос тиг на ли? Чес то 
има хо ра, ко и то каз ват: „На мен мно го па ри не ми тряб ват.“ Но 
все та ки пак па ри му тряб ват. мно го па ри не му тряб ват, но мал ко 
му тряб ват. Кол ко па ри му тряб ват? Как ва е мяр ка та? В един дом 
кол ко па ри тряб ват? За ви си от то ва от кол ко чле на е се мейс т во то. 

Дру го то вяр ва не е: как ще за вър ша жи во та си? За що чо век мис-
ли как ще за вър ши? Той не знае как го е за поч нал, а ис ка да знае 
как ще го за вър ши. Той, ка то се е раж дал, не е зна ел ни що, и ка то 
уми ра, пак ня ма да знае ни що. Пък и мяс то то, де то оти ва, пак не 
го знае. Пред по ла га, но да ли ще бъ де та ка, как то той мис ли, то е 
въп рос.

Се га в све та има ед но ве рую, ко е то е поз ла те но. Има ед но ве-
рую, ко е то е злат но и дру го, ко е то е поз ла те но. Раз ли ка та меж ду 
злат но то и поз ла те но то ве рую как ва е? Злат но то ве рую си ос та-
ва вся ко га злат но, а пък поз ла те но то за из вес т но вре ме ос та ва, и 
пос ле из чез ва. И се га ще се ос во бо ди те от поз ла те но то си ве рую. 
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И без да се ос во бо ди те, пак вре ме то ще ви ос во бо ди. В учи ли ще 
ко га то уче ни ци те не зна ят ня кои ра бо ти, пла чат. А пък кой то знае, 
той си вди га два та пръс та. Кой то не знае, сгу ши се зад дру ги те 
уче ни ци, за да не го вди гат. Ко го то вдиг нат и не знае, пла че, а пък 
кой то знае, вди га ръ ка. Кой то не знае, сми ря ва се, а пък кой то 
знае, въз рад ва се. Зна чи има мно го уче ни ци сми ре ни, кри ят се зад 
гър ба на дру ги те, а пък ко и то зна ят, се пов ди гат. То ва са вре мен ни 
със то я ния. Ня кой път чо век мис ли, че знае. Нап ри мер мис ли, че 
мно го не ща знае от лю бов та. Как во знае от Лю бов та? Вие как во 
зна е те от Лю бов та? Ня кой път сте срещ на ли ня ко го, ста на ло ви 
е мал ко топ ло на сър це то, не мо же те да спи те ця ла нощ. Ако сте 
млад, не що в ума ви се ма та хе ри*. Об ръ ща те се на ля во, на дяс-
но, то ва-оно ва. Оби ча те ня ко го, пос ле мис ли те да ли той ви оби ча. 
Пи ше те му пис мо и се без по ко и те да ли той ще ви пи ше, или не. 
Има те ед но ве рую, мис ли те: „Ка то оти да в дру гия свят, Хрис тос 
да ли ще ме при е ме, или не?“ То ва е се гаш но то по ло же ние. 

В как во се ди ис тин с ка та вя ра, ис тин с ко то ве рую? Чес то в све та 
мо же с три обе да да се по ви ши тем пе ра ту ра та на Лю бов та, мо же 
без три обе да да спад не тем пе ра ту ра та. Да ка жем, ние го во рим за 
Лю бов та, но ако не ви сгот вят ху ба во, тъй как то тряб ва, вед на-
га яде не то в да де ния слу чай има по-го ля ма си ла, от кол ко то Лю-
бов та, за ко я то се го во ри. На се гаш ния език, ко га то се го во ри за 
Лю бов та, раз би ра ме мно го ра бо ти. То е не що сме се но. Ня кой ти 
го во ри за Лю бов та, но ка то зла то, в ко е то са ту ри ли не що дру го. 
Зла та ри те вся ко га се из ви ня ват и каз ват: по не же зла то то би ло ме-
ко, ту рят му мед, то ва-оно ва и про да ват мед та по ка чес т во то и по 
це на та на зла то то. Зла та ри те го пра вят че ти ри най сет, пет най сет, 
шес т най сет, осемнайсет ка ра та, но ни ко га не ту рят чис то зла то, 
по не же би ло ме ко и не из дър жа ло. мо же да са пра ви. Да ват ви го 
за зла то, но след ка то го взе ме те и го но си те, пог лед не те, дре хи те 
* матахери (тур.) - мотае, мандахерца
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ви ста на ли си ни, по чер не ли. Е, чис то зла то ли е? Каз ват, че зла то-
то пет на не хва ща, а пък пет на об ра зу ва. Каз вам: то ва чис то зла то 
ли е? Ако ва ше то ве рую об ра зу ва пет на вър ху вас, то пра во ли е 
то ва ве рую? Не, не е пра во. А ако има те ед но ве рую, ед на Лю бов, 
ед на вя ра, и при усил ни вре ме на вие ку ца те, то зна чи, че лип с ва 
не що на ве ру ю то ви. 

Има ед на на у ка, чрез ко я то жи во тът мо же да се из ра зи пра вил-
но. Ние ис ка ме да уре дим жи во та си. В жи во та има мно го не ща 
не раз ре ше ни. Все ки чо век ис ка да жи вее. Как? мла ди ят ис ка да 
жи вее, въз рас т ни ят ис ка да жи вее, ста ри ят ис ка да жи вее. И всич-
ки съ щес т ва, кол ко то и да са дреб ни, все си имат един иде ал да 
жи ве ят, имат си ед но раз би ра не. Има ед но обик но ве но раз би ра не   
на обик но ве ни те хо ра. Но и дру го раз би ра не има   на ра зум ни те 
хо ра. 

След ка то е хо дил дъл го вре ме по един път, чо век ис ка да бъ-
де сво бо ден. Един свет с ки чо век ис ка да бъ де сво бо ден, да ня ма 
ни как ви ог ра ни че ния. А ре ли ги оз ни те се от ли ча ват ня кой път. В 
как во се ди ог ра ни че ни е то? Свет с ки ят оби ча да си по пий ну ва мал-
ко, ка то сед не на тра пе за та, ще има ед на па ни ца вин це. Ре ли ги-
оз ни ят не ту ря па ни ца вин це - счи та го за опас но. Свет с ки ят ще 
ту ри мал ко ра кий ка на тра пе за та, а ре ли ги оз ни ят - не. Свет с ки ят 
мо же да ту ри ед на пе че на ко кош ка, а ре ли ги оз ни ят - не. Свет с ки-
ят чо век ще се об ле че ху ба во, с ня коя коп ри не на дре ха, с връз ка и 
про чее, а пък ре ли ги оз ни ят чо век ще ка же: „Тия ра бо ти не са поз-
во ле ни.“ Съ щес т ву ва то ва раз ли чие. То е ху ба во. От вън до ня къ де 
ра бо ти те ху ба во вър вят. Свет с ки те хо ра не са тол ко ва лю бо пит ни, 
кол ко то ре ли ги оз ни те. И де то тряб ва, и де то не тряб ва ре ли ги оз-
ни ят чо век е край но лю бо пи тен. Ка то дой де ня кой, ре ли ги оз ни ят 
ис ка да знае да ли тоя е ре ли ги о зен, на бо жен, или не. Ка то вле зе те 
при во ен ни те, во ен ни те ис кат да зна ят на кол ко сте го ди ни, за що-
то, ка то оти де те при во ен на та на бор на ко ми сия и ка же те, че сте 
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на шей сет-се дем де сет го ди ни, ще ка жат, че вой ник не мо же да 
оти де те, но ако ка же те, че сте на двай сет, двай сет и ед на, двай сет 
и две го ди ни, ще бъ де те при ет в на бо ра.

