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потекат през неговата душа.  

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

 
 
 
Ученикът трябва да бъде благодарен на това, което 

Учителят му дава, и да върви напред. Учителят никога няма да 
остави ученикът да се спре.  

Ученикът чувства подкрепата, която иде от Учителя, от 
цялото Небе. Това го изпълва всеки момент с благодарност и 
благоговение.  

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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Абсолютна справедливость 
 
 

Размишление 
 
Да се изпBе “Духътъ Божий”. 
ПрBдставете си, че имате центъръ С на дадень крAгъ А, 

който проявява своя дBятелность. 
Да допуснемъ, че дBятелностьта на крAга А се опрBделя отъ 

неговия радиусъ СД. Мислите ли, че енергията, която се проявява 
въ този крAгъ е равномBрна навсBкAдB? Не. 
Енергията, която дBйствува въ всичкитB 
радиуси, не е равномBрна. Центърътъ, това  е 
възможности на безграничното, на 
непроявеното. 

СлBдователно, нBкои отъ тBзи радиуси 
иматъ приливъ, нBкои - отливъ. Тази 
окрAжность е проявената, не е 

сAщинската окрAжность, тя е само нейна проекция. ОнBзи 
радиуси, които сA съ отрицателна енергия, се повръщатъ въ 
сAщия крAгъ, въ центъра С, а ония които сA съ положителна 
енергия, образуватъ нови крAгове. Такъвъ е напримBръ 
крAгътъ В съ центъра Д. Какъ се е образувалъ този крAгъ? 
Този крAгъ се е образувалъ, като си прBдставите, че 
половината на радиуса СД не може да се върне назадъ и 
образува другъ крAгъ съ радиусъ ДО, равенъ на половината 
отъ радиуса СД, а отъ тамъ продължава до точка N. 
СлBдователно, всBки активенъ радиусъ, всBки радиусъ съ 
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приливъ, който излиза отъ центъра С е два пAти по-голBмъ отъ 
всBки радиусъ съ отливъ, който излиза отъ сAщия центъръ С. 
Енергията на СД се връща пакъ въ сAщия крAгъ, а СN е два 
пAти по-голBмъ отколкото СД, като диаметъръ въ 
окрAжностьта В. Какъвъ изводъ можете да извадите отъ това 
положение? Ако центърътъ С въ крAга прBдставлява едно 
разумно сAщество, което при нормални условия, развива 
извBстна енергия и образува дадения крAгъ А, то друго 
разумно сAщество, надарено съ още по-добри условия, има 
двойна дBтелность.  

СлBдователно, въ живата геометрия всBки може да 
продължи своя радиусъ, да го направи равенъ на диаметъра въ 
крAга на своята дBятелность. Това зависи отъ активностьта на 
човBшкия животъ, радиусътъ е резултатъ отъ човBшката 
дBятелность. И тогава ние казваме, че се е образувалъ радиусъ 
или права линия въ окрAжностьта.  Какво прBдставлява 
правата линия сама по себе си, споредъ съврBменната 
геометрия? - Правата линия е най-кAсото разстояние между 
двB точки. Живата геометрия пъкъ опрBдBля правата линия 
като съвокупность отъ възможности, въ които може да се 
прояви всBка точка. Значи, точката въ всички свои 
възможности образува правата линия, т. е. правата линия 
включва въ себе си всички дарби на точката. 

ДобрB, какво прBдставлява тогава плоскостьта въ 
съврBменната геометрия? - Плоскостьта е пAтьтъ, който се 
образува отъ движенията на правата линия въ една посока. Въ 
живата геометрия плоскостьта прBдставлява съвокупность отъ 
всичкитB възможности на правата линия. Правата линия не 
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може да се прояви безъ плоскостьта. Най-послB идваме до 
третия въпросъ. Що е кубътъ, споредъ съврBменната 
геометрия? - Кубътъ прBдставлява пAтьтъ, който изминава 
една плоскость въ своето движение. Въ живата геометрия 
кубътъ прBдставлява съвокупность отъ възможноститB на 
плоскостьта. Значи, възможноститB на плоскостьта сA 
включени въ куба. 

СлBдователно, ако си точка, ако излизашъ отъ нBкой 
центъръ, трBбва да разбирашъ законитB на правата линия. 
Мнозина говорятъ за правата линия, но кои отъ васъ разбиратъ 
законитB на правата линия? Кой е великия законъ на правата 
линия? Какво означава това, че най-кAсото разстояние между 
двB точки е правата линия? Това означава да направишъ една 
работа съ най-малко разноски, т. е. да похарчишъ най-малко 
енергия. То значи, отъ Божествената енергия, която ти е дадена 
въ извBстенъ случай споредъ закона на правата линия, ти 
трBбва да изразходвашъ минималната часть. И тъй, правата 
линия е законъ, който опрBдBля начина за изразходване най-
малката енергия при извършване на дадена работа. Тази 
енергия ще се изразходва само въ една посока. Затова, когато 
човBкъ иска да създаде въ себе си нBщо Божествено, нBщо 
идеално, той трBбва да се движи само по права линия. Тогава 
ние се изразяваме така: проявлението на правата линия е 
проявление на Божествения свBтъ. Проявлението на 
плоскостьта е проявление на ангелския свBтъ, а проявлението 
на куба е проявление на човBшкия свBтъ. Правата линия не 
обхваща никаква широчина и височина въ пространството, тя 
има само дължина, само едно измBрение, при това нейната 
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дължина е фиктивна. ВсBка математическа точка пъкъ не заема 
никаква часть отъ пространството, значи нBма никакво 
измBрение. Само когато точката се движи, образува правата 
линия. Правата линия, като се движи, образува плоскостьта. 
Плоскостьта, като се движи, образува куба.  

СлBдователно, точката може да се разшири, тя сама по себе 
си има стойность, защото като се подвижи, образува правата 
линия. И  правата линия има стойность въ себе си, защото като 
се подвижи, образува плоскостьта. Плоскостьта като се 
подвижи, образува куба. Кубътъ като се подвижи, образува 
тесеракта. Значи, той съдържа възможноститB на тесеракта. 
Ето защо, всBка точка съдържа много възможности. Тя 
образува правата линия - води къмъ Божествения животъ. 
Правата линия образува плоскостьта - води къмъ ангелския 
животъ.  

Стремите ли се къмъ ангелския, къмъ Божествения животъ, 
излишни работи не ви сA потрBбни. За васъ е нужно 
разширение на идеитB, безъ никаква материална тяжесть. 
НBкой отъ васъ искатъ да бAдатъ чисти като ангелитB. Можете 
да бAдете чисти като ангелитB, но трBбва да знаете, че 
ангелитB нBматъ никаква материална тяжесть. На каквито 
вBзни и да теглите единъ ангелъ, ще видите, че той нBма 
никаква тяжесть. Ангелътъ нBма никакви материални желания, 
при това разбира желанията. Ангелътъ нBма никаква физическа 
сила, а при това разбира силата. Въ даденъ случай, той може да 
прояви сила, но самъ по себе си не се нуждае отъ тази сила. 
Силата не е обектъ за него, той не я желае, тя е случайно 
проявление въ него. Едно отъ качествата на ангелитB е тBхната 
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чистота. Чистота може да сAществува само въ една напълно 
прозрачна плоскость. Понеже ангелитB сA нематериални 
сAщества, въ тBхъ има само едно желание - да служатъ на Бога, 
да придобиятъ вBчния животъ. Вие искате да бAдете като 
ангелитB, а сте пълни съ желания, и то какви ли не желания! 

Азъ бихъ желалъ да ми опрBдBлите значението на думата 
“желание”. Да желаешъ значи да искашъ нBщо. Въпросътъ е, 
защо искашъ това нBщо? Не разглеждайте въпроса отъ 
човBшко становище. Азъ оставямъ човBка и неговия животъ 
настрана, когато разглеждамъ въпроси отъ по-висшъ 
характеръ. Азъ не разсAждавамъ по човBшки, но 
разсAждавамъ по пAтя на отвлBчената, живата геометрия. Тя 
нBма нищо общо съ вашия личенъ, човBшки животъ. Вашиятъ 
животъ прBдставлява единъ голBмъ борчъ, единъ голBмъ дългъ 
отъ множество милиони левове, които ви прBдстои да плащате. 
Вие сте играли на борсата, но никакви пари не сте давали, и 
затова сте заборчлBли тъй много. Вашиятъ животъ мяза на 
живота на нBкой човBкъ, който сънува, че сA го направили 
царь, съ много войска и той заповBдва надBсно-налBво, но като 
се събуди сутриньта, вижда, че е пакъ обикновенъ човBкъ, въ 
своята малка, скромна колиба. Като се събуди сутриньта, казва: 
“Снощи бBхъ царь, но сега съмъ си пакъ обикновенъ човBкъ.” 
Тия борчове, дълговетB, това сA излишнитB работи, за които 
ние разсAждаваме на Земята, и за които мечтаемъ. ТB нBматъ 
нищо общо съ Божественото. Направишъ си кAща, 
заборчлBешъ, казвашъ: Господи, не виждашъ ли колко 
задлъжнBхъ? Господь казва: Събудете това спяще дBте, 
покажете му, че има по-важни работи, съ които трBбва да се 
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занимава. Сега азъ говоря за онBзи Божествени дBца, които 
трBбва да се събудятъ вече. Има обаче дBца, които трBбва да се 
забавляватъ. ДBтето, което е постAпило въ училище, трBбва да 
се занимава съ уроцитB си, а дBтето, което не е постAпило въ 
училище, може още да се забавлява, има врBме за него. Като 
говоря за БожественитB дBца, азъ подразбирамъ онBзи, въ 
които съзнанието се е пробудило. Ако единъ ангелъ слBзе при 
даденитB условия на Земята, той ще нареди живота си красиво, 
той ще вземе толкова, колкото му трBбва. Вие, понеже не 
разбирате законитB, стремите се къмъ много, заграбвате 
повече, отколкото ви трBбва и съ това си създавате ненужни 
страдания. Тъй щото, за да избегнете излишнитB страдания, 
непрBменно трBбва да  изучавате законитB за продължаване 
своя радиусъ. ДобродBтелниятъ човBкъ е човBкътъ, който 
продължава своя радиусъ, своята активность. 

Да допуснемъ сега, че имаме една личность, съ дBтелность 
на своя животъ, равна на СД и друга личность, съ дBтелность 
равна на СN. Отъ това именно се явява и различието между 
хората. Всички хора въ безграничното пространство не сA 
излBзли прBзъ единъ и сAщъ моментъ на Битието. Въ единия 
случай дBтелностьта на безграничното е била активна, а въ 
другия е била пасивна. СлBдователно всBки човBкъ, който се е 
родилъ въ едно пасивно състояние на безграничното, коренно 
се различава отъ онзи който се е родилъ въ моментъ, когато 
безграничното е било въ активно състояние. ОнBзи, у които 
този радиусъ се продължава и излиза изъ сферата на своята 
дBтелность, иматъ опасность, да правятъ повече погрBшки, т. е. 
тB сA свободни да излизатъ отъ центъра С и да описватъ друга 
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окрAжность, съ радиусъ ДN. ТB се стремятъ да бAдатъ тъй 
голBми, както първия центъръ. ПрBдставете си сега, че цBлиятъ 
крAгъ А е покритъ съ такива центрове, които зависятъ отъ 
първото сAщество. Туй сAщество ще продължи радиуситB 
наполовина. Половината отъ тBзи радиуси ще бAдатъ 
продължени до точка О, а послB и до точка N, а половината ще 
бAдатъ въ нормално състояние. 

Този законъ сега дBйствува и въ васъ. НBкой пAть нBкои отъ 
вашитB желания сA два пAти удължени, а нBкой пAть 
желанията ви сA нормални. Вие не може да намалите, или да 
скAсите радиуса на вашитB желания. Отъ излишната енергия у 
васъ, понBкога се продължаватъ и нBкои отъ вашитB чувства. 
Като разглеждамъ хората, виждамъ, че у всички хора не сA 
еднакво развити силовитB линии. У нBкои хора е продължена 
повече дBятелностьта на ума; въ други хора е продължена 
повече дBятелностьта на сърдечната линия. 

СлBдователно, съотношението между ума и сърцето не е 
еднакво. 

Тогава, азъ опрBдBлямъ тази мисъль по слBдния начинъ: 
Духътъ, това е първото проявление на човBка. Той е точката, въ 
която човBкъ се явява. Душата, това сA възможноститB на 
духа, т. е. възможноститB на точката, посоката, въ която духътъ 
може да се прояви. Умътъ, това сA възможноститB на духа. 
Волята, това сA възможноститB на сърцето. Ето защо, когато 
дойдемъ до самовъзпитанието, трBбва да знаемъ 
съотношенията между тия сили, понеже тB се различаватъ. У 
нBкои хора духътъ е силенъ; у други душата е силна; у трети 
умътъ е силенъ; у четвърти сърцето е силно; у пети волята е 
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силна. Ще обръщаме внимание, коя силова линия е най-
удължена и ще работимъ съзнателно върху себе си. НBкой 
казва: “Азъ имамъ правилно сърце.” - Хубаво, има ли между 
сърцето и ума ти правилно съотношение? И тогава, като се 
завърти този крAгъ веднъжъ около центъра си, всички ония 
радиуси, които не сA продължени, въ второто проявление на 
крAга ще се продължатъ, ще станатъ положителни. 
ПродълженитB пъкъ ще се скAсятъ, ще станатъ нормални.  

СлBдователно, въ единъ животъ твоятъ умъ може да е много 
активенъ, да е съ продълженъ радиусъ, но въ второто идване на 
Земята, сърцето ти ще трBбва да продължи радиуса си. Вие 
трBбва да знаете тия съотношения, за да спазвате законитB. 
При туй движение въ безграничното, за всBки отъ васъ има 
опрBдBлени закони, на които трBбва да се подчинява и върху 
тия закони се основава моралностьта. Ако радиусътъ на вашия 
умъ е продълженъ, вие трBбва да събирате тази енергия за 
врBмето, когато нBма да имате толкова много енергия, т. е. за 
врBмето, когато, при второто завъртане на крAга около остьта 
си, вашиятъ умъ дойде въ нормално състояние. Вие трBбва да 
бAдете прBдвидливи  като Йосифа. Ако не съберете тази 
енергия, умътъ ви ще се поврBди. Значи когато радиусътъ на 
ума е продълженъ, ще събирате енергията за врBмето, когато 
ще бAде нормаленъ. Между ума и сърцето трBбва да има 
равновBсие. Сега нBкои отъ васъ изразходватъ енергията си 
само въ бърборене. Казватъ: “Азъ имамъ умъ, мога да мисля.” 

Питамъ ви: можете ли да опрBдBлите, какво нBщо е 
мисъльта? Има ли нBкой отъ васъ, който мисли? Не, никой отъ 
васъ не мисли. Единственото СAщество, за което азъ зная да 
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мисли, е Богъ. Ние имаме само понятия за нBщата. АнгелитB 
иматъ сAждения, а Богъ отъ нашитB понятия и сAждения 
прави заключения, Той разсAждава, мисли. Кажете ми какъ 
опрBдBляте въ логиката, що е сAждение? (“Когато чрBзъ 

сBтивата си приписваме на даденъ прBдметъ извBстни 
качества, това е сAждение.”) ДобрB, прBдставете си сега, че 
азъ напълня единъ маркучъ съ вода. Водата се проявява чрBзъ 
маркуча, и намъ се струва, че маркучътъ дBйствува, че и той е 
живъ, въ сAщность ние дBйствуваме съ водата. Такова е 
положението и на съврBменнитB хора, тB сA повече маркучи. 
ЗапримBръ седишъ, но изведнъжъ ти дойде нBкоя идея, 
вдъхнови те, напълни те и ти казвашъ: дойде ми една идея! Ти 
ходишъ, радвашъ се, скачашъ - значи маркучътъ е напълненъ 
съ вода. ОтдB е дошла тази идея? - НBкой дBйствува отвънъ. 
СлBдъ туй този огънь въ тебъ загасва и ти казвашъ: “Празна 
работа било всичко!” Питамъ: когато сте изразходвали толкова 
врBме за тази идея, мислили сте, че тя е сAществена? Мислили 
ли сте, че тя ще узрBе и ще даде плодъ? Когато ви дойде нBкоя 
идея на ума, провBрете дали тя е сAществена, или прBходна. 

Туй, което ви говоря, не се отнася за сегашния ви физически 
животъ. Сегашниятъ физически животъ на Земята, въ който 
всички участвуваме, е изводъ на една прBдишна еволюция. Той 
не е реаленъ за насъ, той е реаленъ за други сAщества, а за насъ 
е прBходенъ животъ. Ние дохождаме на Земята, раждаме се, 
дадатъ ни едно тBло, но слBдъ врBме остарBваме, докато единъ 
день умираме. Какво ще бAде вашето състояние слBдъ като 
умрете? Вие не помните вашето раждане, не помните и кога сте 
заченати. Ще помните ли когато умрете? - Не. Значи, тъй както 
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човBкъ се ражда, така и умира. Такъвъ е законътъ. Когато се е 
родилъ, билъ въ тъмнина, и когато умира, пакъ ще бAде въ 
тъмнина. СлBдователно, влизате въ свBтла, освBтена стая, която 
е свBтътъ, но излизате вънъ, т. е. въ другия свBтъ - пакъ 
тъмнина настава за васъ. Какъ сте влBзли въ свBтлата стая и 
какъ сте излBзли вънъ, въ тъмнината, нищо не знаете. Това 
показва, че вие не знаете отношението на този свBтъ къмъ онзи 
свBтъ. Казвате, че има другъ свBтъ, но не го знаете. Поне най-
малкото възпоменание за него имате ли? На кое мBсто въ онзи 
свBтъ сте били? - Не помните. Защо не помните? Азъ ще ви 
обясня, защо не помните нищо. Могатъ ли извBстни клBтки, 
които живBятъ въ моето сърце, да излBзатъ отъ тамъ и да 
отидатъ въ театъра да гледатъ нBкакво прBдставление? Казвате: 
Какъ, не сA ли свободни тия клBтки? - ТB нBматъ право да 
напущатъ сърцето! Никакъвъ театъръ не имъ трBбва, никакви 
разходки не имъ се позволяватъ! ТB ще седятъ на мBстото си. 
ДBятелностьта въ свBта, движенията въ свBта, всичко това 
трBбва да бAде чуждо за тBхъ. Вие казвате: Какъ, нали сме 
свободни въ този свBтъ? - Не сте свободни. ВсBки отъ васъ е 
туренъ на нBкое опрBдBлено мBсто въ свBта, да върши извBстна 
работа и не е свободенъ. Тебъ забавления не ти трBбватъ. Ако 
ти си една клBтка въ нBкое сърце и излBзешъ отъ тамъ, това 
сърце ще бAде мъртво. Когато човBкъ пожелае да излBзе отъ 
мBстото, дBто Богъ го е поставилъ, най-послB го 
освобождаватъ, но казватъ: Извадете го отъ мBстото му и го 
оставете да ходи, дBто си иска и колкото иска. Какъ мислите, 
добрB ли ще му е? Питамъ: кой пръстъ, като се отрBже отъ 
рAката ми, би отишелъ на театъръ? 



 

17 
 

Азъ искамъ да ви наведа на главната мисъль. Кое е онова, 
което дава достойнство на човBка? Кое прави човBкътъ? 
(“Божественото.”) Какво нBщо е Божественото? Нека 
опрBдBлимъ. Божественото е това, което се проявява въ 
точката, т. е. въ духа на човBка. Първото проявление въ човBка, 
т. е. духътъ като се движи, образува правата линия - значи 
опрBдBля пAтя къмъ Божествения свBтъ. То е абсолютната 
справедливость въ свBта. Значи въ всBка своя постAпка въ 
свBта, ние трBбва да бAдемъ абсолютно справедливи. Това е 
истинския човBкъ. Този, който не е абсолютно справедливъ, 
той не може да се нарече “човBкъ”, въ абсолютната смисъль на 
думата, ние не говоримъ за Любовьта, тя влиза въ човBшкия 
свBтъ. Любовьта е методъ за изкупление на хората. ЧовBкътъ, 
това е справедливостьта въ Божествения свBтъ.  