Ня кои пи тат: „Ти от кол ко го ди ни си ре ли ги о зен?“ Ня кои в ре-
ли ги я та са тол ко ва по ос та ре ли, че не ги взе мат в на бо ра ве че. Ако 
е от пет най сет-двай сет го ди ни, ще го ту рят ня къ де на ра бо та, но 
ако ка же, че е от дъл го вре ме в то зи път, от че ти рий сет-пет де сет 
го ди ни, не го взе мат, счи тат го от ус та но ве ни те хо ра.

Се га къ де се ди пог реш ка та? Вся ко ед но ве рую, ко е то през де ня 
е ста на ло и не се е упот ре бя ва ло, не е при ло же но ху ба во то, то на 
след ния ден се вкис ва. Аз имам ед но пра ви ло. То е ед но мое пра-
ви ло, ко е то съм кон с та ти рал. Вся ко ед но ве рую, ко е то един ден 
прес тои и не сте го впрег на ли на ра бо та, то на вто рия ден ще го 
на ме ри те вкис на то. Един ден ми до не со ха мля ко с ориз. Ня кой си 
нап ра вил мля ко с ориз и ми до не се ед на па ни ца. Как се е слу чи-
ло, но тая па ни ца е би ла пох лу пе на и е се дя ла два-три де на. Един 
ден ис кам да ви дя как во има в тая па ни ца. От ва рям: мля ко с ориз. 
По ми рис вам го - вкис на ло е. Не зная се га кол ко де ня е се дя ло. 
Щом се е вкис на ло, пре се дя ло е по ве че от един ден. Не ща та щом 
се дят дъл го вре ме и не се упот ре бя ват, вкис ват се. Ко га то чо век не 
упот ре бя ва ония дар би, ко и то Бог му е дал, той се раз ва ля. Нап-
ри мер чес то вие ста ва те нер в ни, оти ва те при ня кой ле кар и ис ка те 
да ви да де ле кар с т во да не сте нер в ни. Ако е за да ва не на ре цеп та 
и ле кар с т ва, аз мо га да ви ги дам без па ри, ще пла ти те, ко га то оз-
д ра ве е те.

Ко га то сте нер в ни, не мо же-
те да пи ше те пра вил но, бук ви-
те не вър вят глад ко и пра вил но, 
ли ни и те са на чу пе ни. До ка то са 
на чу пе ни ли ни и те, нер ви те са 
раз с т ро е ни. Ще взе ме те един 



403

лист и ще поч не те да пра ви те пра ви ли нии, ще про я ви те тър пе-
ние. Най-пър во ще тег ли те от го ре на до лу ли ни и те - по ки тайс ки. 
Пос ле ще поч не те от ля во на дяс но, как то се гаш на та арийс ка ра са 
пи ше, как то бе ли те пи шат. Ли ни и те да са пра ви.

Ако мо же те да тег ли те та ка пра ви ли нии, ако има те тър пе ние 
пет-де сет ми ну ти да ги пи ше те, ще мо же те да си въз дейс т ва те да 
ус по ко и те нер ви те си. Де вет-де сет минути мо же те да се уп раж-
ня ва те.

Нер в ност та се дъл жи на то ва, че ня ма те дос та тъч но свет ли на у 
вас. Нер в ност та по каз ва, че има ня как ва тъм но та във вас. Ве чер но 
вре ме ка то хо ди те, не сте си гур ни в стъп ки те си, не у ве ре ни сте, 
пос то ян но се ко ле ба е те. А пък там, де то има свет ли на, крач ка та е 
стро го оп ре де ле на. Ония, ко и то са нер в ни, мис лят че то ва е мно го 
не що, оба че мал ко по ве че свет ли на тряб ва и ще се мах не ва ша та 
нер в ност. мал ко свет ли на има те. Или при нер в ност та има по-го-
ля мо нап ре же ние в нер ви те и то ва го ля мо нап ре же ние нер ви те не 
мо гат да из дър жат. Про пук ват се и ста ва по-го ля мо из ти ча не на 
енер гия през тях. На ли зна е те, ня кой път ме дът не ис ка да из ле зе. 
И хва нат и уд рят то га ва, и ме дът, ис ка, не ис ка, из ли за през тън кия 
плат. Ко га то пре си ли те ва ша та нер в на сис те ма, енер ги я та из ли за 
на вън и вие се чув с т ва те ка то ог ра бен, ка то че ли сте из вън се бе 
си. Не се пре сил вай те в ра бо та.

Ня кой път мис ли те, мис ли те и ни що не из ли за. Не е в мно го то 
мис ле не. Ня кой каз ва: „Да се раз вие во ля та.“ И той си стис ка ус-
та та, юм ру ка. Ни що ня ма да пос тиг не те с то ва. За да има те во ля, 
тряб ва да бъ де те тих и спо ко ен, да об мис ля те всич ко мно го доб-
ре и да има те ед на уве ре ност. Ня ма как во да си стис ка те ус та та и 
ръ ка та. Ко га то дой де он зи, с ко го то има те да се бо ри те, то газ ще 
стис не те. мо же да стис не те и по-ра но, но то ва ни що не зна чи, 
не пос ти га те ни що с то ва. Стис ка не то за ви си от чо веш ка та во ля. 
Ония не ща, ко и то оби ча те, вие ги стис ка те по ве че, а пък ония не-
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ща, ко и то не оби ча те, стис ка те ги по-мал ко. Ония не ща, ко и то не 
па рят, стис ка те ги по ве че, а пък ония не ща, ко и то па рят, ед ва мо-
же те да ги пип не те.

Се га ще пре веж да те не ща та. Ако не мо же те да пра ви те пре вод, 
ра бо ти те ос та ват не ра зяс не ни. Ня кой път ня кои ра бо ти са тъм ни. 
Тъм ни те ра бо ти тряб ва да се опи тат. Каз ват ви: „Слад ко е то ва.“ 
Вие ще въз п ри е ме те слад чи на та спо ред сте пен та на ва шия вкус. 
Кол ко то чо век по се из ди га в жи во та, тол ко ва не го ви ят вкус прог-
ре си ра. Той прог ре си ра с ин те ли ген т ност та, ко я то чо век при до-
би ва, и с об ла го ро дя ва не то на чув с т ва та. Ко га то чо век ум с т ве но 
и сър деч но ог ру бя ва, то ог ру бя ва и не го ви ят вкус. И изоб що ония 
жи вот ни, ко и то се дят на най-нис ка сте пен на раз ви тие, ка то сви-
ня та, те ня мат вкус - как во то ви дят, взе мат го. 

Не кул тур ни ят, ка то сед не, бър за да свър ши яде не то. Кул тур ни-
ят ще сед не, ще пог лед не, по ле ка ще взе ме, ага ля-ага ля* ще яде. 
Ако ги съ бе ре те два ма та да ра бо тят и жи ве ят за ед но, по меж ду им 
не мо же да има съг ла сие. По ле ка, с ми съл яде кул тур ни ят чо век. 
Пи там: ако бър зо яде чо век, как во ще до бие?

Ако вие не зна е те как да яде те, ако не зна е те как да мис ли те, 
ако не зна е те как да се пос та ви те към дру ги те хо ра в жи во та, ако 
не зна е те как да се об хож да те, то га ва в как во се ди чо ве щи на та?

За об хо да та има един мо рал: да се об хо ди те доб ре с хо ра та зна-
чи да зна е те как да се об хож да те с Бо га, по не же Бог е в ця ло то 
би тие и във все ки пред мет присъства Не го ви ят Дух. Ка то се об-
хож да те с хо ра та доб ре, то в не ви ди мия свят ви оне ви няват, Бог 
ви оце ня ва ка къв сте.