Казвате: Искамъ да любя. Да искашъ да любишъ, това 
показва, че ти липсва нBщо. Питамъ, защо трBбва да любишъ 
Драгана, или Петкана, или другъ нBкой? Казвашъ: Ама той е 
безпомощенъ. Хубаво, ако твоето дBте е безпомощно и затова 
го любишъ, азъ ще ти прBдставя едно сAщество, още по-
безпомощно, защо не се грижишъ за него? Това не е аргументъ, 
това не е логика! Ако действително ти проявявашъ Любовьта 
си къмъ безпомощнитB сAщества, червеятъ трBбва да има 
прBимущество прBдъ твоето дBте. Любовьта почива на 
абсолютна справедливость въ проявлението на духа. Любовьта 
е законъ, който носи всички блага за обеднBлитB сAщества. 
Богъ проявява своята Любовь не къмъ богатитB, но къмъ 
обеднBлитB сAщества. Любовьта не е за праведнитB, тя всBкога 
се проявява къмъ страждущитB, къмъ грBшнитB хора. Христосъ 
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казва: Комуто много се прощава, много и люби. СлBдователно, 
Богъ, като ни прости многото грBхове, ние ще проявимъ своята 
Любовь къмъ Него. Той, като отнеме грBховетB ни, влага въ 
насъ своята Любовь, за да я проявяваме ние.  

Сега вие да не извадите заключението: Щомъ е тъй, да 
грBшимъ! Не, азъ говоря за грBха, който е дошелъ по други 
причини, чрBзъ продължение на тия радиуси, а не съзнателно. 
Туй сAщество, което е сгрBшило, не е могло да използува една 
отъ възможноститB, които Богъ му е далъ, не е могло да 
разбере истинския пAть, който Богъ му посочва, като ученикъ. 
И вие не трBбва да се учите, като хора на плътьта и да казвате: 
Азъ съмъ търговецъ, или азъ съмъ баща, майка, не ми трBбватъ 
знания. Не, трBбватъ ти знания, и то знания на абсолютната 
справедливость! 

И тъй, ще се спрешъ върху проявлението на единъ червей и 
ще размишлявашъ. Защо употребявамъ думата червей? Защо 
Богъ уподобява Якова на червей? Между единъ червей, въ този 
смисълъ, както Богъ разбира, и единъ ангелъ, отношенията 
които сAществуватъ въ тBхнитB сAщини, се състоятъ въ 
възможноститB, които тB иматъ въ себе си. Но Богъ, въ 
проявлението на своята Любовь има еднакви отношения къмъ 
всички сAщества. Той не прави разлика между сAществата, но 
всички не възприематъ еднакво Любовьта Му. ВсBки, който 
съгрBши, самъ носи послBдствията на грBха си. Богъ е извънъ 
страданията, извънъ грBховетB на хората. Богъ всAщность 
всичко вижда, всичко минава прBзъ Него, никога, обаче не 
страда, никога не се измBня, не се влияе. Той остава всBкога 
неизмBненъ. Той е единственото мBрило за нBщата. Затуй, 
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когато говорите за Бога, трBбва да знаете, че у Бога всичко е 
възможно, но не и у хората на Земята, които вършатъ 
прBстAпления.  

Не си правете илюзии! ЧовBкъ, който е въ плъть не може да 
има качествата на единъ ангелъ, т. е. той може да ги има, но не 
може да ги проявява. Една крива мисъль всBкога може да ни 
опетни. НапримBръ, минавашъ улицата, покрай едно голBмо 
здание, дBто се събиратъ много хора и ти питашъ: Защо се 
събиратъ тия хора въ това здание? Какво ще вършатъ тамъ? - 
Учатъ се. Но другъ нBкой ти казва: Събиратъ се на веселба, на 
разпуснатъ животъ. Ти веднага се усъмнишъ. Питамъ: това 
философия ли е? Това не е Божествено, това не е справедливо. 
Азъ изяснявамъ вашата философия по слBдния начинъ: 
прBдставете си, че вие виждате лицето ми малко засмBно, 
казвате си: Учительтъ ми се засмB нBщо, навBрно е доволенъ 
отъ мене. Може да е вBрно това, може и да не е вBрно. Защо? 
ПрBдставете си, че азъ съмъ човBкъ, който виждамъ всичко, 
което става по Земята. Когато виждамъ нBщо много хубаво, 
приятно ми е, засмивамъ се. Ти мислишъ, че се засмивамъ на 
тебъ, а то се отнася до онзи, който прави въ тозъ моментъ 
добро. Азъ го виждамъ, а ти не го виждашъ. Вие казвате: 
Учительтъ се засмB. Какво ли искаше да каже съ това? Азъ 
наблюдавамъ единъ фактъ и той ми произвежда приятно 
впечатление. Другъ моментъ, нBкой върши прBстAпление. 
Лицето ми е сериозно, замислено. Казвате: Сериозно ме 
погледна Учительтъ. Азъ не гледамъ тебе, азъ гледамъ какво 
върши онзи тамъ.  
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Когато видите, че нBкой човBкъ се засмива, знаете ли защо 
се е засмBлъ? Имаме единъ подобенъ примBръ за Сара, жената 
на Аврама, на която Богъ казалъ, че ще роди. Тя се засмBла. 
Защо? - Тя счела туй за невъзможно нBщо. Други нBкои могатъ 
да обяснятъ засмиването ѝ по другъ начинъ. ТурцитB иматъ 
една поговорка за този случай. Когато нBщо е невъзможно за 
тBхъ, тB казватъ: И да видишъ, не вBрвай!. Защо се засмB Сара? 
Тя казва: Не се засмBхъ. Най-слабата страна на жененитB жени 
е тази, че тB обичатъ да се смBятъ за реалностьта на нBщата 
задъ вратата. И като ги извадишъ налице, казватъ: Ние не сме 
направили това нBщо. Колко ученички има, които биха могли 
да изнесатъ единъ фактъ, една своя постAпка справедливо, 
безъ да я измBнятъ, за Бога да я изнесатъ. Ако ви кажатъ да 
кажете нBщо, ще отговорите: “Чакай да си помисля, ако го 
кажа, какъвъ резултатъ ще даде, какво ще помислятъ хората за 
менъ и т. н. Не, когато ще изнеса единъ факт, нBма да мисля 
заради васъ, какво ще кажете вие и т. н. Ако трBбва да го кажа, 
ще го кажа прBдъ Небето, ще изнеса факта, тъй, както си е - 
нищо повече. Туй е красивото, туй е сAщностьта въ човBка.  

ЧовBкъ трBбва да бAде всBкога доволенъ въ себе си отъ 
това, което прави и казва, щомъ то е продиктувано отъ нBщо 
по-високо. Азъ не казвамъ, да разправяте нBщата на менъ. Това 
е законъ, който се отнася до вашето “висше азъ”. Вие трBбва да 
изнасяте всички факти прBдъ себе си абсолютно справедливо! 
Ще си кажете: Това, което направихъ е една погрBшка въ моя 
животъ, която трBбва да изправя. Има погрBшки въ живота, 
които сами трBбва да изправимъ, никой другъ не ги знае. 
Разумното, благородното въ живота работи малко по малко, не 
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се стремете да бAдете добри! Въпросътъ за доброто спада въ 
друга категория. Стремете се, обаче, да проявявате Правдата, 
справедливостьта въ вашия животъ. Казва Христосъ: Не 
сAдете, за да не бAдете сAдени! Не сAдете въ себе си! Вижте 
какъ сAди Богъ! - ВсBка сAдба въ Него почива на закона на 
абсолютната справедливость и на благостьта. 

НBкои хора говорятъ за БBлото Братство. Законътъ на 
БBлото Братство е законъ на абсолютната справедливость, а не 
на осAждане. Щомъ азъ произнеса една присAда, това е 
човBшко. Като видя, че нBкой човBкъ грBши, азъ нBма да се 
приравня съ него, да взема да го осAждамъ, но ще видя, какъ 
бихъ постAпилъ азъ при даденитB условия. Ако кажа, че той не 
постAпи добрB, азъ се поставямъ въ неговитB условия и нBма 
да се мине много врBме, сAщото изпитание ще дойде и върху 
менъ, […]* кажа, че сAщото изпитание ще дойде и върху менъ 
вие, ще успBя.  

Защото, ако човBкъ не е господарь на своитB мисли, ако 
човBкъ не е господарь на своитB желания, ако човBкъ не е 
господарь на своитB дBйствия, дB е неговата човBщина? ВсBки 
човBкъ може да бAде господарь на своитB мисли, желания и 
дBйствия. Не се стремете да бAдете господари на свBта, но 
бAдете господари на своитB желания! Когато едно твое 
желание е на мBсто, ще му дадешъ възможность да се прояви, а 
на друго, което не е на мBсто, ще кажешъ: Чакай, не е сега 
врBме за това. На една твоя мисъль ще дадешъ възможность да 
се прояви, а на друга ще кажешъ: Чакай! Ти не си господарь на 

                                                 
* Вероятно е пропуснатъ текстъ въ първото издание. 
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всички твои желания, на всички твои мисли и дBйствия, затова 
на нBкои отъ тBхъ ще дадешъ възможность да се проявятъ, това 
е човBшко. Не правите ли така, вие сте роби на живота. На кой 
животъ. На обикновения животъ. НBкой казва: да имашъ силна 
воля! Въ какво седи силната воля! - Силната воля седи въ 
ограничението на едно твое малко желание. То за днесъ е тъй 
нищожно, една малка искра е, но утрB, тази малка искра, 
турена при благоприятни условия, може да изгори цBлъ градъ. 
Или, ако турите тази малка искра при нBкое взривно вещество, 
може да създаде най-голBмото нещастие. Тази искра можешъ 
да запазишъ за себе си, но да не ѝ давашъ условия да се развие 
въ голBмъ огънь.  

Законътъ, който изваждаме отъ този примBръ, е слBдния: Не 
се стремете къмъ великитB работи въ свBта! Защото великитB 
работи сA една грамадна планина като ХималаитB. Такава 
планина самъ можешъ да я намBришъ. ТурцитB казватъ: Като 
питашъ, и Цариградъ ще намBришъ. ХималаитB, ти лесно 
можешъ да намBришъ, но нBкAдB въ Витоша има турена една 
малка игла, нея намBри. Ти трBбва да знаешъ точно 
математически мBстото на тази малка игла, да знаешъ, дB е 
поставена, за да я намBришъ. Богъ се занимава само съ малкитB 
работи въ свBта. Това е изкуството! НBкой казва: Ходихъ на 
Витоша. Ами намBри ли онази малката игла на Витоша? 
Знание се изисква отъ васъ, и то такова знание, че като 
тръгнешъ, да намBришъ тази игла.  

Докато не научитB изкуството да намирате иглитB, вие ще 
ходите по съвременната мъртва материя, ще се движите по 
права линия, ще се движите по плоскость, по кубъ, по криви 
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линии, по крAгове, ще се раждате, ще се прBраждате, ще ходите 
по планинитB, ще търсите голBми работи и ще имате все 
страдания, но никога нBма да имате щастие. Да намBрите една 
игла на Витоша, това е великото! Когато отидете въ Небето, 
Господь ще те пита: Ти носишъ ли малката игла, която бBше 
оставена нBкAдB на Витоша? - Не, азъ направихъ кAща, 
направихъ училище, изучавахъ много философи. Господь казва: 
Всичко това е празна работа, малката игла струва повече отъ 
всичко друго. Азъ питамъ: кой философъ е намBрилъ тази игла? 
Чудни сA сAврBменнитB хора, голBми философи сA, но гащитB 
имъ сA скAсани, все имъ липсва нBщо. Такива герои сA тB! 
Казвамъ, философи, вие не сте намBрили иглата, съ която трBбва 
да закърпите вашитB гащи. Моралисти, и вие не сте намBрили 
тази игла! На всички ви липсва тази игла. Най-малката работа въ 
вашия животъ е да намBрите тази малка игла, и като я намBрите, 
ще разрBшите всички задачи въ живота си, ще разрBшите единъ 
отъ най-великитB закони. Всичко друго е лесно. Всичко друго е 
очевидно. Тази малка игла на Витоша е най-голBмата 
възможность въ човBшкия животъ.  

И тъй, обръщамъ вниманието ви към най-малкитB нBща въ 
свBта. Тази малка игла е справедливостьта въ свBта. Хората сA 
несправедливи и въ философията, и въ морала, и въ науката - 
иглата я нBма никAдB. И всички ние умираме отъ 
несправедливость. Любовьта при несправедливостьта не може 
да се прояви. НBкой пAть вие проявявате Любовь къмъ нBкое 
сAщество, но то е, защото е дошла една вълна на Любовьта и е 
прBлBла. При обикновено състояние, обаче, вие като имате 
малко хлBбецъ, скривате го за себе си. Не, дойде ли нBкой 
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човекъ при тебе, ще му дадешъ половината отъ тази хапка. 
Тъкмо що си отиде той, идва другъ нBкой. Ще му дадешъ 
другата половина. СлBдъ него ще дойде трети, четвърти и на 
всички ще дадешъ докато най-послB ти остане една трошица, 
която самъ ще я глътнешъ. “Ами тогава какво ще стане съ 
мене?” Чудни сте вие! Като намBришъ иглата, всичко ще имашъ. 
Пази тази малка трошица, тя е житно зърно, тя ще се увеличи въ 
тебе. Ти нBма да умрешъ гладенъ. Азъ не говоря за тази 
справедливость, която като осAжда хората, отнема имъ живота. 
Азъ взимамъ справедливостьта като великъ законъ за 
възможноститB на ДобродетелитB, които може да се проявятъ въ 
нашата душа, въ нашия духъ, въ нашия умъ, въ нашето сърце и 
въ нашата воля. Вие може да ми възразите: Тия нBща сA 
отвлBчени работи. Насъ ни интересува въпросътъ, какъ трBбва 
да живBемъ сега. Много добрB. Вие сте двама приятели, казвате: 
Азъ не искамъ да зная за него. И другиятъ казва сAщото. Обаче, 
тъй се случва, че тръгвате и двамата по планинитB, дохождате до 
едно опасно мBсто, прBзъ което ще ви води единъ планинецъ. 
Той свързва и двамата съ едно въже. Ти, като си свързанъ сега съ 
своя приятель, ще се грижишъ ли за него? - Ще се грижишъ. 
Защо се грижишъ? - Свързанъ си. Защо се интересувашъ за 
него? - Ще те повлBче надолу. Има нBщо, което те засBга. 

Азъ се смBя на сегашната философия, за “даденото”, съ 
което се занимаватъ философитB. Казвамъ: щомъ има дадено, 
има и взето. Едното е плюсъ, другото е минусъ. Не само 
даденото рBшава въпроса. И взетото рBшава въпроса. ВсBко 
произведение, което е дадено, е дадено отъ разумния животъ. 
Ако е взето, пакъ е взето отъ разумния животъ. СлBдователно, 
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даденото и взетото сA резултатъ на единъ разуменъ животъ. Но 
да мислимъ, че даденото разрBшава всичкитB въпроси 
диалектически е смBшно. Това е философия, която не може да 
закърпи гащитB на никой човBкъ. Хубаво, споредъ тази 
философия, дадена ми е ДобродBтельта, но ходя съ скъсани 
гащи. Дадена ми е добродBтельта, но този човекъ нагрубя, онзи 
нагрубя. Дадена ми е ДобродBтельта, но не мога да я проявя. 
Какво ме ползува? Какъ ми е дадена, като не мога да я проявя? 
- Взета е. Ако е взета, защо я търсишъ? И ако е дадено, защо 
пакъ я търсишъ? И въ единия, и въ другия случай защо я 
търсишъ? Гладенъ съмъ, търся хлBба. ХлBбътъ е даденъ, въ 
стомаха е. НBма хлBбъ - взетъ е. ОгладнBя, търся взетото.  

Даденото и взетото едноврBменно прBдставляватъ свBтъ на 
промBнитB, които сега сAществуватъ въ свBта. Ще дойдемъ въ 
единъ свBтъ, обаче, дBто нBщата не се даватъ. Можешъ ли да 
дадешъ твоята ДобродBтель нBкому? Можешъ ли да дадешъ 
нBкому твоето сърце? Въ българскитB народни приказки се 
казва: “Взели ѝ сърцето.” Щомъ се вземе сърцето на единъ 
човBкъ, той е мъртавъ. Щомъ се вземе ума на единъ човBкъ, 
той е безуменъ. Щомъ се вземе душата на единъ човBкъ, той е 
бездушенъ. Щомъ се вземе неговия духъ, всичко е свършено съ 
човBка, неговото име ще се затрие. Този човBкъ може нBкога да 
се яви въ нBкоя друга форма. ОкулиститB казватъ, че съ такъвъ 
човBкъ всичко е свършено. Такива заключения правятъ тB. Да 
оставимъ настрана тази отвлBчена философия.  

Сега, за да закрепне Божественото въ васъ, трBбва да се 
използуватъ възможноститB, които Богъ е вложилъ. Духътъ е 
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възможность, която Богъ е вложилъ въ човBка. ЧовBкъ е 
възможность за духа, но и духътъ е възможность за човBка. 

И тъй, въ продължаването на вашитB радиуси ще увеличите 
възможноститB на вашата справедливость. ТрBбва да бAдете 
абсолютно справедливи! Туй е, което ви липсва. Докато не 
бAдете справедливи, нBма да се научите да мислите правилно. 
Докато вие не вложите въ сърцето си чувството за 
справедливость, вие нBма да чувствувате правилно, нBма да 
дBйствувате правилно. Не сте ли справедливи, Любовьта ви 
правилно не може да се прояви, МAдростьта ви правилно не 
може да се прояви, свободата ви правилно не може да се 
прояви. Тази абсолютна справедливость трBбва да бAде идеалъ 
за васъ, за да може всички онBзи ДобродBтели да дойдатъ  и да 
може да реализирате Божественото въ васъ. Този е пAтьтъ, 
този е правиятъ начинъ за работа. Вие пакъ може да намBрите 
този пAть, но слBдъ като лAкатушите дълго врBме въ живота. 

И тъй, първото нBщо за васъ: Абсолютна справедливость! 
Не говорете излишни работи; не мислете излишни работи; не 
чувствувайте излишни работи; не дBйствувайте излишно! То е 
красивото въ живота! Това е законъ, споредъ който, ако се 
водите, ще дадете на свBта една нова насока, т. е. Небето чрBзъ 
насъ ще даде нова насока [на] живота. Или, Богъ ще се прояви 
въ своята сAщина. Щомъ искаме да бAдемъ абсолютно 
справедливи, Той ще каже: Ето  души, които искатъ да 
изпълнятъ моята воля! Този е пAтьтъ, по който ние можемъ да 
изпълнимъ волята Божия. Единъ е пAтьтъ, който води къмъ 
абсолютната вAтрBшна справедливость. Всички трBбва да 
работите надъ себе си. Туй е, което може да ви радва, ще радва 
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и менъ, като виждамъ да постAпвате тъй. Азъ ще се засмBя. 
Защо? Защото искамъ да бAдете абсолютно справедливи. Вие, 
като вBрвате, че азъ съмъ абсолютно справедливъ, вие нBма да 
се съмнBвате. Защо се съмнBвате? Защото не вBрвате въ този 
законъ. Ако и азъ не съмъ абсолютно справедливъ, въпросътъ е 
рBшенъ. Азъ ви казвамъ: всBки трBбва да бAде абсолютно 
справедливъ! И азъ, и вие трBбва да бAдемъ абсолютно 
справедливи. Тогава ще се образуватъ истинскитB отношения. 
Тогава никой нBма да казва, че сA го нагрубили. Въ 
справедливостьта нBма нагрубяване.  

Сега нBкой отъ васъ ще кажете: Менъ не ми е ясно това. 
Какъ ще ви бAде ясно? Иглата на Витоша още не сте я 
намерили. Като намBрите тази игла, всичко ще ви бAде ясно. 
Като бутнете тази игла, тя ще произведе свBтлина въ васъ и 
тогава ще ви бAде ясно. Говоря фигуративно. Като бутнете 
тази игла, ще се намBрите прBдъ такава свBтлина, каквато не 
сте сънували. Ще намBрите лампата на Аладина. 

Сега, стремете се да намBрите малката игла. Отъ това нBма да 
се освободите, иглата трBбва да намBрите. Всичко друго може да 
е отвлBчено. Като отидете на Небето ще ви питатъ: Говориха ли 
ви за иглата? - Да. - НамBрихте ли я? - Не. - Ще се върнете да я 
намBрите. Това е удвояването на радиуса.  ЧовBшкиятъ духъ 
еволюира отъ едно състояние въ друго. ВсBки моментъ нашитB 
чувства, мисли, дBйствия постоянно еволюиратъ. Вие трBбва да 
разбирате този законъ. Отъ него зависятъ постояннитB промBни 
които ставатъ въ васъ. НBкой пAть сте неразположени, другъ 
пAть сте разположени. Тия промBни ставатъ, защото ние 
влизаме въ единъ организъмъ, отъ който още не сме свободни. 
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Апостолъ Павелъ, като говори на римлянитB, казва имъ: Даже 
ние, хората на духа, още не сме свободни, подъ законъ сме. 
Единъ день ще се освободимъ. Кога? - Като намBримъ иглата на 
Витоша. Тогава животътъ ни ще мине въ друга фаза. 

И тъй, що е правата линия? - Тя може да се разгледа като 
разширение на съзнанието. Нашето съзнание може да се 
разширява въ права линия, въ плоскость, въ кубъ и още по-
нататъкъ въ тесерактъ. Въ ума ви, правата линия ще си 
прBдставяте като една възможность за реализиране 
възможноститB на Божествения животъ. Плоскостьта ще си 
прBдставяте като една възможность за реализиране на 
ангелския животъ, а кубътъ за реализиране на човBшкия 
животъ. По този начинъ правата линия се осмисля. Като 
видишъ правата линия, ще си кажешъ: Това сA възможноститB 
на моя духъ, това сA възможноститB на моята душа, това сA 
възможноститB на моя умъ, това сA възможноститB на моята 
воля. ТB сA четири положения въ тесеракта. Това е крAгъ, по 
който върви цBлата еволюция на човBчеството. 

 

Размишление 
 
Само Божията Любовь е Любовь. 
 
 

1-ва школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
Държана отъ Учителя на 15. Х. 1924 г.,  

София 
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Добрата постAпка 
 
 
 

Размишление 
 
Ще имате за слBдния пAть темата: “ОтличителнитB черти на 

физическия и духовния човBкъ.” 
Въ всички вBкове ученитB хора отъ разнитB окултни школи 

сA правили редъ погрBшки. Една отъ погрBшкитB се е състояла 
въ това, че тB сA събирали знания, складирвали сA туй знание 
тъй, както нBкой богаташъ събира пари, безъ да го приложатъ. 
НBкой богаташъ може да събере 10 000, 100 000, 200 000, 
милиони, милиарди левове, безъ обаче да го използува за 
нBкакво разумно благо, питамъ: какво печели този богаташъ, 
ако само богатBе, ако само трупа това богатство по този 
начинъ? Какво благо е допринесълъ съ това богатство за себе 
си и за своитB близки? Да вземемъ богатството като една сила. 
Основенъ законъ въ Природата е, че тя най-първо събира, 
акумулира силитB си и послB ги развива. Така трBбва да 
постAпва и всBки богатъ човBкъ. Той трBбва да разработва, да 
пусне въ действие своето богатство. 

Ще ви дамъ друго сравнение. ПрBдставете си, че нBкой 
човBкъ има сто хамбара пълни съ жито, но не може да тури въ 
стомаха си нито сто грама отъ това жито, да се храни съ него 
или да го опита. Питамъ: какво се ползува този човBкъ отъ 
стотB хамбара съ жито? Да кажемъ, че знанието, което имате, 
се изчислява на сто хамбара и всBки хамбаръ съдържа по 
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толкова и толкова прBгради, т. е. по толкова крини пълни съ 
жито, и всBка крина съдържа по едиколко си зрънца. СлBдъ 
като изчислихте всичкото знание до зрънцата, какво ви ползува 
това нBщо? Ние разискваме въпроса, въ какво седи знанието, 
въ какво седи ДобродBтельта. Ние питаме: въ какво седи 
ДобродBтельта? Въ какво седи знанието? Въ всичко[то] жито 
въ хамбара ли или въ стотB грама жито, турени въ стомаха и 
разумно използувани? ДобродBтельта, както и знанието, 
могатъ да бAдатъ сили, турени въ хамбара и неизползувани, а 
могатъ да бAдатъ и сили, турени въ стомаха и използувани. 

НBкои казватъ: да бAдемъ добри. Какво значи да бAде 
човBкъ добъръ? ЧовBкъ не се ражда добъръ, не се ражда и 
лошъ. Въ даденъ случай той има възможности да бAде добъръ, 
има възможности да бAде и лошъ. Значи въ единия и въ другия 
случай, той може да употреби силата си или за добро, или за 
лошо. Красотата на живота седи въ това именно, че въ него има 
двB възможности: да се качвате и да слизате. Не е лошото въ 
слизането, не е доброто и въ качването. Ще ви докажа защо азъ 
излизамъ отъ гледището на този свBтъ, отъ видимото, а не отъ 
невидимото. Ако азъ се качвамъ въ кAщата на нBкой богатъ 
човBкъ, съ целъ да обера касата му, какъ мислите, моето 
качване ДобродBтель ли е? НBкои казватъ: Да се качваме! 
Качването не е всBкога ДобродBтель. Слизамъ въ нBкой 
кладенецъ да извадя нBкой човBкъ. Зло ли правя? Тъй щото и 
качването и слизането могатъ да бAдатъ за добро, а могатъ да 
бAдатъ и за зло. Казватъ за нBкого: Той слBзълъ. Туй още нищо 
не доказва. Въпросътъ е, защо е слBзълъ. Качилъ се нBкой. 
Питамъ: Защо се е качилъ? НBкои отъ васъ се държатъ за 
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буквата, казватъ: Учительтъ казва да се качваме. За какво да се 
качвате, да оберете касата ли? Ето защо, знанието не трBбва да 
се натрупва, да става излишенъ баластъ въ мозъка. Знанието 
трBбва да се обработи, да се асимилира, потрBбното да се 
използува, а непотрBбното да турите въ вашитB хамбари. Вие 
трBбва да функционирате само съ онова знание, което може да 
се приложи въ живота. 

И тъй, когато нBкои отъ васъ се произнасятъ запримBръ, че 
едикой си билъ добъръ, а едикой си лошъ, азъ питамъ: какъ го 
измBрихте, дB ви е аршинътъ, дB ви е мBрката за добро и за 
зло? Никой нBма право да мBри другитB хора, докато не е 
прBмBрилъ себе си. Имамъ ли право да стана учитель, докато 
не съмъ държалъ изпитъ? Докато не съмъ училъ, мога ли да уча 
другитB хора? Вие набързо - набързо се произнасяте, кой 
човBкъ е лошъ и кой - добъръ. Само Богъ има право, 
привилегия да се произнася за хората. Защо? Защото, само 
доброто е въ сила да се произнася, кое е доброто и кое лошото. 
Добро и лошо, това сA извBстни външни прояви на нBщата, ти 
не знаешъ тBхнитB крайни резултати. Ти не знаешъ, защо 
нBкой човBкъ се проявява като лошъ човBкъ. Онзи лBкарь, 
който туря болния на масата и го рBже съ ножа си, добъръ ли 
е? Болниятъ отслабва, кръвь тече отъ организма му, болки и 
страдания изпитва, но лBкарьтъ не обръща внимание. Тази 
постAпка на лBкаря лоша ли е? Ще кажете: Той закла човBка, 
разпра му корема, извади червата му навънъ. Ние, обаче не 
знаемъ още какви сA крайнитB резултати отъ тази постAпка на 
лBкаря.  
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ВсBка наша постAпка, всBко наше дBйствие има крайни 
резултати въ заключението на цBлокупния човBшки животъ. Въ 
частность една постAпка може да е добра, може и да е лоша, но 
по отношение на цBлокупния животъ има съвсBмъ друга 
прBцBнка. Азъ мога да направя една търговска сдBлка и да 
спечеля отъ нея 200,000 лева, слBдъ което да направя добро съ 
тия пари, да ги раздамъ на този - на онзи. Това още не е добро. 
Тъй щото, крайното добро въ свBта седи въ крайната 
сиромашия, а човBкъ не може да стане добъръ, докато не 
осиромашBе съвършенно, докато не опита крайната 
сиромашия. СлBдъ това той може да бAде добъръ.  

Ние пакъ употрBбяваме думитB “може да бAде добъръ”. Азъ 
зная, какъ схващате вие идеята за доброто. Какъ се опрBделя 
доброто въ педагогията, или въ етиката? ( - Утилитарното 

схващане: доброто това полезното или най-голBмото благо за 
по възможность най-голBма часть хора.) Туй е външната 
страна на доброто. Благото не трBбва да включва въ себе си 
нищо материално. НапримBръ, който раздава пари, да раздава 
на колкото се може повече хора; който освобождава хората, да 
освободи колкото се може повече хора; който учи, който 
напAтва хората къмъ добъръ животъ, да научи колкото се може 
повече хора. Тия постAпки ние наричаме добри или добро. Въ 
окултната школа доброто или любовната постAпка ние 
опрBдBляме съ три качества. ВсBка добра постAпка, всBко 
добро, за да е добро, трBбва да носи животъ, свBтлина и 
свобода. НBма ли тия три качества, не е добро. Животътъ иде 
чрBзъ Любовьта; свBтлината иде чрBзъ МAдростьта и 
свободата иде чрBзъ Истината. Значи, онзи който иска да 
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направи добро, трBбва да е въ връзка, въ съчетание съ тритB 
велики Божествени свBта.  

Както виждате, не е лесна работа да направишъ добро. Ние 
можемъ да правимъ добрини, колкото искаме, но за да бAде 
една наша постAпка истински добра, трBбва да бAде жива, да 
ходи слBдъ нас. Ти можешъ да направишъ на Земята хиляди 
добрини, но ако тB не сA живи, ще си останатъ тукъ. Доброто 
трBбва да те придружава. Ако доброто не може да дойде съ 
тебе, не е добро. Моето добро трBбва да върви съ менъ. Ако не 
може да дойде съ мене, не е добро. За да дойде съ мене, то 
трBбва да носи животъ, свBтлина и свобода, както за мене, тъй 
и за този, на когото правя доброто.  

Защо така? Защото азъ, като внасямъ животъ, свBтлина и 
свободата въ другитB, внасямъ това и въ себе си. Понеже 
Божествения законъ е колективенъ, той засBга изведнъжъ 
всички. Като направишъ едно добро на единъ човBкъ, туй 
добро се отнася и за цBлия свBтъ. Дали останалитB хора ще 
разбератъ това нBщо или не, за Божествения свBтъ е 
безразлично. Фактъ е, обаче, че отъ това добро се ползуватъ 
всички. Затуй азъ казвамъ: да направишъ добро, това е единъ 
свещенъ актъ, защото по този начинъ ти предизвиквашъ Бога 
да се прояви чрBзъ нас въ Неговата доброта, въ Неговата 
Любовь, въ Неговата МAдрость и въ Неговата Истина. НBма 
по-великъ актъ отъ този, да направишъ едно добро! То значи, 
да заставишъ Бога да действува чрBзъ тебъ. Щомъ Богъ 
подBйствува, Той не прави доброто по лицеприятие, но Той 
прави добро за всички. И когато се направи това добро, всички 
възвишени сAщества взиматъ участие. И тъй, всBка постAпка, 
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въ която Небето не взима участие, е човBшка, а всBка 
постAпка, въ която Небето взима участие, е Божествена. 

Другъ единъ отъ недAзитB на ученицитB е отлагането. 
ЗапримBръ, дойде нBкой случай да направишъ добро, обаче 
казвашъ си: Сега имамъ по-важна работа, като я свърша, тогава 
ще направя доброто. НBма по-велико дBло въ свBта отъ това, да 
направишъ доброто въ дадения случай. И тъй, доброто нBма да 
ти отнеме много врBме, но въ дадения случай това добро 
изисква щото умътъ ти, сърдцето ти, волята ти, душата ти, 
духътъ ти да бAдатъ напълно ангажирани за момента, въ който 
трBбва да извършишъ тази постAпка.  

Ще ви представя едно малко изяснение върху въпроса. 
Представете си, че вие идвате за последенъ пAть на Земята и 
въ това последно прераждане трBбва да направите едно добро, 
съ което да заминете за другия свBтъ. Представете си, че вие 
прBдъ менъ трBбва да направите това най-малко добро и да 
кажете най-малката Истина. Вие, обаче, не кажете Истината, а 
кажете нBкоя лъжа и не направите това най-малко добро. 
Знаете ли какви ще бAдатъ последствията, като дойдете 
следния пAть на Земята? - Вие ще дойдете като идиотъ въ този 
животъ и ще спънете вашето развитие. Тъй щото, животътъ ни 
на Земята не е играчка. ВсBка минута, която изживBваме въ 
сегашния си животъ, е важна, защото тя опрBдBля положението 
ни за въ бAдеще за хиляди години. Вие не можете да си 
играете съ живота. Вие не можете да кажете: Азъ сега си имамъ 
работа. Ще върша това - онова, че послB ще му мисля за добри 
дBла. Не, най-първо ти ще уредишъ отношенията си къмъ Бога, 
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къмъ по-висшитB сAщества, че послB ще уреждашъ земнитB си 
работи.  

Вие ще ми кажете: Това не е философия, да не си уреждамъ 
на първо мBсто земнитB работи. Какъ тъй гладенъ нBма да 
умра! ДобрB, вие, които сте много умни, които знаете да 
философствувате, рBшили сте да си направите въ София 
хубава, солидна кAща. Дали сте вече на архитектъ да ви 
направи плана, започвате вече строежа, купили сте всичкия 
материалъ, но чувате по едно време, че неприятельтъ ви 
нахлува въ града съ своята артилерия. Какво ще правите? - 
Взимате си най-важнитB работи и то ако успBете и веднага 
избBгвате нBкAдB на безопасно мBсто. Питамъ, защо не 
останете да си градите кAщата?  Нали имате друга философия? 
Нали казвате, трBбва най-първо да уредите земнитB си работи? 
Защо бBгате? Значи, при вида на видимия неприятель, 
напущате работата си на Земята, а когато невидимиятъ свBтъ 
ви каже да напуснете работата си, казвате: Ние сме сериозни 
хора! Кажете ми, дB е сериозностьта ви? Това не е правилно 
разсAждение. Мислите ли, че Господь не може да ви накара да 
прекратите вашата работа тукъ на Земята? - Може. Както 
градите кAщата си, едно землетресение въ петь минути отгоре 
ще срине до основи всичко онова, което сте съградили. 
Невидимиятъ свBтъ може да направи всичко това, знаете ли 
вие? Всички градежи, всички постройки, всичко, което 
виждате наоколо си, той ще ги смъкне до основи, защо? Ще 
накара хората да мислятъ правилно. Сега хората мислятъ само 
за кAщитB си. Защо ви пратиха на Земята? Разбирамъ да 
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отидете вечерно време за 1 - 2 часа на театъръ, но целиятъ день 
да прекарваме въ театъра, не разбирамъ. 

Сега, азъ не искамъ да идете въ другата крайность, казвамъ 
ви, да знаете, че и да градите кAщи и да ядете, и да пBете, и да 
учите, всички тия неща сA средства, упражнения, не сA вашата 
главна задача въ живота. Градишъ кAща, нека ти бAде едно 
упражнение въ живота, но извънъ тази кAща мисли, че за тебе, 
като душа има нещо по-важно. НBкои хора морализиратъ 
другитB, казватъ имъ, че трBбва да живBемъ по Бога, но щомъ 
имъ дойде единъ малъкъ изпитъ, не могатъ да го издържатъ. 
Можете ли да ми кажете, кой е най-малкиятъ изпитъ въ свBта. 
Много е трудно да се отговори на този въпросъ. Най-малкиятъ 
изпитъ е най-страшниятъ, най-мAчниятъ, а най-голBмиятъ 
изпитъ е най-лесниятъ. 

Да се върна къмъ главната си мисъль. Азъ искамъ всички 
вие да се стреснете, т.е. да мислите здраво, да се зароди у васъ 
едно дълбоко желание да използувате ония възможности, които 
сега имате у васъ и да се създаде помежду ви една 
благоприятна атмосфера. Каква атмосфера? - Любовна, 
хармонична атмосфера. Всички вие искате да пBете 
хармонично, но като сте ходили на Витоша, пили сте студена 
вода, та кашляте, гърлата ви сA прBсипнали, хрипкави. Сега 
най-първо, въ ума и сърцето на човBка трBбва да има топлина и 
свBтлина.  

Азъ съмъ забBлBзвалъ въ свBта и тукъ между ученицитB 
слBднитB примери. НBкой човBкъ е замисленъ, недоволенъ, 
киселъ, като че всички наоколо му сA криви. Обаче, той се 
нахвърля върху нBкого, надBла го добрB и този човBкъ падне 
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духомъ, а той е веселъ и засмBнъ. Питамъ: защо е сега 
засмBнъ? Защото товарътъ, който ималъ, далъ да му го носи 
другъ нBкой, а нему олекнало. Другиятъ сега е киселъ. Като се 
умори и той, дава товара на друго лице. Най-сетнB, ако ти 
дадатъ да носишъ една раница, трBбва ли да плачешъ за това? 
Съ плачъ работа не става, мAчнотиитB не се прBмахватъ съ 
плачъ. НBкой казва, че се забатачилъ, понеже е тръгналъ на 
пAть. Съ тази си философия вие мязате на единъ нашъ 
приятель отъ Варна, който прBди 20 деня отишълъ на Мусала, 
обаче му се поискало да остане малко самъ. Остава самъ, качва 
се горB на Мусала и отъ тамъ слиза на МарицинитB езера. 
Потегля отъ тамъ, срBща единъ дърварь и за по-сигурно го 
пита: “ДB е пAтьтъ за Ситняково?” Казва му: “Ще държишъ 
все лBвата страна.” Обаче той разбралъ, че на дBсно трBбва да 
върви, затова хваща дBсната страна и тукъ да стигне 
Ситняково, тамъ да стигне Ситняково, отишълъ чакъ въ 
Македония. СлBдъ като вървBлъ 24 часа, посрBдъ нощь вижда 
нBкAдB далечъ свBтлина. Казалъ си: Ситняково ще е това, 
обаче то излBзло Якоруда. Четири деня обикалялъ, дотежало 
му вече, замаяла му се главата и започналъ да вика, да се моли. 
Молилъ се, викалъ своитB, викалъ Господа на помощь, докато 
най-послB, следъ четиридневно странствуване изъ Македония, 
се върналъ назадъ въ София, и си казалъ: Научихъ едно нBщо, 
че човBкъ самъ не трBбва да ходи, другарь да си има.  

Отъ тукъ азъ изваждамъ слBдното правило: не ходете сами 
въ този свBтъ, трBбва да ви придружава или нBкой ангелъ, или 
нBкой светия, или Господь, сами нищо не може да изкарате. 
Разправя по-нататъкъ този приятель: Чудното бBше това, че 
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слBдъ като обикаляхъ цBли 24 часа, на другата сутринь се 
намBрихъ пакъ на сAщото мBсто. Започнахъ да си мисля, 
привидение ли съмъ азъ или действително съмъ на Земята. И 
тъй, сами въ този свBтъ не трBбва да ходимъ. Като ходишъ 
самъ, най-страшното е това, че намBсто въ Ситняково, ще 
идешъ въ Якоруда. 

Въ Писанието се казва: Въ доброто не трBбва да има 
отлагане. Да не мислите, че може да направите добро само 
когато имате най-доброто разположение. Не чакайте да имате 
най-доброто разположение, за да направите нBкое добро. 
Можете да направите нBкое добро въ живота си въ врBмето, 
когато имате най-лошо разположение. Неразположенията въ 
насъ сA външни, физически. Всички физически 
неразположения сA на физическия свBтъ, тB не принадлежатъ 
на духовния свBтъ. Ти си неразположенъ, това неразположение 
се отнася до плътьта. Обиди те нBкой и ти се докачишъ, това е 
физическо проявление. Ти ударишъ съ камъкъ едно куче, но 
слBдъ 2 - 3 дни, като минешъ покрай него, то започва да те лае, 
казва ти: Ти ме удари прBди нBколко деня, не искамъ да 
минавашъ отъ тукъ. И това куче се докача, както и ти. Тогава 
каква разлика има между туй куче и тебе? Обидата сAществува 
въ всички животни, но не е то нBщо духовно. СлBдователно, да 
помнимъ лошитB нBща, това е животинско качество, а да 
помнимъ добритB неща и да забравяме лошитB, това е ангелско 
качество. 