Об хо да та към ближ ния е об хо да към Бо га, и об хо да та към са мия 
се бе си е об хо да към Бо га. Ако вие към се бе си не се об хож да те 
доб ре и ако към ближ ни те не се об хож да те доб ре, то от но ше ни е то 
ви към Бо га не е пра вил но. И ако към се бе си не се об хо ди те пра-
* агаля-агаля (гр.) - бавно-бавно, полека
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вил но, вие из пит ва те ня как во неп ри ят но чув с т во, не сте до во лен, 
и ако с ближ ни те не се об хож да те доб ре, пак ще бъдете не до вол-
ни. Щом сте не до вол ни, то ва по каз вам че от но ше ни я та ви към 
Бо га не са пра вил ни. То га ва как во тряб ва да пра ви те? 

По ня кой път мо же те да ка же те: „Аз се по мо лих доб ре.“ Че се 
мо ли те, то ва е вън ш на та стра на. Че сте да ли хляб ня ко му, че сте 
го нах ра ни ли, от то ва се об ра зу ва ед на връз ка. Вие мо же да нах ра-
ни те ня кой чо век, но след ка то сте го нах ра ни ли, как ви ще бъ дат 
не го ви те от но ше ния към вас, то е въп рос. Вие мо же те да ус лу жи-
те ня ко му с как во то и да е, но как ви ще бъ дат не го ви те от но ше ния, 
то е въп рос. Или ри су ва те ня ко му кар ти на, или му пра ви те раз ни 
ус лу ги, но как во всъщ ност са ва ши те от но ше ния към не го, то е 
още въп рос. 

При се гаш но то раз ви тие, в ко е то се на ми ра те, кой то и да е мо-
же да ви го во ри как во то е пи са но в Еван ге ли е то: „Та ка е ка зал 
Хрис тос, ина че е ка зал Хрис тос.“

Има ед но ве рую на ус та та, са мо ус та та го во ри. А пък има ед но 
дру го ве рую - го во рът на сър це то. Го во рът на сър це то е по-ва жен, 
от кол ко то го во рът на ус та та. Има хо ра, ка то ги срещ не те, ще ка-
жат: „Аз мно го те оби чам.“ И как во ли ня ма да ка жат. Ка то дой де 
за по мощ, ня ма ги ни къ де и ни как ви. Ос та вят ви. А пък има хо ра, 
ко и то ни що не го во рят за лю бов, а пък вся ко га ви ус луж ват. Ис-
ка те да зна е те да ли ви оби ча един чо век. Щом ви по ма га, как во 
ще пи та те, как во ис ка те по ве че? Един пи ше крас но ре чи во, ка то 
на пи ше лю бов но пис мо, че ги на реж да ду ми те ка то мар га рит*. 
Лю бов ни те пис ма са кра си ви. Се га аз не съм ни то про тив ед но то, 
ни то про тив дру го то, но има дре хи, ко и то от вън са мно го ху ба ви, 
но ка то ги по но си те, след из вес т но вре ме се схум ват**. А пък има 
дре хи, ко и то не са тол ко ва ху ба ви, но са из д ръж ли ви. 

* маргарит (гр.) - бисер
** схумват (диал.) - похабяват се, свиват се
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Ва ше то ве рую тряб ва да има ед но вът реш но съ дър жа ние. Всич-
ки има те ед но ве рую и очак ва те да вле зе те в ед но об щес т во, и то ва 
об щес т во да има от но ше ния към вас доб ри, да ви оби ча. 

Аз дру го ще ка жа. Вли за те в ед но об щес т во - вие да има те ху-
ба ви от но ше ния към не го, вие да го оби ча те, че пос ле да ис ка те 
да дой дат ония от но ше ния към вас. Вие да бъ де те в пъл на из п-
рав ност, а не те спря мо вас. Ако вле зе те в жи во тин с ко то цар с т во, 
там има ед но пра ви ло, по ко е то сла би ят взе ма най-дол но то мяс то. 
Сла бо то пи ле тоя го клъв не, оня го клъв не. Сла бо то пи ле ко кош-
ка та го клъв не. И то ва сла бо пи ле ще бя га, ще взе ме мяс то на оня 
край, та да не го къл ват, за що то, ако ре че да взе ме пър во то мяс то, 
клю но ве има.

Ако е меж ду мле ко пи та е щи те   ро го ве има, и ще го бут нат тук-
та ме, и пак ще за е ме край но то мяс то. 

Ня кой си има раз по ло же ние да зав зе ме по-ви со ко мяс то. меж-
ду хо ра та за да за е ме те ня кое по-ви со ко мяс то, тряб ва да бъ де те 
си лен. И по ум тряб ва да бъ де те си лен, и по сър це, и по во ля. 
Тряб ва да има те ед на вът реш на си ла.

Има сил ни хо ра, но тая си ла не е още тях на. Взе ме те един офи-
цер. Той има на раз по ло же ние сто ду ши вой ни ци, той за по вяд ва, 
чрез тях за по вяд ва. Тоя чо век не е още си лен. Той е си лен чрез 
дру ги те и пол з ва тях на та си ла. Един ден, ко га то ня ма да има вой-
ни ци, той ни що не мо же да нап ра ви. мо же ва ша та си ла да за ви си 
от дру ги те, ху ба во е то ва. Но тряб ва да зна е те, че един ден, ко га то 
ос та не те са ми, ва ша та си ла ня ма да бъ де та ка ва мощ на, как то по-
ра но с тях е би ла.

Си ла та на чо ве ка се по каз ва във вре ме на из пи та ние. Ако вие се 
раз ко ле ба ва те във вре ме на из пи та ние, вие сте слаб. А пък ако във 
вре ме на из пи та ние из дър жи те, сте сил ни. мно го хо ра във вре-
ме на из пи та ние имат ед на сла бост: ис кат да се са мо у би ят - да се 
зас т ре лят или да се хвър лят във во да та. Не са мо при чо ве ка ста ва 
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то ва, има го да же у на се ко ми те. Има из вес т ни на се ко ми и дру ги 
чле нес то но ги, ко и то, ка то се на ме рят пред го ля ма опас ност, се са-
мо у би ват. Нап ри мер скор пи о нът, ако го ту ри те в ог нен кръг, той 
си об ръ ща жи ло то и се са мо у би ва. Как то и да се обяс ня ва, чо век 
си има по ня кой път та ки ва със то я ния.

Един чо век, кой то има да да ва, вся ко га оби ча да бя га. За що? 
Щом има да взе ма, ви на ги се ди на ед но мяс то и ча ка. Щом има да 
да ва, ня ма го ве че, офейк ва. Щом има да взе ма, се ди на ед но мяс-
то. За що се ди на ед но мяс то, пи та те. За що то има да взе ма. За що 
бя га? За що то има да да ва. Страх ли ви те хо ра имат да да ват, а пък 
без с т раш ни те имат да взе мат. На как во се дъл жи стра хът? Има те 
да да ва те. На как во се дъл жи без с т ра ши е то? Има те да взе ма те. То-
ва до ня къ де е вяр но. Ако има те да взе ма те, смел сте, ако има те да 
да ва те, страх лив сте.

Се га вие не мо же те да схва не те тън ка та раз ли ка, ко я то има в 
то ва, ко е то ви го во ря. Нап ри мер хи ля ди пъ ти сте яли и пак се ин-
те ре су ва те да яде те. И днес към обяд пак ще се ин те ре су ва те от 
яде не то. Хи ля ди пъ ти сте яли, и пак се ин те ре су ва те, очак ва те да 
при до би е те не що. Яде не то в то зи сми съл, до ка то сте на Зе мя та, 
ни ко га ня ма да из гу би сво я та цен ност. Ед но ве рую има те, ни ко га 
то ня ма да из гу би сво я та це на.