Сега вие ще ми кажете: Какъ да забравимъ? Азъ ще ви кажа 
какъ да забравите. НапримBръ вие напишете горB на дъската 
думата “мразя”. Качили сте омразата тъй високо и казвате: 
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Слушай, слBзъ отъ тамъ! Вие ѝ заповBдвате, но тя слиза ли? - 
Не слиза. Омразата не слиза съ заповBдь. Какво трBбва да 
направите? - Да изтриете съ рAката си написаната отъ васъ 
дума “мразя”. Воля трBбва, рAка трBбва - нищо повече. Вие 
написвате съ своята рAка думата “мразя”, а послB съ думи 
казвате: Искамъ да се махне тази дума отъ тамъ. Значи, вие ѝ 
заповBдвате. Не, тази дума е написана отъ вашата рAка и 
трBбва да се изтрие пакъ отъ вашата рAка, а не да ѝ се казва съ 
думи: СлBзъ долу! Съ думи тя не може да се махне, но съ рAка 
- може. 

Ще ви дамъ другъ примBръ. ПрBдставете си, че вие мразите 
нBкого, не искате да го видите, но започнете да градите една 
голBма кAща отъ 78 етажа, обаче забатачите съ 5-6 милиона 
лева и всичката ви честь виси на косъмъ, пропадате. Отивате въ 
една банка, въ друга, отъ тукъ поискате, отъ тамъ поискате, 
никой не ви дава. Най-послB дойде при васъ този човBкъ, 
когото мразите и ви казва: Стоянчо, какъ върви тази кAща? -
Забатачихъ. - Азъ ти отпущамъ 10 милиона лева кредитъ, 
услужи си съ тBхъ. Питамъ, този човBкъ можа ли съ 10тB 
милиона лева да заличи твоята омраза? - Можа. Тогава вие се 
разполагате къмъ този човBкъ и му казвате: ЗаповBдайте въ 
дома ми. Поканвате го на гости, слагате му богата трапеза. 
Защо? Понеже този човBкъ заличи омразата на дBло. 
СлBдователно, съ всBка добра постAпка въ свBта, ние 
заличаваме омразата. Не е достатъчно само да кажете нBкому: 
Азъ те обичамъ, азъ съмъ готовъ за тебе и да умра, но дBла се 
изискватъ. 
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Друго нBщо, което правите, е слBдното: написвате на 
дъската думата “Любовь”. Казвате: Гори ми сърцето за тебе. 
УтрB, обаче, като ви опитатъ Любовьта, сами виждате, че 
Любовьта ви не издържа. Едно отъ свойствата на Любовьта е, 
че тя всичко дава и всичко взима. Любовьта никога не прави 
частична обмBна. Единъ отъ великитB закони въ всBки 
любовенъ актъ е този, че той обхваща всичко: всичко дава и 
всичко взима. За да се прояви Любовьта въ тебе, трBбва да 
ангажира и духътъ, и душата, и умътъ, и тBлото, и сърцето ти. 
Не може ли да ги ангажира, не може да се прояви. Любовьта е 
единъ Божественъ актъ, който трBбва да ангажира цBлия 
човBкъ. Всичко друго извънъ Любовьта е външно проявление, 
но не и актъ на Любовьта.  

И тогава, щомъ Любовьта ангажира твоя духъ, ти си 
крBпъкъ; щомъ ангажира твоята душа, ти си неженъ; щомъ 
ангажира твоя умъ, ще имашъ свBтлина; щомъ ангажира твоето 
сърце, ще имашъ топлина; щомъ ангажира твоята воля, ще 
бAдешъ изпълнителенъ. СлBдователно Любовьта ангажира 
всички възможности, чрBзъ които човBкъ може да се прояви. 
Тогава вече нBма нBщо невъзможно въ свBта. Къмъ кои хора 
проявява Богъ своята Любовь? - Къмъ всички, но главно къмъ 
онBзи, на които духътъ, душата, умътъ, сърцето и волята сA 
готови. Това състояние на пълна готовность въ човBка да 
възприеме Любовьта, наричатъ “новораждане”. Това 
“новораждане” не е обикновеното раждане. Новородилиятъ се 
човBкъ нBма да напусне Земята, но той ще има онова правилно 
разбиране на живота, съ което ще може да се приспособява 
къмъ всички условия.  
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УченицитB на окултизма трBбва да иматъ едно нBщо прBдъ 
видъ: великитB души, като рBшатъ да посBтятъ Земята, не се 
грижатъ за това, каква форма ще взематъ. ЗапримBръ, нBкой 
великъ духъ нBкога може да ви посBти въ формата на кристалъ, 
на нBкой скAпоцененъ камъкъ или въ коя и да е друга форма. 
Вие може да носите на пръстена си съ години нBкой възвишенъ 
духъ, безъ да подозирате това нBщо. Той скрито поглежда 
прBзъ скAпоцBния камъкъ на пръстена ви, ходи навсBкAдB съ 
васъ и като си свърши работата, напуща пръстена ви и си 
заминава. СлBдъ това вие изгубвате пръстена. Този духъ може 
да ви посBти въ формата на едно цвBте или въ формата на 
птичка, нBкое животно или най-сетнB може да ви посBти въ 
формата на човBкъ, на ангелъ - изобщо, въ каквато форма и да 
ви посBти, за него е безразлично. Тъй щото, когато се явяватъ 
великитB духове, вие не знаете, въ каква форма ще се явятъ. 

Отъ тукъ азъ правя аналогия, какви трBбва да бAдатъ 
вашитB постAпки. Вие въ това отношение трBбва да учите 
закона. Едни отъ вашитB постAпки трBбва да иматъ формата на 
нBкой скAпоцBненъ камъкъ; други - въ формата на  най-
хубавото растение; трети - въ формата на птици или животни; 
четвърти - въ формата на човBци; пети - въ формата на нBкой 
ангелъ - изобщо въ различни форми. Тъй че, споредъ случая ще 
избирате. Когато трBбва да се проявите въ най-грубата 
материя, ще изберете формата на скAпоцBнния камъкъ; когато 
трBбва да дBйствувате въ по-рBдка материя, ще употрBбите 
формата на растения, ако трBбва да действувате въ още по 
рBдка материя ще употребите формата на животно, после ще 
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употрBбите формата на човBкъ и най-послB формата на нBкой 
ангелъ.  

Това сA закони, които вие трBбва да изучавате. Ако нBкои 
нBща ви сA неясни, вие очаквате знанието да ви дойде по 
наслBдство. То нBма да ви дойде по наслBдство, но вие ще 
придобиете това знание отъ Бога или прBмо или косвено. Затуй 
именно прBзъ всички вBкове ученикътъ трBбва да бAде добъръ. 
Доброто е първата връзка въ живота. Безъ добро вие не може 
да добиете никакво знание. Познанието на доброто започва 
знанието. Познанието подразбира владане. Христосъ казва: 
“Това е животъ вBченъ, да познаешъ Бога.” Та казвамъ: ние 
трBбва да правимъ добро, понеже безъ добро не може да се 
добие знанието. Само добриятъ човBкъ може да има знания. 
НBкой ще каже: ами какъ тъй, падналитB духове иматъ знания? 
Туй знание се дължи на тBхната добрина, а тBхнитB лоши 
постAпки създадоха ада. Ония духове, които останаха при 
Бога, създадоха рая. СлBдователно, ние съ своитB добри 
постAпки ще създадемъ връзкитB на знанието. Божественото 
знание пъкъ ни е необходимо за Божествения, висшия животъ. 
Вие питате: защо трBбва да направимъ тази връзка? - ТрBбва да 
направите тази връзка, за да придобиете Божественото знание, 
което ви е необходимо за живота. Значи, между добротата, 
знанието и живота има тBсна връзка. Въ този животъ сA скрити 
всички възможности на вашето бAдеще щастие. Вие искате да 
бAдете щастливи, слBдователно въ живота ще намBрите тия 
условия. Туй трBбва да поставите като принципъ въ живота си. 
НBкой казва: И безъ добро може. - Да, но ще отидешъ въ ада. 
Вие възразявате: Ние сами ще се качимъ, сами ще отидемъ въ 
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рая. - Да, може да се качите въ кAщата на нBкой банкеръ, но 
богати нBма да станете. Тия положения въ васъ трBбва да 
бAдатъ строго опрBделени. 

Всички философи, които сA писали това знание, сA 
ученици на ония философи, които стоятъ задъ сцената. Ония, 
които сA на сцената, не сA истинскитB философи. Задъ тBхъ 
седатъ истинскитB философи. Въ бAдеще вие ще видите, каква 
грамадна разлика има между това, което тB знаятъ и това, което 
се показва на сцената. ПрBдставете си сега една такава 
постAпка: вървимъ по пAтя, азъ ви говоря нBкои работи, но въ 
вашия умъ остава едно съмнBние. Вие се съмнBвате въ моята 
искреность. Допуснете обаче, че вие пAтувате сами прBзъ 
единъ зименъ день и вънъ има снBгъ до колBне, но сте 
измръзнали толкова много, че не можете да продължите пAтя 
си. Азъ ви намирамъ на пAтя, занасямъ ви въ кAщи, 
услужвамъ ви и слBдъ една седмица ви изпращамъ дома ви. Въ 
първия случай вие се съмнBвате въ моето разположение къмъ 
васъ, въ готовностьта ми да ви услужвамъ, но въ този случай 
ще се съмнBвате ли? СлBдователно, красотата въ живота седи 
въ нашитB добри дBла и постAпки. Ние още не сме изявили 
своето добро въ свBта. Защо? - Изискватъ се специални 
условия, за да се прояви доброто. ВсBкога нBма условия за 
доброто, затова трBбва да чакате. Много хора трBбва да чакатъ 
съ години, докато имъ се даде случай да направятъ едно добро 
дBло. Какво добро подразбирамъ? - Да направите такова едно 
добро, че безъ да искате, да ангажирате човBка, на когото го 
правите. Веднъжъ направено добро, никога не се забравя. То е 
написано на Божествената книга, понеже е любовенъ актъ и 
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като такъвъ, той се помни въ Божествения свBтъ за вBчни 
врBмена. Този духъ именно трBбва да проникне въ всинца ви, 
да бAдете герои, смBли въ правене на доброто. 

Сега азъ ви описвамъ, какви трBбва да бAдатъ действията на 
Любовьта, въ сравнение съ тия на съврBменния свBтъ. 
СъврBменната философия, съврBменнитB автори, които пишатъ 
въ своитB романи за Любовьта, всичко това е отживBло 
врBмето си. Този езикъ, на който тB пишатъ, дръжте като 
прBдговоръ на Любовьта, но тя по такъвъ начинъ не се 
проявява. БAдещитB герои нBма да падатъ на Земята, тBхното 
сърце нBма да гори, но ще бAде топло. Въ сърцата ви трBбва да 
има топлина, а не горещина. Въ тBхъ не трBбва да става 
горение. НBкой казва: Сърцето ми гори. Туй горене не е отъ 
Божественъ произходъ, Божествената Любовь съдържа въ себе 
си нBжна, хубава топлинка, която носи животъ. 

Като ви наблюдавамъ, виждамъ какъ се измBнятъ лицата ви 
за нищо и никакво. НBкой седналъ, случило му се нBщо дребно, 
малко и той си заклатилъ главата. Това е актьорство. Когато 
страдашъ трBбва да има нBкаква голBма причина, това азъ 
разбирамъ страдание. Вижте колко сA смBшни съврBменнитB 
християни! ТB си окачили на врата едно малко кръстче отъ 
петь сантиметра и казватъ: Съ този кръстъ всичко 
побBждаваме. - Нищо не побBждавате. Ами Христосъ такъвъ 
кръстъ ли носBше? Христосъ носBше голBмъ кръстъ и не можа 
да го изнесe. Той го носи до срBдъ пAтя и отъ тамъ насетнe не 
можа да го носи, падна на земята заедно съ кръста. Не е лесно 
да се носи този кръстъ! Като туришъ този кръстъ на гърба си, 
десеть пAти ще се изпотишъ, докато го изнесBшъ. Ако 
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съврBменнитB християни носBха Христовия кръстъ, азъ съмъ 
съгласенъ съ това, че тB наистина страдатъ, но тBхнитB 
кръстчета сA такива, че една муха не можешъ да разпънешъ. 
СмBшни сA те. Казватъ: Турихъ кръста, но тежъкъ е този 
дървенъ кръстъ! Чакай да видимъ силата ти де, дали кръстътъ е 
по-якъ или ти. Азъ мисля, че дяволътъ лъже хората, като имъ 
туря тия малки кръстчета, и ги кара да вBрватъ въ тBхъ. Не, 
голBмъ е кръстътъ, който трBбва да носите. Който ще носи 
кръстъ, голBмъ кръстъ трBбва да носи!  

Въ Индия, когато прBкарватъ нBкой човBкъ прBзъ 
посвBщение, подлагатъ го на изпитания, едно отъ които е 
слBдното. ТB иматъ голBми каменни кръстове, на които 
заковаватъ на гръбъ този, когото ще посвBщаватъ, и тъй 
прBкарва цBли три дни. Ако може да изтрае, ще се посвBти, ако 
ли не, ще остане за другъ пAть да го посвBщаватъ.  

Та казвамъ: не се заблуждавайте съ вашитB малки 
мAчнотии! Казалъ ти нBкой една обидна дума, то е равносилно 
на това, че ти далъ едно малко кръстче. Азъ, като те видя съ 
това малко кръстче, засмивамъ се. Иванъ Драгановъ казалъ на 
Петко Стояновъ една обидна дума. Какво означава това? - 
Турилъ му едно малко кръстче и той казва: Знаешъ ли какво 
голBмо страдание имамъ? Когато ще дойде нBкое страдание, 
нека да е голBмо страдание, голBмъ кръстъ, да знаешъ поне, че 
кръстъ носишъ. И ние не трBбва да се лъжемъ. Когато 
страдашъ, трBбва да се раздруса цBлото ти тBло, душа, умъ, 
сърце, цBлото ти естество и като се намBришъ въ тази тъмна 
нощь геройски да издържишъ! Изгубилъ си кAща, жена, дBца и 
приятели, всичко и си останалъ най-послB съвсBмъ самъ, кажи 
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въ себе си: Богъ не може да се измBни! Великото въ свBта не 
може да се измBни, а малкото въ свBта не може да се поврBди. 
Азъ съмъ малкото и нBма да се поврBдя, понеже Богъ не се 
измBня. СлBдователно, ние сме двама въ свBта, Богъ и азъ 
всичко можемъ да направимъ. ЧовBкъ не може да се поврBди, 
защото е малъкъ, а малкото прониква всичко. 

Вие казвате: обзелъ ме е единъ дяволъ, че ме мAчи. Ами 
дявола кой го е обзелъ? Тебе дяволътъ те кара да съгрBшавашъ, 
ами кой кара дявола? ВсBки е дяволъ самъ на себе си. Хората 
сA и дяволи и ангели. Когато единъ човBкъ иска да бAде 
голBмъ като Бога, той дяволъ става, а когато иска да стане 
силенъ, непобBдимъ за злото, той става най-малъкъ, на мBстото 
си е тогава. Ние трBбва да станемъ много малки въ свBта, да се 
смиримъ. Смирението е законъ на смаляване. Щомъ станемъ 
много малки, ние ще бAдемъ непобедими. Щомъ си малъкъ, 
никой не може да те види, никой не може да те намBри. ДB ще 
те намBри? Ти си задъ сцената, всичко виждашъ, а тебе никой 
не вижда. Когато си невидимъ само, тогава можешъ да 
дBйствувашъ, както искашъ. Ние се стремимъ къмъ силата, нея 
трBбва да придобиемъ. Божествената сила седи въ малкитB 
ДобродBтели. Това е законъ. 

Сега, ако вие не усвоите този законъ, каквито други планове 
и да имате всичко ще рухне, всичко ще се събори, както е било 
досега въ свBта. Кой човBшки, грандиозенъ планъ не е 
пропадналъ? Вие ще строите пирамиди една слBдъ друга, както 
тази при Гиза, която показваше културата на човBчеството. 
Можа ли тази пирамида да спаси Египетъ? - Не можа. 
СъврBменното човBчество има велики изобрBтения, но тия 
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нBща можаха ли да го спасятъ? - Не. Спасението на 
човBчеството седи въ друго нBщо. НBкой отъ васъ ще каже: 
Азъ за такива страдания ли съмъ роденъ? Не, азъ ви питамъ: 
кой отъ васъ е роденъ за страдания като ХристовитB? За какви 
страдания сте родени, азъ мога да ви докажа. Какъ? - Ще ви 
зарAчаме голBми кръстове като на Христа ще ги туримъ на 
гърба ви и ще кажемъ: Хайде сега къмъ Голгота, да видимъ 
можете ли да го носите. Ако го носите до половината пAть и не 
можете по-нататъкъ да го носите, а се нуждаете отъ помощь, 
вие все пакъ сте герой. 

Та всинца вие трBбва да се родите отново. Докато дойдете 
до новораждането, ще минете редъ изпитания, страдания. Азъ 
съмъ ви говорилъ толкова пAти за страданията, но вие не 
можете да ги издържате. Вие не можете сами да рBшите една 
задача. Даде ви учительтъ една задача и вие току отивате да 
питате този - онзи, какъ да я рBшите. Най-послB се намBри 
нBкой да ви я рBши и вие я прBписвате на готово. Оставате ли 
други да ви рBшаватъ задачитB, вие никога не може да се 
научите да рBшавате задачитB си. Вие сами трBбва да се 
опитвате, да видите, колко задачи може да рBшите. Ако 
останатъ 1-2 задачи нерBшени, тогава попитайте нBкой вашъ 
другарь или учителя си, какъ да ги рBшите. Половината отъ 
задачитB си, обаче сами трBбва да рBшите. 

Вие казвате: Ние сме хора отъ новото учение. ДобрB, какви 
сA отличителнитB бBлBзи на новото учение? Азъ ще се спра 
нBкой пAть да говоря конкретно, по какво се отличава новото 
учение, тъй както всBко учение, всBки животъ се отличава съ 
извBстно нBщо. ЗапримBръ у васъ се е развила грамадна 
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енергия, която не използувате, вслBдствие на което се явява 
между васъ несъгласие и нBкои казватъ: Несъгласие има между 
насъ. Да, азъ виждамъ това нBщо. То се дължи на извBстенъ 
психологически законъ. Вие, като не можете да пласирате 
разумно тази енергия въ васъ, започвате да се прBдизвиквате 
едни други, по този начинъ вие търсите изходенъ пAть на тази 
енергия. ВсBки има енергия, иска да се прояви. За всBки отъ 
васъ има мBсто прBзъ което може да излBзе. И всBки трBбва да 
излBзе отъ своя пAть.  

СлBдователно, ученикътъ се учи въ училището, а 
възвишенитB духове се учатъ въ Небето и отъ тамъ слизатъ да 
работятъ на Земята. Външниятъ свBтъ е мBстото, дBто вие може 
да провBрите вашето учение и да видите, доколко сте силни. 
НапримBръ, вие срBщате единъ човBкъ, който не вBрва въ Бога, 
а вие вBрвате. Започвате да се разговаряте. Вие му казвате: 
Хайде сега, можемъ ли да съберемъ вашето невBрие и моята 
вBра? Той има едно, вие имате сто. Събирате ги, ставатъ 101. 
РаздBляте това число на 2 и получавате 50,5. Този човBкъ ще 
види, че твоята вBра прBвъзхожда неговото невBрие. Само по 
този начинъ може да се докаже на този приятель, дB е 
смисълътъ, въ вBрата или въ невBрието.  