Ня кой каз ва: „Аз не вяр вам в Бо га.“ То ва са праз ни ду ми. Вие 
не мо же да не вяр ва те в Бо га. Вие и да Го от ри ча те, ще си блъс не те 
гла ва та с Бо га, и ще раз бе ре те, че Той е ня къ де. Не мо же те да Го 
от ри ча те. Вие мо же да Го от ри ча те, кол ко то си ис ка те, но Той ще 
ви зас та ви да вяр ва те. Ще ви зас та ви по два на чи на. Ако вяр ва те 
пра вил но, ще дой де мал ки ят на чин, а пък ако не вяр ва те, ще дой де 
дру ги ят на чин. Каз ва те, че ня ма Бог. Той ще ви до ка же, че съ щес-
т ву ва, ще ви тър ка ля по зе мя та, ще ви мач ка и ще ви пи та: „Кой 
е он зи, кой то ви мач ка, кой то ви тър ка ля? Щом ня ма по го лям от 
вас, кой е то га ва он зи, кой то ви мач ка?“ Щом има ня кой, кой то ви 
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мач ка, то га ва ще тряб ва да вяр ва те в не го. Дой дат стра да ни я та. 
За що са стра да ни я та? За що то сте без вер ни ци. Ис ка те да зна е те 
за що стра да те. За що то сте без вер ни ци, ни що по ве че. Да ви при ве-
да един при мер. Пред с та ве те си най-доб ра та же на. След ка то се е 
оже ни ла, тя си е поз во ли ла да пи ше на ня кои дру ги мъ же лю бов ни 
пис ма, без мъ жът ѝ да знае. Щом мъ жът уз нае, как во ще бъ де ве че 
по ло же ни е то на же на та? Той ще я мач ка. Щом тя е пи са ла на дру-
ги те мъ же, тя се е зна чи обез ве ри ла в мъ жа си, не на ми ра в мъ жа 
си ни що, за ко е то да го оби ча, не е за пъл нил той сър це то ѝ, око то 
ѝ не хва ща. И тоя син ко май чин ис ка да ѝ по ка же как во пред с тав-
ля ва, поч ва да я мач ка, ис ка да ѝ по ка же, че той има не що, ко е то 
мо же да ѝ да де.

Се га раз ли ка та се ди в след но то: у же на та се за раж да же ла ние 
да пи ше. За що имен но мъ жът на же на си не поз во ля ва да пи ше 
и за що у мъ жа се за раж да же ла ние да я из мъч ва? Той как во има 
да ка же? Да ка же: „Пи са ла - пи са ла. Да си пра ви как во то ис ка, 
сво бод на е.“ За що мъ жът не е го тов да ос во бо ди же на си? А пък 
и как во ще до бие тая же на от дру ги те мъ же? Ня ма да до бие ни-
що. Всич ки мъ же мо же да ги сло жи те под един зна ме на тел. Ня ма 
мъж съ вър шен. И всич ки же ни са под един зна ме на тел. Раз ли ка та 
на една же на  от дру ги те же ни е са мо от но си тел на. Ня ма ни как-
ва раз ли ка. Всич ки имат съ щи те сла бос ти и всич ки имат съ щи те 
доб ро де те ли. И хо ра та тър сят. За ко нът е там. Част та, един ор ган 
не мо же да нап ра ви це лия ор га ни зъм щас т лив. Един чо век, кой то 
и да е, не мо же да ви нап ра ви щас т лив. Той е част, ед на фун к ция 
от ця ло то, от го ле мия ор га ни зъм, а пък ця ло то има мно го фун к ции 
и вие, ако раз чи та те са мо на един чо век, вие сте на крив път. Но 
да раз чи та те на Бо га, то ва зна чи да раз чи та те на Ця ло то, на ця ло-
то би тие. В то ва има ве че сми съл. Но да раз чи та те на ед на мал ка 
част, да раз чи та те на един ко съм на гла ва та си, то ва зна чи да се 
са мо заб луж да ва те. Да раз чи та те на ця ла та гла ва, то ва   иди-дой ди. 
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Да раз чи та те на ду ша та си, да раз чи та те на ду ха си - иди-дой ди, 
но да раз чи та те на един ко съм на гла ва та, ма кар и да е зла тен, не 
раз би рам? Кол ко ще стру ва един зла тен ко съм? На ли има хо ра с 
та ки ва злат ни кос ми. 

Чес то аз слу шам от вън ня кой да каз ва: „Оку пи ра ли Учи те ля.“ 
Щом са ме оку пи ра ли, мно го слаб чо век съм. До шъл ня кой и се 
раз го ва ря с ме не. Ис кат да зна ят как во съм на ме рил в то зи чо век, 
та да го во ря с не го. Той си го во ри, а пък аз го слу шам. Ня кой ид ва 
и ми раз п ра вя как ви ли не ра бо ти. Ня кой път не ис кам да се за ни-
ма вам с хо ра та, но и не ис кам да ги из пъ дя на вън. За що то ка то из-
пъ дя ня ко го, ще из гу бя по ве че енер гия, от кол ко то ка то се ди. А пък 
ка то се ди, той ще си го во ри два ча са   ще ми ос та ви дос та въл на 
за пре де не в ста я та ми. Ще дой де и ще се оп лак ва за по ло же ни е то 
си, за жи во та, че не му вър ви, за же на си, за де те то си. Каз вам му: 
„Ти, ка то се же ни, не ме пи та. На ро ди де ца, те не те слу шат. Се га 
как во тряб ва да пра виш?“

Вче ра дой де ед на пъл на же на, ба бач ко*. Тя ми каз ва: „Упо ва вам 
са мо на те бе.“ И та ка ва го ля ма. „В труд но по ло же ние съм - имам 
ед ни апар та мент, пен сия. В Доб ру джа имам ни ви, но не мо га да 
ги про дам.“ При я те ли ги оку пи ра ли. Да нъ ци не пла щат, оно ва не 
пла щат, не вър ви. За апар та мен та да ла трис та хи ля ди ле ва, сто и 
шей сет хиляди има да да ва, тряб ва да пла ща за е ма, а пък ня ма 
от къ де. Пен си я та ѝ мал ка, на ме ри ла се е в чу до. Каз ва: „На те бе 
упо ва вам.“ Ка зах: „Про дай ни ви те си по що-за що.“ Тя каз ва: „Ня-
ма ку пу ва чи.“ „Ще на ме риш ку пу ва чи. Ако не мо жеш да на ме риш 
ку пу ва чи и да ги про да деш, то га ва про дай апар та мен та си.“ Тя се 
чу ди, че е в труд но по ло же ние и каз ва: „Как то виж да те, на кри ти-
чес ка въз раст съм. Да се оже ня ли?“ Ка зах ѝ: „Ако с же нит ба та мо-
гат да се уре дят ня кои ра бо ти, мо же да се оже ниш.“ Ка зах ѝ: „Ня-
кой кан ди дат ли имаш на око?“ Явил се ня кой, пра ви ли си до го вор 
* бабачко (разг.) - мъжкарана, смелчага, юначина
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за апар та мен та, ако тя ум ре по-ра но, апар та мен тът да ос та не на 
не го. „Раз би ра се. Ти ка то ум реш, апар та мен тът ще ос та не на не-
го.“ Дру ги ят до го вор е той ка то ум ре, апар та мен тът да ос та не на 
нея. Ка зах ѝ: „Дос та доб ре, мно го доб ре, мно го из нос но.“ Тя се ди 
тъй чис то сър деч но, за ин те ре су ва се. „Пси хо ло гия.“ Каз вам: „Из-
нос ни ус ло вия. Ум реш ли ти, ос та ва на не го. А пък ако ум ре той, 
апар та мен тът ос та ва на те бе.“ Но каз ва тя: „Дъ ще ря имам се га, 
мал ко де те.“ Ако ум ре тя   май ка та, на дъ ще ря та ни що не ос та ва. 
Той ще взе ме всич ко. „Ако пък той ум ре, всич ко ос та ва на дъ ще-
ря ти. Два ма та вя ра тряб ва да има те.“ Тя каз ва: „Как во тряб ва да 
п ра вя?“ „Или ни ви те тряб ва да про да деш, или апар та мен та тряб ва 
да про да деш, или до го во ра с кан ди да та за же нит ба да оп ра виш.“ 
С та ки ва ра бо ти ме за ни ма ват мо и те по се ти те ли.