Ето какъ бихъ му доказалъ азъ това нBщо. Вървимъ двамата. 
Азъ нося двB торби, въ едната нося празно шише, а въ другата, 
пълно шише съ млBко и малко захаръ въ него. Другиятъ не 
носи нищо съ себе си. ПAтуваме и двамата, разговаряме се и 
азъ му казвамъ: Знаешъ ли, че азъ нося и твоето учение? - И 
моето учение! - Да, ще ти докажа. Изваждамъ празното шише и 
му казвамъ: Това си ти. Отвори туй шише и вижъ, какво има въ 



 

49 
 

него. Отваря той шишето, гледа, празно шише. Казва ми: Азъ 
празно шише ли съмъ? Питамъ го: Ако ти би ималъ сто хиляди 
лева, би ли ми далъ половината отъ тBхъ? - Какъ ще ти дамъ, 
нали и за мене трBбватъ? ДобрB, ето моето учение, което 
почива на вBрата. Изваждамъ пълното шише, изваждамъ двB 
чаши, една за него, една за мене, наливамъ въ тBхъ млBко, 
похапваме си и се разговаряме. Казвамъ му: За втори пAть нека 
и твоето шише бAде пълно! Ние двамата съ тебе си мязаме. 
Разликата е само въ това, че споредъ твоето невBрие шишето ти 
е празно, а моето пълно, иначе и ти си човBкъ като мене, 
страдашъ, чувствувашъ, че имашъ празнота, че нBщо ти не 
достига. НBкой казва, че душата му е празна. ВсBки човBкъ, 
който чувствува въ себе си празнота, той е празно шише. 
НBкой младъ момъкъ или нBкоя млада мома искатъ да ги обича 
нBкой. Виждалъ съмъ нBкой старъ, 80-годишенъ дBдо търси 
нBкой да го обича - празно му е сърцето. Празното шише 
трBбва да се напълни съ млBко!  

Лошото не е въ това, че искаме да ни обичатъ, но въпросътъ 
е, кой трBбва да ни обича. Не е лошо, че азъ искамъ да се топля 
на огъня, обаче тази топлина трBбва да е жива, да внася животъ 
въ мене. Не е лошо, че азъ искамъ знание, но туй знание трBбва 
да даде онази свBтлина, която да разшири ума ми. Не е лошо, 
че азъ търся Любовь, но тази Любовь трBбва да внесе въ мене 
изобиленъ животъ, който да бAде полезенъ за всички. 

Сега всички вие трBбва да превъзмогнете себе си. Казвалъ 
съмъ ви много пAти, че въ вашата душа сA вложени всички 
възможности и затова можете да постигнете всичко благородно 
и възвишено, което желаете. Нека започнатъ нBкои отъ васъ да 
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правятъ тия опити. НBкои отъ васъ правятъ такива опити и нека 
продължаватъ. НBкои сте се спрBли, колебаете се, да 
продължавате ли или не. Не се колебайте, работете безъ 
колебание! Вършете повече, говорете по-малко! По-малко 
трBбва да се говори, повече да се работи. НапримBръ, какво 
може да се говори съ единъ беденъ човBкъ? На такъвъ човBкъ 
изпратете му брашно, масло, дрешки за децата и после ще го 
запитате: Какъ излBзоха дрешкитB, обущата, шапката, хубаво 
ли седятъ? Брашното хубаво ли бBше? Ето напримBръ единъ 
разговоръ. Този човBкъ ще каже: Много хубаво бBше и 
брашното, и дрBхите и обущата, всичко излBзе много хубаво. 
Вие отивате при нBкого и го запитвате: Отъ какво се 
нуждаешъ? - Отъ брашно. На тази дума, на тази Любовь сега 
вие трBбва да заповBдате. Ще напишете на дъската думата 
“брашно”. Ще го запиташъ пакъ: Отъ какво се нуждаешъ? - 
Отъ обуща. Пакъ написвате на дъската думата “обуща”. 
Казвате: Азъ ще имамъ предъ видъ нуждитB ви, ще се погрижа 
за тBхъ. Казвате, но не изпълнявате. Това е старото учение. Не, 
изпратете всички тия неща на този беденъ човBкъ и после го 
срещнете да се разговаряте. Така трBбва да бAде споредъ 
новото учение. Ще извършишъ и после ще говоришъ.  

А сега, споредъ старото учение, ще се събератъ въ камарата, 
че ще говорятъ, ще прекарватъ закони, ще назначаватъ старши 
стражари, инспектори, учители, свещеници, че ще 
проповBдватъ да се отворятъ сърцата на богатитB, че туй, че 
онуй. Но всичко това трBбва да стане безъ никакви проповеди, 
безъ никакви уговаряния, а само на дBло. Азъ не ви казвамъ да 
изпратите обуща на едно мBсто, дрехи на друго, брашно на 
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трето, защото ако вършите това нещо по моя заповBдь, вие 
вършите престAпление. Ако е така, азъ самъ ще ги изпратя. 
Азъ съмъ достатъчно богатъ, да мога да изпратя на всички 
нуждающи се по едни обуща. Въпросътъ не [е] въ това, че азъ 
не мога да ги изпратя, но ако азъ ги изпратя, ще стана още по-
богатъ. Азъ искамъ и вие да станете богати, затова казвамъ: 
вложете капитала, който имате! Вложете го въ Божествената 
банка. Вие имате достатъчно знание. Вложете го! Не се 
интересувайте само за себе си! Като работите за вашето 
самоусъвършенствуване, вие работите едновременно и за 
усъвършенствуването на цBлия свBтъ. Когато азъ работя за себе 
си, нBмамъ предъ видъ само своята работа. Защо? Защото онази 
малка искра, която прави усилие да се запали, да се възпламени 
още повече, тя предава своята енергия на окрAжаващитB я и 
всички останали искри се възпламеняватъ и образуватъ обща 
топлина.  

Единъ день всички ние, като придобиемъ Божественото въ 
насъ, тогава и цBлиятъ свBтъ ще стане Божественъ и всички ще 
се радваме въ пълнотата на Божествената Любовь. Вие 
живBете, за да изнесете предъ свBта тази Божественна свBтлина 
и топлина. И тогава Богъ ще се прояви хармонично въ всички 
души. ВсBки единъ отъ васъ ще прояви Божията Любовь по 
особенъ начинъ. ВсBки единъ отъ васъ ще прояви Божията 
Добродетель по особенъ начинъ. Това е красивото въ свBта! 
Вие нBма да направите доброто, тъй както азъ ще го направя, 
но по особенъ начинъ. ВсBка душа има свой особенъ начинъ, 
по който може да прояви доброто въ свBта. Това именно ще ви 
повдигне. За да направите едно добро, нBма да ви отнеме много 
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врBме, затуй не отлагайте момента да направите доброто. Отъ 
тази вечерь започнете да се приготвяте да направите утрB едно 
добро. Хайде да видимъ, колко души отъ васъ ще направятъ 
утрB по едно малко добро. 

Една голBма спънка за ученицитB е тBхното малодушие. То 
произтича отъ едно физическо заблуждение. ЧовBкъ, който е 
владалъ грамадно физическо благо, той често се 
самозаблуждава да мисли, че е силенъ. ЗапримBръ, военниятъ, 
докато носи шашка* е силенъ, но безъ шашка е малодушенъ; 
банкерътъ, докато кесията му е пълна, той е силенъ; 
писательтъ, докато има перо, е силенъ; сAдията, докато носи 
гердана съ знака на правосAдието на врата си, е силенъ; 
пълководецътъ, докато има войници задъ него, е силенъ, но 
остане ли самъ, безъ никаква армия задъ себе си, е 
малодушенъ, нBма сила. Значи, ние се самозаблуждаваме отъ 
нBщо външно. 

НBкой казва: азъ мога да направя това добро, но чакай да 
видя, има ли нBкой, който ще подържа моето мнBние. Не се 
заблуждавайте! Доброто, което вие ще направите, Богъ го 
подържа. Това е важното. 

 Азъ не гледамъ, дали хората подържатъ това добро, но за 
мене е важно да направя туй, което Богъ иска. За мене не сA 
хората мBрило, но Богъ. Важно е, дали Той би удобрилъ туй, 
което ще направя. ВсBко нBщо, което иде отъ Бога, азъ ще го 
направя, не го ли направя, ще дойдатъ други, които ще го 
направятъ. То вече не се отнася до мене. СлBдователно, за да се 

                                                 
* Шашка - сабя 
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прояви вашата сила, трBбва да се освободите отъ физическитB 
заблуждения, отъ това да мислите, че сте силни. Силата ви 
трBбва да лежи на такава основа, че нищо въ свBта да не я 
разколебае, нищо да не я засегне. Каква е вашата сила, вие 
сами ще я видите. Като ви поставятъ на мAчения, онази отъ 
вашитB идеи, която изтърпи докрай, тя е вашето богатство, на 
нея ще разчитате. Туй, което може да се мBни, то е прBходно, 
то е случайно въ вашия животъ. Туй, което остава неизмBнно 
въ вашия животъ, на него ще разчитате. 

Въ заблужденията, които се срещатъ въ съврBменнитB хора, 
има и слBдната мисъль. Още отъ старо врBме, дори и досега, 
хората сA мислили, че само стариятъ човBкъ може да живBе 
добъръ, чистъ животъ, а не и младиятъ. Значи, младитB хора не 
сA за добрия животъ. Това е заблуждение! И младиятъ и 
стариятъ човBкъ могатъ да правятъ добро, могатъ да живBятъ 
добъръ животъ. Младиятъ човBкъ ще направи доброто като 
младъ, а стариятъ - като старъ. Доброто се отнася еднакво и за 
младия и за стария. Не мислете, че като направите едно добро, 
като дадете нBкому нBщо, туй добро ще ви лиши отъ едно 
благо. Не, доброто ще ви повдигне въ очитB на когото и да е. 
Нима една добра постAпка, едно добро, което сте извършили, 
нBма да зарадва онзи, който ви обича? - Ще се радва, вие ще 
бAдете идеалъ за него. Момъкъ или мома, които вършатъ 
добро, се подвигатъ единъ предъ другъ.  

ВсBки, който прави добро, става идеалъ за другитB. Защо? 
Защото Божественото проблBсва вече въ него. Вие седите въ 
бездействие нBкога и си казвате, че не може да направите 
добро, че то не е за васъ. Мислите ли така, вие сте на низъкъ 
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уровенъ, вие сте на степеньта на животно. Това показва, че вие 
не сте разбрали законитB на Природата. Да направишъ добро, 
това подразбира знания. Дяволътъ лъже, като казва, че нBмате 
знания. Дяволътъ излъга Ева, като ѝ каза, че нBма знания, че не 
разбира законитB. Тя отпослB узна, че има Божествено начало 
въ себе си, че имаше знания и нBма какво да учи отъ плода. 
Какво научи като изяде този плодъ?  

Често, въ Индия, за да стане нBкой човBкъ ясновидецъ, 
употрBбяватъ нBкакво упоително питие, като вино или друго 
нBкое. Пийне 2 - 3 килограма вино и започва да вижда. Други 
пъкъ употрBбяватъ нBкои възбудителни средства като опиумъ 
и други, но всички тB сA изкуственни методи и врBменни само. 
Когато човBкъ има много да дава, става ясновидецъ. Ще ви 
приведа единъ примеръ, за единъ американецъ какъ станалъ 
ясновидецъ. Той билъ голBмъ богаташъ. Отива единъ день на 
ловъ за риба. Дохожда на едно мBсто, дBто имало 
контрабандисти, които пренасяли разни прBдмети. Като видBли 
този богаташъ, казали си: Този човBкъ трBбва да е нBкой 
човBкъ на правителството, ние ще му дадемъ да разбере, какъ 
се лови риба. Хващатъ го, свързватъ го, турятъ го въ една 
пещера и започватъ да се съвещаватъ, да го убиятъ или не. 
Обаче, като чулъ това, той отъ страхъ почувствувалъ, че 
излBзълъ отъ тBлото си навънъ. ТB решили да свършатъ съ 
него. Приближава се единъ отъ тBхъ къмъ него, за да го убие, 
но вижда, че той умрBлъ. Запитватъ се помежду си: Като е 
умрBлъ вече, да го оставимъ ли или да го хвърлимъ нBкAдB. 
Духътъ му обаче, пазилъ тBлото си. Единъ отъ 
контрабандиститB рBшава да го хвърли и влиза въ пещерата, но 
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като влиза въ пещерата, духътъ на умрBлия му се явява, той се 
уплашва и избBгва навънъ. Казва на другаритB си: Оставете се, 
този човBкъ оживB. Американецътъ самъ разправя цBлата си 
история, какъ се мAчилъ да внуши да не хвърлятъ тBлото му, 
казвалъ имъ: Идете въ хотела, дBто живBя, тамъ ще ви платятъ 
за менъ. Като имъ говорилъ дълго врBме, най-послB 
главатарьтъ казва: Може би този човBкъ да е нBкой богаташъ, 
хайде да занесемъ тBлото му въ града и да кажемъ, че сме го 
намBрили, та да ни дадатъ нBщо. Занасятъ го въ града. Скоро 
извикватъ единъ докторъ. Пристига докторътъ, иска да му 
впръсне нBкакво вещество, за да не се разложи тBлото му. 
Друга бBля! Ако направи докторътъ това нBщо, не може да се 
върне въ тBлото си. Духътъ му отива при единъ свой приятель 
и му казва: Ще кажешъ на доктора, че нищо не плащамъ за 
балсамиране на тBлото си. Приятельтъ го разбралъ и казалъ на 
лBкаря: Нищо не плащамъ за балсамиране, оставете тBлото 
свободно! Отива приятельтъ му да вземе тBлото му отъ 
контрабандиститB, около 12 души, които продаватъ тBлото му 
и го внасятъ въ стаята на хотела, дето живBялъ. Какво било 
учудването на всички, когато едва що го внесли въ стаята, той 
станалъ, съживилъ се. Всички до единъ избBгали навънъ. Той 
станалъ и разправилъ своята одисея. Казалъ: “Тежко е човBкъ 
да живBе въ другия свBтъ!”  

ЧовBкъ трBбва да разбира БожественитB закони! Ако човBкъ 
не върви по Божествения пAть, той е свързанъ съ редъ 
опасности: разбойници ще го хванатъ, послB лBкаря ще го 
балсамира, тBлото му ще продаватъ и т. н. Като минете презъ 
всички тия перипетии, тъй ще се обезвBрите, че при Бога не ще 
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може да идете. Тъй ще ви балсамиратъ, че въ собственото си 
тBло не ще може да влBзете. Ще кажете: Не плащамъ нищо за 
балсамиране. 

И тъй, нBма да отлагате! При малкитB мAчнотии нBма да 
отстAпвате, ще бAдете смBли и рBшителни да направите най-
малкото добро и това добро да носи за васъ и за вашитB 
ближни животъ, свBтлина и свобода. СлBдователно въ 
всичкитB си постAпки, трBбва да почувствувате въ себе си 
свобода. Тази реформа е потрBбна за васъ. НBкои казватъ: Отъ 
толкова години насамъ слBдвамъ този пAть и нищо не 
придобихъ. И още толкозъ години да ходите, нищо нBма да 
придобиете, ако не направите най-малкото добро. Вие се 
помAчете да го направите и ако не можете, елате при мене, азъ 
ще ви кажа какъ да направите това най-малко добро. Азъ ще ви 
кажа единъ начинъ. Но менъ ще ми бAде по-приятно, ако вие 
сами разрBшите тази малка задача, понеже тя ще ви повдигне 
прBдъ самитB васъ. 

Когато умрB единъ човBкъ, какво става съ него? - Всички 
негови длъжници започватъ да дBлятъ тBлото му. Тъй, че 
когато хората започнатъ да се дBлятъ, азъ мисля, че сA умрBли. 
Хората се дBлятъ на категории. Когато тBлата се дBлятъ едно 
отъ друго, тB правятъ малки отклонения отъ своя пAть. ГорB, 
на Божественото дръвче вие трBбва да бAдете едно 
самостоятелно клонче, да проявите вашата самостоятелность, 
но ще черпите вашата енергия отъ енергията на това 
Божествено дърво. СAщеврBменно ще бAдете малко, 
индивидуално клонче, на което може да се роди нBкой плодъ. 
Този плодъ ще бAде резултатъ на усилието, което сте 
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направили. Ето защо всички трBбва да бAдете малки клончета, 
голBми клончета на това Божественно дърво, за да се роди 
нBщо отъ васъ. Това е приятното въ живота.  

Тази лоша миризма, която имате, трBбва да изчезне, защото 
лошата миризма е признакъ на смърть. Азъ бихъ желалъ да 
имате благоуханието на цвBтята, аромата на плодоветB и езика 
на Любовьта. Езикътъ на всинца ви не трBбва да бAде езикъ на 
разрушение, но езикъ на Любовьта. Азъ ще съжалявамъ, ако 
отсега нататъкъ чуя нBкой, на когото езикътъ разрушава. Отъ 
тази вечерь думитB ви да бAдатъ думи съграждащи, думи на 
Любовь, на МAдрость, на Истина, на Правда, на ДобродBтель, 
на Милосърдие, на въздържание, на кротость и тBмъ подобни. 
ДумитB на всинца ви да внасятъ животъ. Така трBбва да бAде и 
между млади и между стари. Всичко друго което правите вънъ 
отъ туй, е отъ лукавого. Тогава не може да имате Божественото 
благоволение, ученици не може да бAдете и никакво знание не 
може да имате. Всички може да направите доброто, защото въ 
сърцето на всBки едного отъ васъ има добро. Не ставайте 
орAдия на низшитB духове, да имъ слугувате, да имъ ставате 
суфльори и каквито драми сA написали, да ги представлявате. 
Ако искаме да представимъ една драма, ще поискаме отгорB да 
ни дадатъ такава. И тB сA писали драми. Ако ще представимъ 
една драма, ще прBдставимъ Божествена драма; ако е за поезия, 
ще вземемъ сюжетъ отгорB, а свBтътъ нека се занимава съ 
поезия отдолу. 

ПослB, има нBкои отъ васъ, които не знаятъ да се молятъ. И 
между младитB и между старитB има такива, да не могатъ да се 
молятъ. Ами че молитвата е първия актъ, който всBки трBбва да 
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знае. Молитвата е духовното дишане, на душата. Ако вие не 
знаете да дишате, какво ще излBзе отъ васъ? Говоренето на 
физическото поле, това сA хрипове на гърлото. Когато хората 
иматъ достатъчно въздухъ, дишатъ правилно, равномBрно. Има 
нBкои хора, които като дишатъ, гласътъ имъ се чува. ТB иматъ 
астма. Искамъ въ школата всинца да се молите, но безъ 
хрипове, а съ онова свободно плавно дишане, тъй да дишатъ, 
че като си туря ухото, да не се чува нищо. Въздухът да влиза и 
да излиза гладко, тихо, като че този човBкъ е умрBлъ. Това е 
правилно дишане! Когато човBкъ се моли на Бога, благоухание 
да излиза отъ него, лицето му да сияе. Въ такъвъ човBкъ има 
знание, сила, МAдрость, той се занимава съ най-великото въ 
свBта. Като се молите нBма да казвате, че сте грBшникъ, това 
сA елементарни работи, има други по-велики работи, за които 
трBбва да се молите.  

Азъ бихъ се молилъ тъй: “Господи, моля Ти се, изпрати ми 
единъ ангелъ да ме научи какъ да направя най-малкото добро. 
Да ме научи, какъ да проявя най-малкия актъ на Любовьта, да 
ме научи най-малкото знание, да ме научи, какъ да дамъ на 
хората най-малката свобода, да проявя най-малкото 
милосърдие.” Отъ тамъ ще започна азъ, а вие отивате при 
Господа и казвате: Господи, не знаешъ ли, че азъ съмъ най-
голBмата грBшница? Господь казва: Тукъ не става въпросъ за 
грBхове. За ученицитB това не е въпросъ. Азъ мисля, че вие не 
сте грBшници, но отсега нататъкъ може да правите грBхове. 
Ние ви приемаме въ училището като праведни хора и ви 
казваме: Ще се учите, ще посBщавате редовно, нBма да лъжете. 
Не изпълнявате ли това, отсега нататъкъ може да съгрBшите. 
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Може да сте направили най-голBмитB грBшки, но ние ви 
приехме въ училището като праведни. ДипломитB ви взехме, 
записахме ви въ училището, но отсега нататъкъ, ако лавирате, 
може да минете за грBшници. НBма да минете лесно. Вие 
искате да минете по лесния пAть, но не може. Никакъвъ 
подкупъ, никаква празна дума не се позволява. Отъ васъ се 
изисква учение, доброта, Любовь и то каква Любовь? - Любовь, 
която включва въ себе си всичко. 