Се дя сега и раз съж да вам, пра вя си свои из во ди. Пре веж дам и на 
вас. мо же ня кой път и вие да се без по ко и те за апар та мен ти те си, за 
ни ви те си, мо же да сте в кри ти чес ка  въз раст, да бъ де те в кри ти чес-
ка въз раст и във ве ру ю то си. Дой дем до ед но ве рую, обез сър ча ва ме 
се и каз ва ме: „То ва ве рую, ко е то има ме, ве че не ни е по лез но.“

Вся ко га тряб ва да се при ла га Лю бов та в жи во та, за да се под-
к ре пя жи во тът и част от тая Лю бов тряб ва да се прев ръ ща в ед на 
жиз не на енер гия.

Тряб ва да поз на ва те за ко на на Лю бов та. Част от тая енер гия 
тряб ва да пре вър не те в жиз не на енер гия, ко я то да под к ре пя жи-
во та. За да се под к ре пя жи во тът ни и на ши ят ор га ни зъм, за ви си 
от то ва, как ви са на ши те чув с т ва и на ши те мис ли. Щом се из ме ни 
жи во тът, из ме ня се ор га низ мът. Щом се из ме ни ор га низ мът, из ме-
ня се и ми съл та ви. Или пък мо же да ста не ня коя про мя на в чув-
с т ва та ви, пре си ща не мо же да ста не. Из ме не ни е то на чув с т ва та 
мо же да ста не са мо от пре си ща не. Из ме не ни е то на ми съл та мо же 
да ста не, ако ту ри те в ума си по ве че мис ли, от кол ко то е нуж но. 
Ис ка те да раз ре ши те ня кои за да чи, ко и то не са за то зи жи вот.
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На ши те уче ни из чис ля ват за кол ко ми ли о на го ди ни ще има в 
Слън це то енер гия, из чис ля ват го по сво е му. Или ня кой път из чис-
ля ват, че за двай сет ми ли о на го ди ни, за сто ми ли о на, за двес та или 
за пет с то тин ми ли о на го ди ни. То ва са въп ро си, ко и то уче ни те са мо 
пред по ла гат. Тия пред по ло же ния до кол ко мо гат да бъ дат вер ни, то е 
въп рос. Или уче ни те бо гос ло ви мо гат да из чис лят до кол ко ще про-
дъл жа ва на ка за ни е то на ня кой греш ник. И из чис ля ват как во ли не. 
Аз съм слу шал про по вед ни ци - из чис ля ват тъй. Кол ко ще се про-
дъл жи на ка за ни е то на един греш ник, ако се из па ря ва по ед на кап-
ка во да от це лия оке ан? То зи, кол ко то ми ли о на го ди ни се из па ря ва 
во да та от не го, тол ко ва го ди ни ще трае на ка за ни е то, а след ка то се 
из па ри оке а нът, пак на ка за ни е то щя ло да про дъл жа ва. Аз им пра вя 
на тия бо гос ло ви ед но въз ра же ние. Ка за но е в Ста рия за вет: „Веч но 
ще ви от х вър ля от ли це то си.“ И не се ми на ват че ти рий сет-пет де сет 
го ди ни, и Гос под чрез ня кой про рок каз ва: „О, Из ра и лю, обър ни се 
към ме не.“ Зна чи под „веч ност“ се раз би рат сто го ди ни, и ка то се 
ми нат че ти рий сет-пет де сет го ди ни, при го тов ля ва се по ка я ни е то и 
про ща ва не то. А те ту ри ли ми ли о ни го ди ни.

Не съв мес ти мо е с жи во та про дъл же ни е то на стра да ни е то. Бог 
не ис ка да ни из мъч ва. Стра да ни е то е са мо на чин за въз пи та ние. 
Стра да ни е то е са мо ед но пре пят с т вие, бент, за да вле зем в пра вия 
път и да вле зем в ония раз би ра ния, с ко и то Бог съз дал све та. Има 
мъч но тии. Вся ко га в жи во та, ко га то ние ис ка ме да се от к ло ним, то 
ид ват стра да ни я та, за да вле зем в пра вия път. Стра да те, за да вле зе-
те в пра вия път. Рад вай те се то га ва на стра да ни я та. Ако не стра да те, 
е опас но - мо же да се от к ло ни те да ле че от пра вия път. Всич ки стра-
да ния са на чи ни за из п рав ле ние. И пра вед ни те ко га то стра дат, има 
ня коя при чи на. мо же те да нап ра ви те ня кое опу ще ние.

Бла го да ре те на Бо га, че сте пос т ра да ли. Или мо же ра бо ти те 
ви да не вър вят доб ре в све та. Бла го да ре те. Или мо же да не пос-
тиг не те не що кой знае как во по пъ ти ща та, по ко и то мис ли те да 
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пос тиг не те. Има един път, кой то Бог е на чер тал и по кой то ста-
ват не ща та, а пък ва ши те пъ ти ща не ви на ги съв па дат с не го. Не 
е го ля мо не щас тие, че ня ма да пос тиг не те не що. Да до пус нем, че 
един цар е пос тиг нал всич ко. След пет де сет го ди ни ще го сне мат, 
ще ум ре и ще го пог ре бат, а на не го во мяс то ще дой де друг. Как во 
е пос тиг нал? Де е На по ле он, де е Юлий Це зар, де е рус ки ят цар 
Алек сан дър Вто ри, Алек сан дър Тре ти? Ка же те се га, как во са пос-
тиг на ли? Вие не мо же те да съз да де те не що по ве че от На по ле о на, 
и все ще се на ме ри те на ос т ров Све та Еле на ня къ де. Ис ка те един 
ден да се оже ни те за най-кра си ва та же на. Кол ко го ди ни ще има те 
тая кра си ва же на? Де сет, пет най сет, двай сет го ди ни ще жи вее тая 
кра си ва же на при вас и един ден ще ѝ до тег нете, и тя ще ка же: „Аз 
не съм съз да де на са мо за те бе.“ И тя ще хвър ли око на дру ги мъ же. 
От тво е то гле ди ще тя е съг ре ши ла. Тя е съз да де на кар ти на всич ки 
да я гле дат, но не да бъ де за диг на та кар ти на та. Да я гле да те, ня ма 
прес тъп ле ние. Ако я за диг не те   има прес тъп ле ние. 