Сега вие ще кажете: Учительтъ е говорилъ много пAти тъй. 
Не, за пръвъ пAть ви говоря тази вечерь така. Нали съмъ ви 
казвалъ, че водата, която тече отъ една и сAща чешма, всBкога 
е различна. Много пAти сте ме слушали, но тази вода е друга. 
СлBдната недBля ще ви говоря друго нBщо, друга вода ще 
бAде. НBма да ви говоря два пAти едно и сAщо нBщо. Силата, 
която дBйствува чрBзъ словото е друга. Богъ се проявява всBки 
моментъ различно. Отъ невидимия свBтъ ви желаятъ доброто, 
затова вие не трBбва да отлагате учението [за] нBкое друго 
прBраждане. Може да се прBродите и другъ пAть, но ще 
останете въ 13-та сфера, а въ 13-та сфера ще имате копита, па 
ще имате и крила, ще имате муцуна, ще имате опашка, ще 
имате люспи, като рибитB и т. н. Питамъ: такова прBраждане 
струва ли? 

Бихъ желалъ въ бAдещия си животъ да сте растения отъ 
висша еволюция, да сте живи растения въ ангелския свBтъ. Ще 
си зададете слBдната задача: да минете отъ това си състояние 
въ друго, по-висше. Този е единъ важенъ моментъ за васъ и 
всBки може да го използува, всBки има възможности въ себе си. 
НBкой вече сте минали въ по-горно състояние и сега ще 
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продължавате, нBма да се връщате назадъ. СлBдъ васъ идватъ 
други, които не сA взели тази стAпка. На тBзи, които се 
колебаятъ, азъ казвамъ: ВлBзте вAтрB, нищо повече. 

Сега теософитB казватъ: Като се влBзе прBзъ тази врата, иде 
кармата, а тя била тежка. Щомъ сте пуснати веднъжъ въ рая, 
влBзте, не се плашете! Ако ангелитB, които пазятъ тази 
Божествена врата, съизволяватъ да те пуснатъ, влBзъ, не се 
плаши! Важното е да те пуснатъ. Ако влBзете, казвамъ: не 
заспивайте, защото ще дойде младоженецътъ, ще намBри, че 
масло нBмате, да запалите свBтилницитB и ще затвори вратата. 
Вие ще хлопате, но нBма да ви пуснатъ. БAдете будни, защото 
посрBдъ нощь ще дойде младоженикътъ. Разбирате ли какво 
значи посрBдъ нощь? Онзи, който е буденъ, ще влBзе, онзи, 
който не е, ще остане отвънъ. Азъ не желая да бAдете отъ 
онBзи, които ще останатъ навънъ. Будни ще бAдете! Толкова 
врBме сте били будни, но ако заспите, единъ часъ ще останете 
назадъ, а това не струва. Тъй разгледанъ, животътъ има вече 
другъ смисълъ. Вие, обаче, нBма да останете вънъ. Вие ще 
усBтите въ себе си онази Божествена сила, онази младость, 
онази Божествена Любовь, Божествена МAдрость, Божествена 
Истина, Божествено благо и ще разберете въ какво седи 
дълбочината и широчината на този Божественъ животъ. Тогава 
вие ще минете отъ състояние на смърть, на ограниченость въ 
състояние на безсмъртие, на Божествена свобода. 

И тъй, ще започнете съ този малъкъ актъ, да направите най-
малкото добро. Тази година ще започнете съ една връзка, 
защото всBко добро, което сте направили, е връзка, която 
постепенно се усилва. Постоянно трBбва да правите такива 
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връзки, а не само веднъжъ. Когато се даватъ условия, 
постоянно трBбва да се използуватъ и никога да не се 
изгубватъ. 

Мото прBзъ седмицата: “Топлина на душата, свBтлина на 
ума, нBжность на душата и сила на духа.” Това е, което 
желаемъ, Господъ да ни даде. 
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ТемпераментитB 
 
 
 

Размишление 
 

Прочетоха се нBколко работи върху темата: “Отли-
чителнитB черти на физическия и духовенъ животъ.” 

Тема за слBдния пAть: “Най-силното чувство въ човBшката 
душа.” 

Тази вечерь ще ви говоря върху темпераментитB на човBка. 
ЧовBкъ трBбва да се проучва така, както сега го намираме, а 

не както е било неговото първоначално състояние. Ние не 
знаемъ, какво нBщо е билъ човBкътъ първоначално; ние не 
знаемъ, какво ще е за въ бAдеще. Това сA нBща, които можемъ 
да прBдполагаме, но ние трBбва да проучваме човBка тъй, както 
го виждаме, както го знаемъ днесъ, а знае се човBкъ, понеже 
всBки отъ васъ е човBкъ и знае нBщата по себе си. 

НBкои хора сA бързи, вървятъ по пAтя бързо, лесно се 
движатъ. Други нBкои сA бавни, едва се движатъ, клатятъ се 
като гемии. Защо е това различие? Нали и единиятъ и другиятъ 
сA човBци? Това сA малки прояви, но ние ще обърнемъ 
внимание на малкитB прояви. На какво се дължатъ тBзи 
прояви? Защо нBкой човBкъ върви бързо, а другъ полека? Още 
отъ старо врBме, щомъ нBкой стане чорбаджия въ селото, той 
вече не върви бързо, започва да се движи бавно. Защо? - 
РаботитB му сA уредени вече. Онзи човBкъ пъкъ, на когото 
работитB не сA уредени, той върви бързо, стреми се. И 
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единиятъ и другиятъ не съзнаватъ кои сA подбудителнитB 
причини. Ако попиташъ единия, защо върви полека, той ще ти 
каже: Всички отъ нашия родъ вървятъ така. ДBдо ми, прадBдо 
ми вървBха така и азъ не мога да се отклоня отъ своя пAть. 
Това е въ моето естество, въ моето разположение, азъ не 
обичамъ бързия ходъ. Ако попиташъ другия, защо върви бързо, 
той ще ти каже: Азъ не обичамъ да вървя полека, натурата ми е 
да вървя бързо. И единиятъ е правъ, и другиятъ е правъ. 

Още отъ старо врBме, старитB окулист и алхимици сA 
опрBдBлили четири състояния на материята: твърдо, водно, 
въздухообразно и огнено състояния. Отъ тBзи четири 
състояния тB сA извадили четири темперамента на човBка. Въ 
сегашната наука, като основни, най-важни елементи за живота 
опрBдBлять четири отъ тBхъ, а именно: вAглеродътъ, 
водородътъ, азотътъ и кислородътъ. ТB не сA единственитB 
важни елементи, но тB се намиратъ въ по-голBмо количество въ 
Природата. ТBзи четири елемента донBкAдB съотвBтствуватъ 
на четиритB състояния на материята, които старитB алхимици 
опрBдBлятъ, както и на четиритB темперамента въ човBка. ТB 
сA казвали, че въ човBшката наука се срBщатъ слBднитB четири 
темперамента: сангвинически, холерически, флегматически - 
нBкои го наричатъ меланхолически и нервенъ или умственъ 
темпераментъ. Така сA класифицирали старитB алхимици 
темпераментитB въ човBка, но тB не сA обосновани на строго 
научни начала.  

Въ по-новитB врBмена, ученитB хора на западъ намиратъ, че 
въ човBка сAществуватъ само три темперамента, които 
почиватъ на три основни системи, сAществуващи въ човBшкия 
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организъмъ. Първата система е тъй  наречената “жизнена 
система”, въ която влизатъ кръвоносната система, дробоветB, 
стомаха и жлBзитB. Отъ тази жизнена система тB сA извадили 
жизнения темпераментъ или тъй наречения “видивния” 
темпераментъ, отъ латинската дума “vitea”, която значи 
“животъ”. СлBдъ това иде костната система, съ мускулитB и 
лигаментитB, тя е динамическата система. Отъ тази система се 
образува двигателниятъ или мотивниятъ темпераментъ. И най-
послB, имаме третия темпераментъ, нареченъ умственъ или 
нервенъ, съ прBобладаваще влияние на мозъка и нервната 
система.  

Тъй че, когато въ тBлото прBобладаватъ силитB на ума, на 
мозъка, прBобладава и нервната система. Тогава имаме хора съ 
умственъ темпераментъ, които се занимаватъ съ умственъ 
трудъ. ТB се интересуватъ отъ умствения свBтъ. Всички онBзи, 
у които прBобладаватъ силитB на стомаха, гърдитB и 
кръвоноснитB сAдове, сA хора повече на живота, на 
удоволствията, на свBта, тB не обичатъ тежката работа. Повече 
отъ тBхъ сA търговци, дипломати, актьори, а нBкои художници. 
Хората съ мотивния темпераментъ сA най-дBятелни. Отъ тBхъ 
излизатъ военоначалници, генерали, водители на партии и др.  

Отъ тия три темперамента сA произлBзли още четири. 
Първиятъ темпераментъ е родилъ други два. Отъ бBлитB 
дробове се е създалъ сангвиническиятъ, а отъ стомаха и 
жлBзитB - флегматическиятъ темпераментъ. Отъ мотивния 
темпераментъ, въ връзка съ жлъчния темпераментъ се е 
създалъ холерическиятъ. Въ него прBобладаваще влияние 
иматъ коститB, а донBкAдB нервната система, черниятъ дробъ и 
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жлъчката. Отъ умствения темпераментъ е произлBзълъ нервния 
или меланхоличния темпераментъ. Тъй щото, има три основни 
темперамента и четири производни. Въ най-ново врBме, обаче, 
науката приема седемь темперамента въ човBка, които 
отговарятъ на седемьтB системи въ него: мозъчна, мускулна, 
дихателна, кръвоносна, хранителна, очистителна и 
чувствителна. 

Въ всBки темпераментъ прBобладаватъ извBстни качества 
отъ материята. Споменахъ, че материята въ физическия свBтъ 
се срBща въ четири състояния, които понBкога се проявяватъ 
въ човBшкитB темпераменти. 

Първиятъ темпераментъ, сангвиническиятъ е нареченъ още 
въздухообразенъ. Нека химицитB кажатъ, кои сA важнитB 
свойства на въздуха (Той е въздухообразна смBсь, която се 
състои главно отъ азотъ и кислородъ.) Въ него влизатъ всички 
онBзи вещества, на които е свойствено разширението. 
ВслBдствие на това, онBзи хора, които иматъ сангвинически 
темпераментъ, иматъ свойството да се разширяватъ силно. Въ 
тBхнитB мисли, чувства и дBйствия има силно разширение. ТB 
сA експанзивни, всBкога прBувеличаватъ нBщата. Най-малката 
радость въ тBхъ се силно изживBва. ТB скачатъ, радватъ се като 
дBца. Не минава половинъ часъ слBдъ това, въ тBхъ става 
смBна. ТB сA хора, подобни на врBмето. Ще ги видишъ 
радостни, скръбни, слBдъ това гръмотевици, прахъ, всичко се 
смBня бързо. 

Вториятъ темпераментъ, тъй нареченъ флегматическиятъ, 
прBобладаваще влияние въ него има водата. Понеже водата не 
е тъй подвижна, както въздуха, хората съ такъвъ темпераментъ 
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сAщо така не сA много подвижни. Водата е подвижна само 
когато има наклонъ. ТBзи хора се отличаватъ съ студенина и 
мудностъ, въ тBхъ прBобладава водното състояние. Изобщо тB 
обичатъ жидкитB, течнитB вещества. Хора съ такъвъ 
темпераментъ сA хладнокръвни, самообладанието е силно 
развито въ тBхъ. НBкои отъ тBхъ сA много мързеливи. За 
такива хора турцитB казватъ: И свBтътъ да изгори, тB не искатъ 
да знаятъ. ТурцитB иматъ много анекдоти за тBхъ. В Цариградъ 
имало много такива хора, съ този темпераментъ наречени 
“дембели”, които били на разноски на Султана, той се грижилъ 
за прBхраната имъ. Обаче, въ скоро врBме се наплодили 
толкова много дембели, че Султанътъ се видBлъ въ чудо. 
Извиква своя везирь и го пита: Какъ да се освободимъ отъ тBзи 
хора, които не сA толкова умни, а съставляватъ товаръ на 
хазната? Везирътъ отговорилъ: Ще запалимъ дембелхането да 
гори и колкото души отъ тBхъ останатъ въ това врBме, когато 
гори, тB сA истинскитB дембели, за тBхъ ще оставимъ 
извBстенъ приходъ. Тия отъ тBхъ, които избBгатъ, ще пратимъ 
на работа. И дBйствително, запалили дембелхането. Всички се 
разбBгали, съ изключение на двама. Единиятъ отъ тBхъ казва на 
другия: Хайде да бBгаме, дембелхането гори! Другия му 
отговаря: Какъ не те мързи да говоришъ! Отъ една страна това 
хладнокръвие е добро нBщо. Така постAпвайте и вие. Като ви 
дойде нBкоя беля, кажете на този, който ви говори: Какъ не те 
мързи да говоришъ! Иначе, онзи, който иска да урегулира своя 
темпераментъ, трBбва да научи свойствата на водата. ГлавнитB 
съставни елементи на водата сA водородъ и кислородъ. 
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Третиятъ темпераментъ е холерическиятъ, дBто 
прBобладаваще влияние има жлъчката, черниятъ дробъ, 
нервната система и коститB. Хора съ такъвъ темпераментъ 
понBкой пAть сA високи, съ черни коси, много енергични, 
изобщо динамически. Въ тBхъ прBобладава вAглеродътъ. 
Значи, има натрупване на вAглеродни вещества, които като се 
запалятъ, прBдизвикватъ пожаръ. ЧовBкъ трBбва да пази да не 
се запалятъ тия вещества. ТBзи горителни материали сA като 
сухи клечки. Запалятъ ли се, трBбва да стоишъ далечъ. 

Най-после иде меланхоличниятъ темпераментъ съ 
прBобладаваще влияние на нервната система. Въ този 
темпераментъ има огънь. Хора съ такъвъ темпераментъ сA въ 
постоянни вAтрBшни безпокойствия. ВAтрBшнитB процеси не 
ставатъ правилно въ тBхъ, вслBдствие на което се образува 
повече топлина. Въ този темпераментъ нBма достатъчно азотъ, 
който да регулира горенето. НBкои казватъ, че азотътъ спира 
живота. Не, азотътъ регулира горенето. Той не дава 
възможность да се прояви животътъ изведнъжъ. Ако животътъ 
се прояви изведнъжъ, човBкъ бързо ще се изтощи, затова 
животътъ трBбва да се проявява постепенно.  

Да допуснемъ, че въ вашето естество се набератъ повече 
динамически сили, какво става? - Явява се, значи, повече 
кислородъ, който усилва дBятелностьта, усилва живота и 
човBкъ става активенъ въ своитB мисли, желания и дBйствия. 
Той скача, радва се, но тази радость е прBходна. Тази радость е 
както когато нBкой човBкъ пийне малко винце, или спечели 
пари. Тукъ азотътъ е необходимъ като регулаторъ. 
Меланхолията се явява у хора, които иматъ чрBзмBрни 
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желания. Крайно меланхоличнитB хора сA крайно амбициозни. 
ТB сA меланхолични, защото желанията имъ не могатъ да се 
осAществяватъ. НапримBръ, у нBкои хора се явява желание да 
станатъ светии. Това не е желание на душата имъ, а желание да 
блBснатъ прBдъ хората. Това не е онзи вAтрBшенъ огънь на 
душата, не е онзи Божественъ огънь, който произлиза отъ 
дълбочината на съзнанието, отъ нBкакво убBждение.  

Азъ различавамъ въ свBта два вида огънь. Като се запалишъ 
отъ единия огънь, горишъ и изгаряшъ, а като се запалишъ отъ 
другия, горишъ и не изгаряшъ. НапримBръ, тази вAтрешна 
топлина, която е у насъ, отъ която не се изгаря, тя е 
естествената топлина на организма ни, 36° - 37°, която придава 
една приятность. Докато сме въ здравословно състояние, тази 
топлина е приятна, но щомъ се набератъ въ насъ ненужни 
енергии, явява се една неестествена топлина, при която се 
започватъ химически реакции, явява се възпаление, при което 
температурата се повишава на 40° - 41°, става триене между 
клBткитB и нервната система се разстройва, т. е. онBзи сAдове, 
които служатъ въ организма като проводници на живота, се 
блокирватъ, задушаватъ и ние казваме, че тия хора умиратъ отъ 
задушаване. При това задушаване, става едно напрBжение въ 
нервната система и човBкъ умира. Затова, най-първо се изисква 
човBкъ да се изпоти, за да се отворятъ тия сAдове и така да се 
спаси. Само чрBзъ изпотяване тBлото ще дойде въ своето 
естествено състояние. 

Сега, мнозина отъ васъ искатъ да урегулиратъ живота си и 
казватъ: - Господь ще уреди всичко. Не само, че Господь ще 
уреди всичко, но Той е уредилъ всичко. Господь нBма да ходи 
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по нашитB умове. Какво мислимъ ние е едно нBщо, а какво 
мисли Господь, това е друго нBщо. Ние, които сме дошли на 
Земята като ученици да ходимъ по ума на Бога, ще 
изпълняваме неговитB закони. ТBзи закони нBма да се измBнятъ 
заради насъ. Ние мислимъ, че тBзи закони могатъ да се 
измBняватъ заради насъ, но не е така, и затова виждаме, че 
понBкога тB носятъ за насъ нBщо добро, а по нBкога зло. Когато 
сме въ хармония съ тBхъ, носятъ нBщо добро; когато сме въ 
разрBзъ съ тBхъ, носятъ нBщо лошо за насъ. СлBдователно, 
всBки ще има въ организма си толкова кислородъ, колкото е 
необходимо за горенето; толкова азотъ, колкото е необходимо 
за урегулирване на живота; толкова вAглеродъ, колкото е 
необходимо за гориво на организма и толкова водородъ, 
колкото е необходимо за влага на организма. Значи, нBма да 
желаете повече земя, нито повече ниви, нито повече жито. Така 
е за онBзи, които разбиратъ живота. 

Ние говоримъ сега за ученика, който разбира живота, 
защото всBка една идея, всBка една мисъль въ духовния свBтъ 
има своя тяжесть и може да се прBтегли. ВсBка ваша мисъль, за 
която вие мислите, че [е] безъ тяжесть, при ония чувствителни 
вBзни тя може да се прBтегли, има своя специфична тяжесть. 
Ако имате една любовна мисъль и тя си има своя тяжесть, 
защото и силитB могатъ да се теглятъ, могатъ да се опредBлятъ 
и качествата на силитB, които действуватъ въ мислитB. Та 
каквото чувство, каквато мисъль и да имате, тB се опрBдBлятъ 
споредъ действуващитB въ тBхъ сили. Казвате: мисъльта е 
нищо. Не, не е нищо, тя има динамическа сила, има тяжесть, 
има извBстно съотношение. Мисъльта може да действува 
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равномBрно, безъ да става каква и да е експлозия. Има мисли, 
които могатъ да предизвикатъ експлозия. Ако въ нBкоя ваша 
мисъль се изгуби азотътъ, тя става взривна. Азотътъ е, който 
урегулирва силитB на мисъльта, на живота.  

Това не е споредъ сегашната химия, но споредъ старитB 
алхимици, които считатъ азота за единъ отъ най-старитB 
елементи, отъ най-уравновBсенитB, затова въ него нBма тBзи 
прBходни състояния, както въ другитB елементи. Той е много 
консервативенъ. Въ него нBщата ставатъ систематично, плавно, 
той регулира всички други елементи. Казахме, че тази сила, 
която се съдържа въ азота, е свързана съ нервната система и съ 
мозъка. Ето защо, щомъ почне да се намалява или да се губи 
азотътъ, въ ума на хората се заражда едно безпокойствие. Това, 
че нBкои хора полудBватъ, или получаватъ апоплексически 
удари, се дължи на липсата на азотъ, липса на неговитB сили въ 
мозъчното вещество, вслBдствие на което се изгубва 
равновBсието на организма. Щомъ се изгуби равновBсието, 
кръвообръщението вече не става правилно въ мозъка, явява се 
приливъ на повече кръвь въ главата, която кръвь, като не може 
да се оттегли назадъ, блокирва извBстни центрове на мозъка, 
предизвиква ударъ и тия блокирани органи се парализирватъ. 

Та, първото важно нBщо за насъ: ще знаете, че силата на 
вашия животъ зависи отъ състоянието на вашия мозъкъ. Не е 
важно, какво е състоянието на външния свBтъ, важно е 
състоянието на вашия мозъкъ - отъ него зависи вашето 
бAдаще. Вие ще ми възразите: Не, отъ моя духъ зависи моятъ 
животъ. ДобрB, но твоятъ духъ може да се прояви само чрBзъ 
твоитB здрави рAцB и крака. Ако се отрBжатъ рAцBтB и краката 
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ти, какво ще остане? Първиятъ органъ, чрBзъ който може да се 
прояви човBшкиятъ духъ, това е мозъкътъ. СлBдователно, вие 
ще пазите този единственъ органъ, чрезъ който може да се 
проявявате, нBма да излизате отъ него, нBма да го залагате на 
никAдB, нBма да разрушавате туй красивото въ мозъка си.  

ЗапримBръ, имате едно гнBвно състояние. Казвате: Какво 
отъ това, че съмъ гневBнъ? Да, но задъ ушитB, въ васъ става 
силно прииждане на кръвь, вие се силно зачервявате. Щомъ 
придойде толкова много кръвь въ мозъка, събуждатъ се 
извBстни разрушителни сили и тогава виждаме много хора въ 
такова гнBвно състояние чупять прозорци, блъскатъ врати и 
като изразходватъ тази енергия, казватъ: Азъ съмъ малко 
нервенъ, малко съмъ възбуденъ. Не, ти си допусналъ да се 
прояви въ тебе единъ разрушителенъ центъръ. Така е и въ 
врBме на война. Като се възбуди единъ разрушителенъ 
центъръ, става търкане между въглероднитB частици и тB се 
запалватъ. Така се образува въ организма това неестествено 
горене. Затуй, когато човBкъ се разгнBви, усBща нBкакъвъ 
огънь на сърцето си. Не мислете, че съ тBзи разгнBвявания, 
викания вие ще оправите живота. Вие имате единъ слуга, 
когото биете, карате му се, заплашвате го, но единъ день и той 
ще стане уменъ като васъ и ще ви набие. Бащата може да бие 
дBтото си и то да плаче, но единъ день то ще стане голBмъ 
момъкъ и нBма да плаче вече. Азъ виждамъ - нBкое малко дBте 
пораснало, станало момъкъ на 25 години, хване баща си, 
поразтърси го малко и му казва: - Татко, я седни тукъ! Бащата 
сBда. Синътъ му казва: СвBтътъ не се управлява съ сила, но съ 
умъ. Азъ не съмъ говедо да ме биешъ. Кажи ми съ думи, ще те 
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разбера, а не да ме налагашъ съ тояга. Ще ме извинишъ, но ти 
трBбва да измBнишъ правилата, законитB на своята държава, на 
своята камара. Ти ще прBкарашъ малко по-миролюбиви закони. 
Синътъ си извоюва правата, а мAжътъ казва на жена си: Бабо, 
нашиятъ синъ не се покорява, както по-рано. НBма да бAде по 
старому вече. Днесъ ме хвана, разтърси ме малко. Разтърсили 
го! Писанието казва: Когото Богъ обича, наказва го. 
Наказанието има смисъль. Богъ наказва само разумнитB хора, 
безумнитB никога не наказва. БезумнитB хора ги тAпчатъ само 
- нищо повече. Може да се наказва само умниятъ човBкъ. 

Казвамъ, въ тия състояния вие трBбва да опрBдBлите, какъвъ 
темпераментъ сте, какви вещества прBобладаватъ у васъ. Ако 
прBобладава вAглерода, вие ще имате ламтежъ къмъ 
материалния свBтъ, вие ще имате чрBзмBрни желания и много 
материя натрупана, но трBбва да знаете, че това е едно 
неестествено състояние. Ако не се пазите, нBма да се мине 
дълго врBме и знаете ли какво ще стане съ васъ? - 
Благоутробието ви ще изкочи, гърдитB ви ще изпAкнатъ, 
навсBкAдB ще имате натрупване, отлагане на материя и ще 
бAдете като нBкое прасе. Всички ще мислятъ за васъ, че сте 
много разположени, но това не е нищо друго освBнъ 
натрупване на излишни материали. Но виждашъ, дойде слBдъ 
врBме нBкоя болесть, смъкнала този човBкъ. ПълнитB хора 
изобщо не могатъ да издържатъ. СлабитB хора издържатъ 
повече. ПълнитB хора не могатъ да издържатъ и въ духовно 
отношение, защото духовниятъ животъ, в който сте влBзли, 
изисква единъ уравновBсенъ организъмъ, съ единъ мозъкъ отъ 
най-фина, еластична, пъргава материя, издържливъ на всички 
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напори въ живота. СAщеврBменно се изисква една отлична 
дихателна система, единъ стомахъ, който да функционира 
правилно, да приема малко храна, която да обработва и да 
използува правилно. И най-послB, коститB и мускулитB му да 
бAдатъ така подвижни, че да свършватъ всBка работа съ най-
малко разноски. 

Ние, съврBменнитB хора, които не разбираме този законъ, 
работимъ много. НBкой казва: Азъ днесъ работихъ 12 часа. Да 
се работи 12 часа, това е заблуждение. Тази работа за 12 часа 
всAщность е работа само за 3 часа. Но като работишъ при 
неразположение на духа, разбира се, че ще работишъ много. 
Онзи кроячъ шие нBщо, развалилъ го. Шие разпаря, шие - 
разпаря и най-послB казва: ТBзи дрехи работихъ цBли три дни, 
скAпо ми струватъ тия три дни. Да, при неразположение на 
духа работитB се усложняватъ. Това е при писане поезия и при 
свирене, при всички работи изобщо не се успBва. Ние сега сме 
направили живота си нехармониченъ, вслBдствие на тази 
дисхармония, която сAществува вAтрB въ насъ.  

Дойде нBкой, казва: азъ съмъ хладнокръвенъ човBкъ. Какво 
подразбира той подъ хладнокръвие? Хладнокръвниятъ човBкъ 
е синонимъ на разумния човBкъ. Въ какъвъ смисълъ? 
Разумниятъ човBкъ не може да се изненада отъ нищо. Той е 
прBдвидливъ въ всички случаи. Разумниятъ човBкъ, ако е 
земедBлецъ, нBма да остави житото си неотAпкано, неожънено. 

Сега ще направя едно малко сравнение, да видите, какъ 
разнитB хора правятъ погрBшки. НBкой запитва: Ами не трBбва 
ли да имаме едно малко удоволствие въ живота си? Азъ 
обяснявамъ това нBщо по следния начинъ. ПрBдставете си 
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двама слуги, които живBятъ при единъ много добъръ 
господарь, който има пълно довBрие въ тBхъ. ТB се много 
обичатъ. Праща ги господарьтъ имъ на нивата да оратъ, но 
цBлиятъ день тB си говорятъ за Любовь и не оратъ, нивата 
остава неразорана. Връщатъ се дома си, господарьтъ ги пита: 
Изорахте ли нивата? - Изорахме я. Господарьтъ не провBрява, 
вBрва ги. На другия день той ги праща да посBятъ нивата. 
Отиватъ тB, но цBлиятъ день пакъ си говорятъ за Любовь. 
Връщатъ се. ПосBхте ли нивата? - ПосBхме я. Нищо не сA 
посBли, цBлъ день се разговаряли. ПослB ги праща да я 
оплBвятъ, слBдъ врBме да я пожънатъ, но тB си приказвали пакъ 
за Любовь, нищо не работили. Ожънахте ли житото? - 
Ожънахме го. Не, нищо не сA направили тB. Най-послB нBкой 
казватъ: Насъ не ни трBбватъ тия работи, ние и безъ хлBбъ 
можемъ. ДобрB, дайте ми примBръ, дBто нBкой духовни хора 
могатъ да живBятъ 80 дни безъ хлBбъ. Вие казвате: Христосъ е 
прBкаралъ 40 дни постъ. Оставете Христа, покажете ми нBкои 
духовни хора, които сA гладували толкова врBме и да не 
отслабнатъ, да останатъ пакъ така здрави, съ червени лица, 
каквито сA били по-рано.  

Значи Богъ е създалъ човBка така, че трBбва да яде, защото 
яденето има смисълъ. Яденето е Любовь. Когато човBкъ яде, 
безъ да разбира смисъла на яденето, той върши прBстAпление. 
НBкои казватъ: ТрBбва да се яде много. Колко трBбва да яде? 
Единъ чувалъ ли? Единъ слонъ изяжда петь крини оризъ. 
СмBтали ли сте, какво е отношението по тежина между слона и 
човBка? Кажете ми тогава, какво е отношението между храната 
на слона и на човBка, като имате прBдъ видъ тBхната тяжесть? 
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НBкои подържатъ, че ние трBбва да ядемъ много. Хубаво, 
колко хиляди мухи могатъ да се нахранятъ съ единъ човBшки 
обBдъ? Аз мисля, че съ този обBдъ ще се нахранятъ повече отъ 
200 000 мухи и пакъ ще остане нBщо отъ яденето.  

Питамъ тогава: коя е нормата, която опрBдBля, кой колко 
трBбва да яде? Ако се събератъ слона, човBка, мухата и 
пчелата, по колко трBбва да яде всBки отъ тBхъ? ОпрBдBлено е, 
колко трBбва да яде единъ човBкъ. СегашнитB учени хора сA 
опрBдBлили, каква храна и по колко храна трBбва да се яде отъ 
тази или отъ онази, за да се навакса едикоя си изгубена 
енергия. Ако туй е вBрно, добрB е тогава. Питамъ: онBзи 
млBкопитающи, които пасатъ само трBва и онBзи животни, 
които живBятъ на северъ и се хранятъ пакъ само съ трBва, дB 
намиратъ различнитB елементи, необходими за организма си? 
Значи, въ трBвата се намиратъ всички необходими елементи за 
подържане на организма.  

Ако ние знаехме какъ да употрBбяваме храната, нBмаше да 
ни трBбва абсолютно никаква друга храна, освBнъ житото. Да 
знаешъ какъ да се хранишъ съ жито, трBбва да знаешъ, какъ да 
измBняшъ своитB състояния. Като се хранишъ всBки день съ 
жито, нBма да имашъ едно и сAщо състояние. Като промBняшъ 
своето състояние, ти ще привличашъ всички онBзи елементи, 
които се съдържатъ въ житото. Да допуснемъ, че искашъ да 
извлBчешъ елементи за ума си. Какво ще направишъ? - Ще 
впрегнешъ азотнитB вещества на работа, като мислишъ 
постоянно за духовния свBтъ, за Бога на Любовьта. Само така 
ще извлBчешъ тия необходими за тебъ елементи отъ житото, 
които Слънцето е вложило въ него.  
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Ако искашъ да извлBчешъ енергия за чувствата си, за 
сърцето си, ще впрегнешъ кислорода на работа. Защо? Защото 
въ дробоветB, при процеса на дишането се образува това 
приятно горене. Не се тревожете, но впрегнете на работа въ 
себе си тBзи благородни чувства, които могатъ да ви 
повдигнатъ. Ще мислите, че всичко въ свBта е хармония, че 
всичко, което става е хармонично. И въ болести и въ страдания, 
и въ смърть, и въ землетресения, въ всичко ще виждате 
Божията Любовь. Като разглеждате нBщата така, не може да не 
извлBчете отъ житото всички онBзи елементи, необходими за 
вашитB чувства. Онзи човBкъ, който разсъждава, защо Господь 
създаде свBта така, а не иначе, той е анормаленъ, нищо повече.  

СлBдователно, ние нBма да изучаваме свBта въ неговата 
анормалность, а ще го изучаваме въ неговото естествено и 
Божествено състояние. Анормалното състояние е лакомията на 
човBшкия животъ. Ние се стремимъ къмъ повече животъ, а 
сAщеврBменно изгубваме и този, който имаме. Онзи, който 
изисква много животъ, изгубва и малкия си животъ. Азъ съмъ 
наблюдавалъ тия нBща, слBдилъ съмъ и тBхната статистика. 
Колко случаи съмъ наблюдавалъ въ живота! Единъ господинъ 
отъ Шуменъ казваше: Азъ ще живBя 200 години. Но този 
човBкъ умрB слBдъ двB години. Животътъ не седи въ 
лакомията. За да запазишъ живота си, трBбва да си благодаренъ 
на малкия животъ, който имашъ. Животътъ седи въ първичния 
животъ на клBткитB. КлBткитB въ човBшкия организъмъ не 
умиратъ. Той умира, а тB си отиватъ на своето мBсто. Когато 
човBкъ умре, клBткитB отъ неговото тBло започватъ да живBятъ 
своя първиченъ животъ.  
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СAщото е съ нашитB чувства. И теософитB прокарватъ една 
подобна теория, че човBкътъ може да умре, т. е. неговото 
схващане за нBщата, но неговитB чувства постоянно 
продължаватъ живота си, защото чувствата на човBка 
съставляватъ неговия животъ. Докато човBкъ контролира 
всички свои клBтки, той живBе, но когато загуби този 
контролъ, въ него се започва обратенъ процесъ. 

Та когато казваме, че трBбва да живBемъ единъ чистъ и 
святъ животъ, подразбираме онзи правиленъ животъ, онBзи 
правилни мисли. Ако искате да живBете въ духовния свBтъ, 
темпераментитB си и тамъ ще носите. Не мислете, че тамъ нBма 
темпераменти, че тамъ нBма особени състояния, та ще може да 
се освободите отъ тBхъ. Въ духовния свBтъ ще има още по-
фини състояния на човBшкия духъ. Изобщо, много окулисти 
твърдятъ, че въ духовния свBтъ има еднообразие. Не, тB не сA 
ходили въ духовния свBтъ да видятъ, че тамъ има разнообразие 
хиляди пAти по-голBмо отъ това на Земята. Ако единъ човBкъ 
отъ този свBтъ отиде въ онзи, той нBма да види разнообразието, 
а еднообразието.  

Какъ си прBдставлявате духовния свBтъ? Азъ съмъ говорилъ 
съ много стари българи, питалъ съмъ ги, какъ си го 
прBдставляватъ. ТB си го прBдставляватъ, като свBтъ на 
абсолюбно мълчание, дBто всички хора, седятъ и мълчатъ и 
всBка душа си мисли за себе си, за онова, което е правила въ 
живота си, което е изпатила. Не е така, това сA анормални 
схващания на единъ физически животъ, схващания на единъ 
болезненъ свBтъ.  
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На сAщото основание много религиозни, духовни хора, до 
извBстно врBме мислятъ, че всички хора сA добри, но щомъ 
заболBятъ, мислятъ, че всички хора сA лоши. И едното и 
другото състояние не е вBрно.  Добри хора сA само разумнитB, 
а лоши хора сA само безумнитB. Това зависи отъ състоянието 
ти, какъ ще постAпишъ. Ако азъ увредя интереса на своя 
ближенъ, азъ ще страдамъ, нBма да страдатъ другитB. Ако 
дBсната ми рAка не може да познае, че има отношение къмъ 
лBвата и вземе единъ ножъ и я мушне, нBма ли и тя да 
почувствува болката? И лBвата рAка ще почувствува болка, и 
дBсната рAка ще почувства болка. НBкой казва за нBкого: Азъ 
ще му направя нBщо лошо, ще му напакостя. ДобрB, слBдъ като 
го мушнешъ, слBдъ като му направишъ нBкаква пакость и ти 
ще я почувствашъ, ще разберешъ, че си свързанъ съ него. Ти 
ще почувствашъ, че не трBбва да нарушавашъ Божия законъ. 

И тъй, темпераментитB сA свързани съ по-важнитB 
елементи. Азотътъ напримBръ е регулатора въ живота. 
Сангвиническиятъ темпераментъ ни доставя онази топлина, 
която е необходима за растенето на нашия животъ. Витивниятъ 
темпераментъ е необходимъ за нарастване на коренитB, за 
тBхното засилване, а холерическиятъ темпераментъ 
прBдставлява онBзи динамически сили - вBтъръ, дъждъ, бури - 
необходими да разклащатъ растението, защото ако не са 
разклащатъ, соковетB не могатъ да текатъ правилно отдолу 
нагорB. ПромBнитB, които ставатъ въ Природата, 
способствуватъ за развитието на растенията, иматъ предъ видъ 
цBлото растително царство. СлBдователно, всички страдания 
сA необходими за разтърсването на вашия организъмъ. НBкой 
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пита: Защо ми дойде това разтръсвание? То е необходимо за 
разпращане на всички елементи изъ организма ви. И 
действително, слBдъ като сте страдали морално, вие се усBщате 
обновени. Даже и слBдъ като сте боледували извBстно врBме 
физически, вие пакъ се усBщате обновени.  

И тъй, физическитB болести и моралнитB страдания въ 
човBка, това сA все упражнения на холерическия темпераментъ 
въ живота ви. НBкой пAть, когато трBбва да отслабнете, когато 
вашето благоутробие трBбва да спадне, това показва, че водата 
въ вашия организъмъ трBбва да отиде отъ едно мBсто на друго, 
тази енергия да се трансформира. СлBдователно, никакъвъ 
излишекъ отъ енергия не трBбва да има въ вашия организъмъ. 
ТрBбва да има точно толкова енергия, колкото е потрBбно. 
Излишната енергия трBбва да се върне въ Природата. 

Изобщо, Природата не търпи абсолютно никакъвъ излишекъ 
въ организмитB. И всички страдания на съврBменнитB хора се 
дължатъ все на тия излишеци, все на неразбирането на живота. 
Вие казвате: Ами нали трBбва да се погрижимъ за себе си! - 
ТрBбва, но какъ? Какъ се грижатъ пчелитB за себе си? ПчелитB, 
слBдъ като влBзатъ въ единъ кошеръ, започватъ да си 
приготовляватъ медъ толкова, колкото имъ трBбва за прBзъ 
зимата. На 50 000 пчели, напримBръ, колко медъ имъ трBбва? - 
Най-много 30 килограма. Толкова си приготвятъ тB и на 
пролBть, когато цвBтята цъфтятъ, тB отново си събиратъ медъ. 
ДобрB, ако това е вBрно за пчелитB, то и ние, като въ единъ 
кошеръ, колко медъ, колко бюджетъ ни трBбва за прBзъ 
годината? И пчелитB знаятъ този законъ. Ако вие турите въ 
единъ кошеръ много рамки, тB ще напълнятъ само толкова, 
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колкото годината позволява. СAщото е и за човBка. ВсBки 
човBкъ трBбва да събере не толкова, колкото иска, но колкото 
позволява годината.  

СлBдователно, ако ти искашъ нBщо повече, трBбва да 
видимъ, колко позволява твоятъ бюджетъ, колко ти е 
опрBдBлилъ той. НBкой има 500 лева, другъ 1000 лева, трети 
2000 лева, толкова е тBхниятъ бюджетъ, а други иматъ 10 000 
лева, 20 000 лева, 500 000 лева, но и първитB не живBятъ ли? - 
ЖивBятъ. Но българитB казватъ, че сиромахътъ живBелъ 
кучешки животъ. ДобрB, ами ако богатиятъ краде и живBе съ 
кражби, този животъ не е ли кучешки? Казватъ: Сиромахътъ се 
мAчи. Да, ако сиромахътъ се мAчи, лошо е, но ако сиромахътъ 
живBе по Бога, животътъ му е блаженъ. Ако пъкъ богатиятъ, 
при своето богатство, не живBе по Бога, тогава и той се мAчи и 
неговиятъ животъ е неестественъ.  

СлBдователно, ние трBбва да се стремимъ къмъ онзи 
вAтрBшенъ Божественъ животъ, да знаемъ нормата на нBщата. 
Въ насъ има една опрBдBлена норма, която регулира 
отношенията въ живота. Азъ съмъ правилъ различни опити, 
които сA ме убBдили въ това. Отивамъ при нBкой търговецъ да 
си купя нBкакъвъ платъ. Питамъ го: Колко струва този платъ? - 
Толкова. Дамъ му колкото иска и не правя никакъвъ въпросъ 
повече. Отивамъ при втори търговецъ, купувамъ и отъ него 
платъ, като му плащамъ два пAти повече отколкото струва 
плата. Азъ съмъ провBрилъ, зная колко е истинската стойность 
на плата и ако струва 200 лева, давамъ на търговеца 400 лева. 
Той казва: Господине, много ми давате, платътъ не струва 
толкова. Взима точно колкото струва платътъ и ми връща 
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останалитB пари. Вие казвате, ами този човBкъ може да ви 
излъже. Не, всички хора не лъжатъ. Щомъ влBза въ единъ 
дюканъ и искамъ да изхитря търговеца и почвамъ да се 
пазарявамъ съ него, той схваща мисъльта ми и казва: Чакай и 
азъ ще те излъжа! Ти трBбва да влBзешъ въ такъвъ дюканъ, 
дBто търговецътъ има темпераментъ съотвBтствуващъ на твоя. 
Ще кажете: Какъ ще позная въ кой дюкянъ да влBза? Като 
вървишъ, нBщо вAтрB въ тебе ще ти каже: ВлBзъ въ този 
дюкянъ! Като влBзешъ въ този дюкянъ, ще усBтишъ едно 
приятно разположение. ВлBзъ въ този дюкянъ, който ти се 
посочва, глава нBма да те боли! ИзлBзешъ ли да си купувашъ 
платъ, но нBмашъ вAтрBшно разположение, вслушай се въ себе 
си, ще чуешъ, че нBщо вAтрB въ тебе ти казва: Върви си въ 
кAщи, не купувай нищо сега! Искашъ да си купишъ яйца, нBщо 
ти казва: тBзи яйца не сA за тебе, не ти трBбвать сега. Чуешъ ли 
този гласъ, върни се. Другъ день имашъ разположение, купи 
тия яйца, за тебе сA.  