Прес тъп ле ни е то къ де е? Прес тъп ле ни е то не е в яде не то, а в 
пре яж да не то и в из бо ра на хра на та. Сле до ва тел но при чи на та не е 
в яде не то, а в то ва, че не зна е те как да из бе ре те хра на та си и пре-
яж да те. Ще си из би ра те хра на - под хо дя ща хра на, ко я то ор га низ-
мът изис к ва. Ня ма да пре яж да те ни ко га. Ни ко га не тряб ва да роп-
та е те, че тряб ва да яде те. Ако не бе ше яде не то, ня ма ше да има те 
ус та, а пък един чо век без ус та на как во ще при ли ча? Вие се га си 
има те ус та и ка то яде те, ще ос та не мал ко си ла във вас, за да си по-
го во ри те с ня ко го. Ако не яде те, ня ма да има те си ла да го во ри те. 

Ние въс та ва ме чес то про тив из вес тен ред на не ща та, каз ва ме: 
„За що Гос под е съз дал хо ра та да ядат и да пра вят гре хо ве?“ Не е 
ло шо то в яде не то, а в пре яж да не то. Не е ло шото в зна ни е то, но 
вие по ня ко га ис ка те да зна е те не нуж ни не ща   да зна е те да ли же на 
ви ви оби ча, или не. Не се ин те ре су вай те от то зи въп рос, ин те ре-
су вай те се от то ва, да ли вие я оби ча те, или не. 
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Ето ви ед на фи ло со фия: не се ин те ре су вай те от то ва да ли дру-
ги те хо ра ви оби чат, или не. Пос ле, ако ис ка те, за ин те ре су вай те се 
да ли ви оби чат.

Вие оби ча те ня ко го. За дай те си въп ро са, за що го оби ча те. В се-
бе си на ме ре те за що го оби ча те. Има ня кои хо ра, ко и то не мо же да 
не оби ча те. Ка то дой дат при вас, вие се рад ва те, оби ча те, раз по ло-
жен сте. Вие съз на ва те то ва: има не що, има при чи на, за да оби ча те 
един чо век. Всич ки ония хо ра, ко и то оби ча те, те да ват. Те са хо ра 
щед ри, ни що по ве че. То ва е. Не мо же те да оби ча те един чо век 
скър жав. Бо га не мо же те да не Го оби ча те, по не же е ще дър. Вие, 
ако не оби ча те Бо га, ще ум ре те. Вие са ми ще зат во ри те пъ тя си за 
всич ко. Ще оби ча те Бо га за ра ди оно ва, ко е то ви да ва. Ако зат во-
ри те пъ тя си, да не дой де оп ре де ле но то бла го, вие ще ум ре те. Да 
Го оби ча те зна чи да не се от каз ва те от то ва, ко е то Той ви да ва. Да 
оби ча те Бо га, то ва зна чи да въз п ри е ма те то ва, ко е то Бог ви да ва. И 
ако ре че те да спре те то ва, ко е то Бог ви да ва, то смърт та ще дой де. 
На ши ят жи вот про из ли за от то ва, ко е то Бог ни да ва. Бог ни зас та-
вя да въз п ри е мем Лю бов та му и от то ва, ко е то Той преизобилно 
ни да ва, да да дем на дру ги те. Всич ки съ щес т ва, от най-мал ки те до 
най-го ле ми те, се пол з ва ме и сме про вод ни ци на го ля ма та бла гост. 
То ва е сми съ лът да бъ де чо век ор ган в един общ ор га ни зъм, да е в 
хар мо ния с об що то и да му слу жи. Сми съ лът на жи во та е да слу-
жим на Бо га, и ако слу жим, ще има ме всич ки бла га. 

Вие ис ка те да зна е те да ли ва ше то ве рую е пра во. Спо ред мен, 
ако вие сте до бър про вод ник на доб ро то, ва ше то ве рую е пра во. 
По ня кой път има те не раз по ло же ние към ня ко го. Вие го во ри те - 
той ще нап ра ви един ма лък бент, ед но въз ра же ние. Ка то оти де те 
при чо ве ка, ни как во въз ра же ние не пра ве те, из с лу шай те го. Вие 
каз ва те: „Но ти не си прав там.“ И да ка же те, ни що не се по доб ря-
ва. Ос та ве те. Тур ци те каз ват: „Ос та ви пи я ния, сам да си пад не.“ 
Как во ще хо ди те да го ти ка те, ос та ве те го. Не ка си за ли та чо ве кът. 
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Ако пад не, как во? Не ка пад не. И ако той е крив, ос та ве те го, не ка 
си вър ви със сво я та кри ви на. Ня кой път вие ис ка те да из п ра ви-
те ня кой чо век. Не въз мож но е да из п ра ви те чо ве ка. За да из п ра-
ви те чо ве ка, вие тряб ва да вло жи те не що съв сем дру го в не го и 
най-важ но то, да му да де те из вес тен при мер. Се га хо ра та ня мат 
тър пе ние. Той ще поч не да въз ра зя ва, ще ка же, че вие не мис ли-
те пра во. Но по от но ше ние на ня кои по-вис ши съ щес т ва и вие не 
мис ли те пра во. Аз ка то раз съж да вам, виж дам, че и в най-тън ки-
те ло ги чес ки зак лю че ния има не що, ко е то не е ло ги чес ко, че и в 
най-пра ви те мис ли, ка то „да жи ве ем един свят жи вот“ нап ри мер, 
виж дам ка къв его и зъм се крие в то ва. За що ня кой ис ка да жи вее 
свят жи вот? Има ин те рес. Аз да жи вея свят жи вот е по-въз мож-
но, но да ис кам да жи ве ят свят жи вот дру ги те, не съм прав. За да 
ис ка те всич ки хо ра да жи ве ят свят жи вот, то ва зна чи, че има те 
взе ма не-да ва не с тях. Всич ки хо ра да жи ве ят свят жи вот, за да ви 
пла щат. Пос ле каз ва те: „Да вяр ват хо ра та.“ Пак не що ма те ри ал но 
има тук, не е не що без ко рис т но. „Да се оби ча ме.“ Аз съм хвър лил 
око на ед на мла да сес т ра и каз вам: „Да се оби ча ме.“ В как во се ди 
обич та се га? Оти ва при Ио ан Вес лей един млад мо мък и му каз ва: 
„На ме рих ед на мно го доб ра хрис ти ян ка.“ Вес лей му каз ва: „Тя с 
Хрис та мо же да жи вее мно го доб ре, но не и с теб.“ И съв ре мен-
ни те хрис ти я ни мис лят, как то и дру ги те. Вие ис ка те един чо век да 
ви оби ча, да му ту ри те ог лав ник и да го ка ра те къ де то ис ка те. То ва 
не е лю бов, то ва е на си лие. Къ де е сво бо да та?

Не ха рес вам то ва пос то ян но ше пот ни чес т во по меж ду ви за то-
зи, за он зи. Ня кои мла ди тръг на ли по лош път. мла ди те как во са? 
И мла ди те се лъ жат, как то ста ри те. Аз да ви ка жа как во мис лят 
мла ди те: „Аз ви оби чам.“ „И аз ви оби чам.“ Та ка си го во рят. Един 
ден то зи, кой то ви оби ча, ще ви нам ра зи. „Ако не ме оби ча те, ня ма 
да ви оби чам.“ Че то ва са обик но ве ни ра бо ти, тряб ва да ги на пус-
не те вие. „Ще ви оби чам.“ Ус т но оби ча не има. Всич ки сме бо га ти 
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с та ка ва лю бов, с лю бов на ду ми. Как то та зи же на с то зи кан ди дат 
и с апар та мен та: той ако ум ре, ос та ва на нея, тя ако ум ре, ос та ва 
на не го. Лю бов! Тук ня ма ни как ва лю бов.

Как ви ще бъ дат но ви те по ряд ки, но ви ят ред и по ря дък? Ис ка те 
да зна е те как ви ще бъ дат хо ра та на шес та та ра са. мо га да ви ка жа 
как ви ще бъ дат, да ги опи ша. Тряб ва да има те яс на пред с та ва за 
тях. Те ще бъ дат точ но об рат но то на се гаш ни те. От тия сла бос ти, 
ко и то се га има те, у хо ра та на шес та та ра са ня ма да има ни то по-
мен. В шес та та ра са ня ма да има ни то по мен от тая глу па ва рев-
ност, от туй глу па во не до ве рие. От то ва глу па во без лю бие ни то 
по мен ня ма да има. Има мно го де ца, ко и то ще пла чат по ло вин час, 
един час. И ако пла че ед но де те, аз съм мис лил за що пла че. Ста-
рал съм се да от га дая за що пла че и до ня къ де съм на луч кал. Цял 
час пла че. Гле дал съм в се ло - пла че ня кое де те. Пи тал съм за що 
пла че. май ка му ми каз ва: „мас ло съм би ла нас ко ро. То е ог лад-
ня ло и ис ка да му дам хляб, на ма зан с мас ло.“ Тя не ис ка да му 
да де. И след ка то му на ма же мас ло на фи лий ка хляб, ня ма плач, 
ня ма ни що. Ед на мо ма на двай сет и ед на го ди на, и тя вик на ла да 
пла че. Че ти ри ре да съл зи ро ни. И тя пла че за един хляб. Тя каз ва: 
„Не щас т на съм.“ Каз вам: не щас т на за мас ло. Но ра бо та та е, че на 
нея ка то ѝ на ма жат, с ед но ма за не не ста ва. Ут ре пак тряб ва да се 
на ма же. И ако не се на ма же фи ли я та, ра бо ти те не вър вят. Туй при-
ли ча на ед на ко ла. Тряб ва да има кат ра ни ца и ка то вър ви, вър ви 
ко ла та, ка ру ца рят си взе ме пе ро то и го муш не вът ре в кат ра ни ца-
та. Каз вам: „За що муш каш пе ро то?“ „За да вър ви ко ла та.“

мо же те да си нап ра ви те ед но ре зю ме на всич ко то ва, ко е то съм 
ка зал днес. Нап ра ве те се га ед но ре зю ме. 

Счи тай те, че не сте вие, ко и то пра ви те тия пог реш ки. Вие при-
над ле жи те на ед на фир ма на дя до си и про чее - на ед но сдру же ние, 
на дру жес т во, аген ция. Вие раз п рос т ра ня ва те ин те ре си те на то ва 
дру жес т во. Каз ва един ня ко му: „Слу шай, мно го го ле ми пог реш-
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ки има те.“ Пог реш ка та е на ця ло то дру жес т во. мо гат да ви ка жат 
„мно го го ле ми пог реш ки пра ви те. Из по я дох те све та.“ Вие сте един 
чес тен чо век, но сте член на тая ком па ния. На ва ша та ком па ния, на 
ко я то при над ле жи те, ще ка же те, че са до лан дар джии*. То ва, де то е 
ка за но в един пса лом: „В грях ме за че на май ка ми“, то ва е сд ру же-
ни е то. За тия ра бо ти не сме от го вор ни ние, но кос ве но но сим из вес-
т на от го вор ност и тряб ва да зна ем как да се спра вим.

У чо ве ка има ед но лю бо пит с т во. Ни що, не ка се ин те ре су ва, не ка 
го во ри. Аз съм за бе ля зал, пра вя си сво и те наб лю де ния и виж дам 
кол ко е мъч но чо век да се въз дър жа. Ко га то ня кой ми го во ри, в мен 
се за раж да же ла ние да му пра вя въз ра же ния. И кол ко то пъ ти съм 
пра вил въз ра же ние, ни ко га не съм имал спо луч лив опит. Ние мис-
лим, че ка то му нап ра вим въз ра же ние, у не го ще се ро ди съз на ние 
и ще раз бе ре. Но кол ко то пъ ти съм пра вил въз ра же ние, не раз би ра; 
об рат но то раз би ра. И ко га то го ос та вям, той си го во ри, го во ри и аз 
си каз вам: „Тоя въп рос той ще си го раз ре ши сам по-доб ре.“ И из-
ли за то га ва мно го по-доб ре. То зи чо век си има осо бе но гле ди ще. 
Той си раз п ра вя, по не же от осо бе но гле ди ще раз г леж да въп ро са. 
Аз не вли зам в по ло же ни е то му. Той е не до во лен от не що си. Каз ва: 
„Ли це ме ри са те зи, оне зи. Те са та ки ва и та ки ва.“ Нах вър ля се вър-
ху бра тя та. То зи та къв, он зи она къв, двай сет го ди ни са тук, а как во 
са нап ра ви ли. У мен се явя ва же ла ние да въз ра зя. Ня кой път съм 
из с луш вал и той, ка то се из ка же, нак рая ка же: „Из ви не те, аз мал ко 
пре ка лих.“ И той поч не сам да съз на ва, че та ка не се го во ри. Ако му 
п ра вя ня кои въз ра же ния, той ще ка же то га ва: „И той е с тях за ед но.“ 
Та тряб ва об хо да, мъл ча ние, ра зум ност. В да де ния слу чай има ед но 
чув с т во, ко е то Бог е вло жил във все ки чо век. И ако вие об ръ ща те 
вни ма ние на то ва чув с т во, не що ви каз ва: „Слу шай и мъл чи.“ За що-
то, ко га то ня кой чо век е до шъл да ви го во ри, вие има те един от най-
го ле ми те ад во ка ти, ко и то све тът е ня ко га виж дал, и не се за ка чай те 
* доландарджия (тур.) - мошеник, хитрец
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с не го. Слу шай те го, и ка то си за ми не то зи ад во кат, бла го да ре те на 
Бо га, че сте се ос во бо ди ли с мал ко.

Кой то е спо рил с дя во ла, той вся ко га е из губ вал. Не спо ре те с 
дя во ла, ни що по ве че. И ако спо ри те, вие ня ма да го поп ра ви те. 
А щом спо ри те, ще ста не ед на об мя на меж ду не го ви те и ва ши те 
мис ли и сле до ва тел но вие ще се ока ля те. Дя во лът ще спе че ли по-
ве че, от кол ко то вие. И дя во лът, ка то му ста не мно го жеж ко, тър си 
ня ко го да об ме ни мис ли, и дой де при вас. Той е майс тор. Сва ли си 
мал ко от ба га жа при вас и си за ми не спо ко ен, а вие ос та не те нес-
по ко ен. Вся ко га без по койс т во то се дъл жи на съ щес т ва, ко и то са 
фа ли ра ли. Ня кой път чув с т ва те, че сте от пад на ли. То ва зна чи, че 
има те ра бо та с тях. Каз ва те: „Тая ра бо та ня ма да я бъ де.“ Ис ка те 
да си тег ли те кур шу ма за то ва, че сте от пад на ли. То ва е же ла ни е то 
на дя во ла. Той каз ва: „Вмес то аз да се уда вя, ти се уда ви.“ По не же 
той е умен, ис ка да нап ра ви прес тъп ле ние, но е хи тър. По не же, 
ако нап ра ви прес тъп ле ние, в при ро да та съ щес т ву ва един за кон   
ще го хва нат. И ако го хва нат, то за ко ни те в При ро да та са мно го 
взис ка тел ни, стро ги. Но той ще на ме ри вас, ще ви тик не вие да 
нап ра ви те прес тъп ле ни е то, а той за прес тъп ле ни е то. И дя во лът 
ще се ди нас т ра на и ще си пот ри ва ръ це те. 

Не бъ де те от г лас на зло то в све та, а от г лас на доб ро то. То ва 
е. Не ста вай те от г лас на зло то. Ка то дой де зло то, мъл ча ние. Ко-
га то пи та ли един от ве ли ки те адеп ти на Еги пет, Хер ме са, как во 
не що е зло то, той си стис нал ус т ни те. Не го во ре те по то ва, ос та-
ве те го нас т ра на. То е огън по яж дащ. Не го бу тай те, не го во ре те 
за не го. мъл че те за не го. Ни що не го во ре те за не го. Ако ис ка те 
прак ти чес ки да се спра ви те в жи во та със зло то, ос та ве те зло то 
нас т ра ни. 

Ста не те про вод ник на доб ро то, а не на зло то. Раз го ва ряй те се с 
доб ро то, а не със зло то. Ос та ве те зло то са мо да се раз п ра вя. То ва 
го раз би ра те, но да ли ще мо же те да го при ло жи те?
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Я ми дай те се га вие, му зи кан ти те, ос нов ния тон. (Брат Си ме о
нов из пя ва „до“. Всич ки вземаме „до“.) Гор но „до“. (Всич ки пе ят 
гор но „до“.) Вся ко га чо век мо же да взе ме то на вяр но, ко га то мис-
ли пра вил но. Ко га то ми съл та му не е на тег на та, ко га то чув с т ва та 
му, во ля та му не са на тег на ти, то га ва вся ко га мо же да се взе ме то-
нът пра вил но. Той има яс на пред с та ва за то но ве те. Ко га то чо век 
вър ви по пра вия път на доб ро то, то га ва му зи ка та, пе е не то вър ви 
нор мал но. До ка то чо век пее ху ба во, той е зд рав. Щом поч не да не 
мо же да пее ху ба во, то ва е лош приз нак. Щом пе е те ху ба во, вие 
вся ко га мо же те да бъ де те зд ра ви, и ако се раз бо ле е те, ка то пе е те, 
ще оз д ра ве е те.

Да пе е те, да има ед но уси лие, та ка се пов ди га то нът на жи во та. 
Ако взе ме те един ес тес т вен тон, ор га низ мът ви ще при до бие зд-
ра ве то си.

Се га ос нов на та ми съл е: 
бъ де те ви на ги про вод ни ци на 
доб ро то. (Учи те лят чер тае на 
дъс ка та ли нии.)

Ка къв е за ко нът? Взе ме-
те тия пра ви. В на ча ло то тия 
ли нии са мал ко по-нис ки, а в 
сре да та мал ко по-ви со ки и за-
то ва меж ди ни те в на ча ло то са 
мал ко по-ши ро ки, а в сре да та 
по-тес ни. (Да се ви ди пър ва
та ри сун ка.) Кои са при чи-
ни те? Или да на чер та ем та ка. 
(Учителят чертае втората 
рисунка.)

След то ва Учителят чер
тае тре та та ри сун ка, пос ле 

A
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тег ли ли ни я та А в тре та та ри сун ка; ли ни я та А не е стро го ус
по ред на на дру ги те ли нии; го ре е побли зо, а до лу се от да ле ча ва. 
Учи те лят, ка то чер тае А, каз ва.) Се га чер тая про вод ник на ва-
ша та ми съл (А). То ва е със то я ни е то на це лия клас. Аз се га чер тая 
ва ша та ми съл. Ето ва ше то със то я ние (А). Ин тер ва ли те меж ду ли-
ни и те са ед нак ви.

Вся ко га ние сме про вод ни ци на оно ва, ко е то ста ва от вън. Не 
мис ле те, че от вас из ли за ня коя доб ра или ло ша ми съл. Вие сте 
от г лас на о к ръ жа ва ща та сре да: или на се мейс т во то, или на об щес-
т во то, или на ця ло то чо ве чес т во.

Каз ва те: „Аз та ка мис ля.“ Не, вие сте зас та ве ни по ня кой път да 
мис ли те криво. мис ли те не ви на ги из хож дат от вас. 

Та са мо въз пи та ни е то за ви си от то ва, чо век да мис ли пра вил-
но, да чув с т ва при със т ви е то на Бо га, а пък щом Бог при със т ва, 
то га ва ра бо ти те ще тръг нат нап ред. Там, де то Го ня ма Бог, ви на ги 
ра бо ти те са оп ле те ни. При вид но мо же да мис ли те, че доб ро вър-
ши те. Де то вле зе Бог, ра бо ти те са оп ра ве ни. А де то при вид но вие 
мис ли те, ра бо ти те се зап ли тат. В све та ис тин с ко то въз пи та ние е 
да дой дем до оно ва, ко е то сме из гу би ли, да спе че лим оно ва, ко е то 
сме из гу би ли. А пък то е най-лес но то и там се ди по бе да та.

Ко га то Хрис тос дой де на све та, има ше ед на за да ча: да на ме ри 
то ва рав но ве сие при го ле ми те про ти во ре чия в све та. На ми ра ме в 
Еван ге ли е то ед но пра ви ло, ко е то съв ре мен ни те хрис ти я ни не го 
при ла гат. Той каз ва: „Да се от ре чеш от ба ща си и май ка си.“ В об-
ща фор му ла е та ка. Да го обяс ня се га, как да се от ре че чо век. Има 
ред тъл ку ва ния.

Да ка жем, че ба ща ви е в дру гия свят, за ми нал е. Вие съ ну ва те, 
че ид ва ба ща ви. Вие не мо же те да оп ре де ли те как во зна чи то ва. 
То ва по каз ва, че на дру гия ден ще дой де един до бър чо век. Ба ща 
ви ви е оби чал. От но ше ни я та на тоя чо век ще бъ дат точ но та ки ва, 
как ви то са би ли от но ше ни я та на ба ща ви към вас. Или съ ну ва те, 
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че ид ва ед на го ля ма змия, от ко я то бя га те. То ва по каз ва, че на дру-
гия ден ще дой де един чо век, кой то ще има та къв ха рак тер, че вие 
ще се кри е те в ми ша дуп ка от не го.

Да се от ре че те от ба ща си и май ка си, то ва зна чи да се от ре че те 
от всич ки те свои лю би ми же ла ния, ко и то от хи ля ди го ди ни са ви 
пра ви ли па кост. От тях тряб ва да се от ка же те. 

Да се от ре че те от ба ща си и май ка си, то ва зна чи, мно го же ла-
ния сте има ли, и да се от ка же те по та къв на чин от тях, че да не 
съ жа ля ва те. Щом се от ка же те, и съ жа ля ва те, то га ва от но ше ни я та 
ста ват два пъ ти по-ло ши. Ка то се от ка же те, ви на ги ще се рад ва те. 
Има те да взе ма те па ри от ня ко го, прос ти ли сте му ги, да не ка же-
те: „Глу па во нап ра вих.“ Да ви е при ят но за оно ва, ко е то сте нап-
ра ви ли. То е Бо жес т ве но то. И не се ли рад ва те на оно ва, ко е то сте 
нап ра ви ли, то вие се из ла га те ве че на ед но вът реш но из ку ше ние. 

Ста рай те се да бъ де те про вод ни ци на доб ро то, а не про вод ни-
ци на зло то. Чо век мо же да бъ де съз на те лен про вод ник на доб-
ро то или съз на те лен про вод ник на зло то, а пък мо же да бъ де и 
не съз на те лен про вод ник на доб ро то или не съз на те лен про вод ник 
на зло то.

„Добрата молитва“

6.30 часа

Четиридесет и втора лекция на Общия окултен клас 
18 септември 1935 г., сряда, 5 часа 

София - Изгрев
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