ВсBки день ти ще опитвашъ този Божественъ законъ. Ако 
хората го спазваха, добрB щBше да имъ бAде. За всBки день 
има опрBдBлено меню, кой какво ще яде. Днесъ е опрBдBлено 
за тебе картофи, утрB баница, послB месо, слBдъ това варено 
жито, яйца или какво и да е друго. А сега, ние сами си 
нареждаме менюто. Ти станешъ сутриньта и казвашъ на жена 
си: Жена, ето какво ще наготвишъ днесъ и започвашъ да 
изреждашъ. Не, ти ще кажешъ на жена си: - Каквото меню ми е 
опрBделено за днесъ отгорB, това ще сготвишъ. Тогава жената 
ще се помоли на Господа, ще каже: Господи, кажи ми какво 
меню си опрBдBлилъ за днесъ! Това е новата философия на 
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живота. Дойдемъ ли до това положение, ние ще имаме 
общение съ много по-учени сAщества отъ насъ, които сA 
прBживBли нашитB сAстояния и сA дошли до едно по-високо 
разбиране на живота. ТB разбиратъ безсмъртието и ще ни 
въведатъ въ единъ правъ пAть. СегашнитB хора желаятъ това 
нBщо, но като не разбиратъ езика на тия сAщества, правятъ 
грBшки, правятъ криви прBводи и вслBдствие на това страдатъ. 
Затова трBбва нBщата да се провBряватъ. Ти четешъ едно 
съчинение, ще провBришъ въ себе си, доколко сA истинни тия 
положения, които се прокарватъ въ него. Ти имашъ 
възможность да провBришъ това нBщо интуитивно. 
Интуицията провBрява нBщата моментално, а умътъ действува 
въ врBме и пространство. 

Та азъ се спирамъ върху този въпросъ, именно, защото 
нBкои казватъ, че това или е вBрно, или не е вBрно. Не, азъ 
казвамъ, че свBтътъ, въ който живBемъ, е разуменъ, той не е 
двусмисленъ свBтъ, нBщата въ него сA точно опрBдBлени. 
Какво нBщо е духовниятъ свBтъ, по какво се различава отъ 
физическия, какви сAщества има въ него, азъ ще ви кажа. Въ 
духовния свBтъ има фонографи, заведени да свирятъ и тъкмо 
минавашъ покрай нBкой фонографъ, чувашъ да ти пBе: Парице, 
парице, всесилна царице! Ти мислишъ, че нBкой поетъ пBе. 
Вървишъ по-нататъкъ, виждашъ, че едно сAщество се 
разхожда, замислено въ себе си и ти казвашъ: ВидBхъ едно 
духовно сAщество. Не, това не е никакво духовно сAщество, 
това е само една мисъль, форма въ духовния свBтъ. Ти 
прочетешъ нBкAдB една мисъль и си казвашъ: Тъй казва този 
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ангелъ. Не, това не е никакъвъ ангелъ, това е само обявлението 
на нBкоя мисъль.  

Най-послB ти ще влBзешъ още по-навAтрB въ духовния 
свBтъ и дBйствително ще видишъ нBкое разумно сAщество, 
което, ако запиташъ, какъ трBбва да се живBе, нBма да ти 
отговори двусмислено, но ще ти отговори прBмо на въпроса и 
като се върнешъ отъ този свBтъ въ физическия, ще видишъ, че 
всичко, което ти е казало това сAщество излиза точно така, 
безъ никакво изключение. Ако ти си се прBнесълъ и останалъ 
за по-дълго врBме въ духовния свBтъ, това сAщество ще ти 
каже: Ти трBбва да се върнешъ вече въ твоя свBтъ, защото 
около тBлото ти сA събрани много хора и ако не се върнешъ, 
ще те погребатъ. Ти ще видишъ при леглото си майка си, баща 
си, брата си. Ти следъ една година ще постAпишъ въ училище, 
ще свършишъ гимназия успBшно. ПослB ще постAпишъ въ 
университетъ и него ще свършишъ успBшно и най-послB ще 
станешъ писатель. 

Туй сAщество опрBдBля цBлата програма на живота ти. Ако 
всичко това се сбAдне, питамъ: има ли въ какво да се 
съмнBвашъ? Но ако туй сAщество ти каже много работи и 
нищо отъ тBхъ не се сбAдне или се сбAдне само 1/

100
 отъ 

всичко, ще трBбва да се пазите. Мнозина отъ васъ иматъ такива 
шепнения и казватъ: Духътъ ми говори отвAтрB! Че кому не 
говорятъ отвAтрB? ВсBки апашъ може да ти каже: Иди 
открадни това нBщо! НBкой казва: Учительтъ ми каза да 
напиша това. Че и нBкой писатель може да каже: Духътъ ми 
казва да напиша тази работа. Много духове може да ви 
говорятъ, но кой е истинскиятъ Духъ, това е въпросътъ. 
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Вие излагате името Божие на позоръ. Не излагайте името 
Божие, не излагайте Духа! Онзи, който говори съ духовния 
свBтъ, трBбва да познава поне едно интелигентно сAщество, 
трBбва да чува гласа му, да познава лицето му. То ще се яви 
материализирано прBдъ тебе и ясно ще ти говори, а не 
двусмислено. НBкой те пита: Ами ти видB ли го? - Не, гласътъ 
му чухъ. Че кой не го чува? Вечерно врBме спишъ и нBкой те 
вика: Иване, Иване! Станешъ, никого не виждашъ, никого не 
чувашъ. И българинътъ казва: Не се обаждай на такъвъ гласъ. 
Това сA хора отъ улицата, които те викатъ. 

Та казвамъ, като ученици на окултната школа не трBбва да 
бAдете лековBрни хора, не казвамъ безвBрници, но искамъ да 
бAдете любители на великата Божия Истина и да не допущате 
въ сърцата си никаква измама. НBкой пAть една измама може 
да влBзе несъзнателно - нищо отъ това, но гледайте съзнателно 
да не допущате никаква измама, никаква лъжа. ПрBзъ васъ 
може да прBмине нBкоя невBрна мисъль, но докато не я 
провBритB веднъжъ, дважъ, не ѝ давайте ходъ! Ами че ако азъ 
ви дамъ двB съврBменни бомби и ви кажа:  Занесете тия бомби 
въ еди-кои си кAщи и ги запалете, ще видите, каква хубава 
миризма иматъ тB, трBбва ли да изпълните тази моя заповBдъ 
безогледно? ВлBзете въ кAщата на Драганъ Стояновъ, 
поставите нBкAдB тази бомба, запалите я и си излBзете. 
Отидете на друго мBсто, поставите втората бомба нBкAдB, 
запалите я и си излBзете - изпълните заповBдьта. Да, но слBдъ 
20 минути тBзи бомби експлодирватъ. Питамъ: Какъ ще се 
оправдаете? Ще кажете: Такава била волята Божия. Не е била 
такава волята Божия. Такава е нашата неразумна воля. Волята 
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Божия е да мислимъ разумно, да чувствуваме разумно и да 
дBйствуваме разумно. 

Първото нBщо: ще се пазите отъ заблуждения! Искамъ 
всички да бAдете самостоятелни, но да не казвате, че и сами 
можете да направите всичко. ДBйствувайте сами, но 
сAщеврBменно ще употрBбявате вашия умъ, вашето сърце и 
вашата воля. ЧрBзъ тBхъ ще урегулирате вашия темпераментъ, 
вашия стомахъ, вашата нервна система, вашето 
кръвообръщение, вашата костна система, за да бAдете единъ 
здравъ човBкъ, способенъ за животъ, а не човBкъ истерикъ, 
който да се заблуждава отъ всичко мимолBтно минало край 
него. Ако ви дойде нBкоя болесть, нBма да се плашите отъ нея. 
Защо нBкои пострадватъ? Защото не изпълняватъ. На мнозина 
отъ васъ съмъ давалъ извBстни съвBти, какъ да се лBкуватъ, 
казвамъ имъ: Тъй и тъй ще постAпите. ТB, слBдъ като взематъ 
моитB съвBти, отиватъ още при десетина души да се съвBтватъ, 
какъ да постAпятъ. Положението им се влоши и като дойдатъ 
до умиране, викатъ ме, молятъ се: Учителю, спаси ме, азъ и 
дома ми ще повBрваме. Не, това е единъ изпитъ за тебе, ти самъ 
ще опиташъ силата си. Между тебе и Бога нBма да викашъ 
никого. Кажи си: Между Бога и себе си не пущамъ никого! Ако 
е да умра, никого нBма да викамъ, къмъ никакъвъ лBкарь нBма 
да се обръщамъ. Щомъ е да умра и безъ лBкарь ще умра. Ако 
Господь ми каже да умра, ще умра, нищо повече. Ако Господъ 
ми каже да повикамъ еди-кой си лBкарь, то е другъ въпросъ. Но 
ако не ми каже, никакъвъ лBкарь не ми е нуженъ.  

НBкои, едва се разболBятъ, казватъ: Викайте еди-кой си 
лBкарь, еди-кой си свещеникъ, еди-кой си пророкъ. Това може 
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да е единъ изпитъ за тебе, затова ти ще се поставишъ така, че 
между тебе и Бога ще се образува една непоколебима връзка и 
ще кажешъ: Господи нека Твоята воля да действува върху 
мене, азъ ще изпълня волята Ти. Казвамъ, мнозина отъ васъ 
боледувате, защото сте страхливи. Най-малката болесть - 
треска, хрема или каква и да е друга, ви плаши. Знайте, обаче, 
че ако се натрупа у васъ повече вAглеродъ, напримеръ, 
отколкото отъ другитB елементи, у васъ ще се яви единъ видъ 
болесть. Ако се натрупа повече азотъ, ще се яви другъ видъ 
болесть. Отъ натрупването на извBстни вредни вещества въ 
човBшкия организъмъ се раждатъ хиляди болести.  

СлBдователно, никакъвъ излишъкъ не трBбва да остава въ 
вашия организъмъ. Всичко онова, което употрBбBвате, вие 
трBбва да го провBрявате. ИзбBгвайте всBкакви недоразумBния, 
всBкаква дисхармония между васъ! Защо? Защото ако кAщата 
на сAсBда ми се запали и моята ще се запали, близо е. Вие сте 
двама души, живBете заедно, имате еднакви темпераменти и 
щомъ се натрупатъ вAглеродни вещества въ единия и той 
почне да боледува, нBма да се мине дълго врBме и другиятъ ще 
започне да боледува. ЕднообразнитB вещества носятъ еднакви 
резултати. Тия неестествени състояния носятъ всички 
нещастия въ живота. 

Вие, като ученици, ще проверявате всичко. Вие искате да 
прогресирате, но какъ ще прогресирате съ тия знания, които 
имате? Вие трBбва да направите крачка напрBдъ. Азъ 
забBлBзвамъ въ васъ единъ критически духъ. За да критикувате 
когото и да е, трBбва да знаете подбудителнитB причини въ 
свBта. Не критикувайте, но проучвайте всичко, а отъ чуждитB 
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грBшки се поучавайте. Азъ искамъ всички да учите. Само така 
ще се създадатъ правилни, хармонични отношения помежду 
ви. Знаете ли какво учене се изисква отъ васъ? - Да се запалите 
отъ желание да учите. Въ васъ трBбва да се роди дълбоко 
желание да учите, другояче вие ще остарBете прBждеврBменно 
и животътъ ви ще се обезсмисли.  

Такъвъ човBкъ, като премине 40 - 50 годишна възрасть, ще 
каже: Азъ остарBхъ вече, животътъ нBма смисълъ за мене. Не, 
за човBка, за ученика, който учи, нBма старость. Старостьта, 
това е една привилегия за човBка, да използува своето знание; 
младостьта е друга привилегия за човBка, да използува силата, 
която Богъ е вложилъ въ него. Защото сегашниятъ старъ 
човBкъ, слBдъ като се новороди, може да бAде младъ и 
сегашниятъ младъ, като живBе дълго врBме и придобие знания, 
може да бAде старъ. Това сA само смBни на състояния. 

Та онBзи отъ васъ, които ме разбирате, ако искате да бAдете 
здрави, използувайте това, което ви казвамъ. ВъншнитB хора 
започватъ да ни сAдятъ, казватъ: ТBзи хора взеха да 
боледуватъ много. Да и между васъ ще има заболBвания, но 
единъ на хилядата. Такъвъ е процентътъ въ окултната школа. 
Щомъ има двама, трима, петима, десеть, сто души на хилядата, 
това е единъ неестественъ процесъ. И тогава ако заболBвашъ, 
ще се запиташъ: единъ отъ хилядата ли съмъ азъ? Ако си единъ 
отъ хилядата, това е благословение, но ако не си единия, а отъ 
мнозината, не пише добро нито за хилядата, нито за тебе, който 
боледувашъ. 

И тъй, у всинца ви трBбва да се зароди желаниято да бAдете 
здрави, а когато боледувате, това е по Божествения законъ, 
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само за обмBна. ТрBбва да туримъ въ себе си мисъльта, всички 
да бAдемъ здрави по умъ, по сърце, по воля и по тBло. И когато 
нBкои ме питатъ, трBбва ли да викаме лBкари, казвамъ: Този 
въпросъ е рBшенъ вече. Ако вървите по законитB на старата 
култура, викайте лBкари, но ако вървите по законитB на 
окултната школа, не викайте лBкари. ЛBкаритB сA изпратени 
да лBкуватъ свBта, а за единъ окултенъ ученикъ болестьта не е 
нBщо случайно, тя има свое прBдназначение. Казвамъ за себе 
си, за своята душа всBки ще търси своя вAтрBшенъ лBкарь. За 
всички има единъ вAтрBшенъ лBкарь. Той е лBкарь надъ 
всички лBкари. Като намBрите този главенъ лBкарь, него ще 
питате, кой асистентъ да викате. Тъй трBбва да гледате вие като 
окултни ученици! Тъй трBбва да гледа на въпроса и всBки 
лBкарь окултистъ!  

Когато повикатъ единъ окултенъ лBкарь при нBкой боленъ, 
той трBбва да се обърне към Бога и да Го запита: Господи, да 
отида ли при този боленъ? Има много съвBстни лBкари, които 
като ги повикатъ при нBкои болни казватъ: Азъ не съмъ 
разположенъ, нека дойде другъ лBкарь. Какъ се повдига 
авторитетътъ на единъ лBкарь? Когато на 100 души болни 
лBкарьтъ излBкува 99, а само единъ не може, авторитетътъ му 
се повдига, но ако на 100 души измори 99, а единъ излBкува, 
авторитетътъ му се губи. Ако този лBкарь иска да възстанови 
авторитета си, трBбва да излBкува на 100-тB най-малко 70, 80 
души. Ако спазва законитB на темпераментитB, ще има 
отлични резултати. СегашнитB болести, обаче, се дължатъ и на 
други причини, за които нBкой пAть ще се спра да ви поговоря. 
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Сега, туй прBсBване между васъ е необходимо. Азъ ви 
казвамъ, че не е достатъчно само да ме слушате. Тази година се 
изисква отъ васъ едно микроскопическо приложение. Вие ме 
слушате само, но съ това се излагате. Колкото повече ви 
говоря, толкова отговорностьта за васъ е по-голBма. За всичко 
това, което съмъ ви говорилъ, невидимиятъ свBтъ изисква поне 
1/1000 часть от него приложение. И ако тази  1/1000 часть не се 
приложи, никакво извинение нBма. Не искамъ 1/1000, но 
искамъ само 1/1000 часть приложение. Ако приложите само 
1/1000 часть отъ всичко, което сте чули, тя ще произведе 
грамадни резултати. Това е най-малкото.  

Хване ви, напримBръ хрема. Зарадвайте се, че е дошла тази 
хрема, направете единъ малъкъ опитъ съ нея. Въ деня, въ който 
ви хване хремата, направете едно микроскопическо добро на 
най-нещастния човBкъ когото намBрите и ще видите, какво ще 
стане съ хремата. Хване ви главоболие, гърдоболие или каква и 
да е друга болесть, направете най-микроскопическото добро и 
болестьта ви ще изчезне. Направете този опитъ, да видите, 
вBренъ ли е или не.  

Вие като заболBете, казвате: Идете кажете на Учителя да се 
помоли заради менъ. Знаете ли на какво мязате вие въ този 
случай? Ще ви приведа единъ примBръ изъ живота. Въ 
Америка имало единъ много духовитъ проповBдникъ, който 
тъй проповBдвалъ, че цBлата публика се кAсала отъ смBхъ. Той 
разправялъ единъ случай отъ своя животъ, като проповBдникъ. 
Викали го при единъ много богатъ човBкъ, членъ на църквата, 
който сериозно заболBлъ, искалъ да се помоли за него. 
ПроповBдникътъ отива при болния и му казва: Не мога да се 
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моля за тебе, ти не си направилъ никакво добро, азъ не мога да 
колBнича прBдъ Господа за тебе, нBма какво да Му кажа. -Моля 
ти се, ще умра! -Не, докато не дадешъ нBщо за Господа, ако не 
обBщаешъ поне половината отъ имането си, азъ не мога да се 
моля за тебе. Не мога да колBнича на голата земя. Ще дадешъ 
нBщо и то много, за да ми бAде меко, като вълна подъ 
колBнетB. Само така ще мога да докажа на Господа, че този 
човBкъ даде нBщо. Иначе, колкото и да се молишъ, ще умрешъ.  

Казвамъ, отъ всинца ви се изисква такава вBра, която и 
планина да прBмBства. И Христосъ не казва да имате вBра 
голBма като камилски яйца, но казва: Ако имате вBра колкото 
едно синапово зрънце и кажете на тази планина да се прBмBсти, 
ще се прBмBсти. Туй малкото зрънце, това е 1/1000 часть, която 
ако приложите, ще имате магическа сила и планини ще можете 
да прBмBствате. Не трBбва да бAдете лековBрни, но да ходите 
вB живота си съ непоколебима, разумна вBра.  

Тази вечерь ще ви дамъ едно правило, съ кои хора да 
дружите и отъ кои хора да се пазите. Обичайте ония хора, 
които сA много добри и ония които сA много лоши. ТB сA 
безопаснитB хора. Ония пъкъ, които сA малко добри и  малко 
лоши, тB сA опасни хора, защото като се смBси отъ доброто 
малко и отъ лошото малко, отъ тBхъ става една каша, една 
амалгама. Лошиятъ човBкъ поне си казва: Да знаешъ, азъ съмъ 
лошъ, пази се отъ мене. Онзи пъкъ, който се вие като змия, 
мBси и доброто и лошото, пази се отъ него! Такива лAжци не 
приемамъ въ кAщата си. Такива ученици въ школата не 
обичамъ да има. Прямота трBбва да имаме въ отношенията си! 
Два вида герои има въ свBта. Ако единъ човBкъ бAде 
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постояненъ въ ДобродBтельта, постоянно прави добро, но 
направи ли една погрBшка, има доблестьта да я изповBда, това 
е герой човBкъ! Другъ човBкъ, който грBши много, но кае се, 
изповBдва се прBдъ Бога и се изправя и това е герой човBкъ. 
Онзи човBкъ, обаче, който служи и на дявола и на Бога, той е 
най-опасенъ човBкъ.  

Та казвамъ, ще слушате когато Господь ви говори. Когато 
Господь говори, Той говори едноврBмено и на ума, и на 
сърцето, и на волята ви. За всинца ви има опасность да не 
изпаднете въ едно вътрешно заблуждение. 

Казвамъ, всBки отъ васъ трBбва да бAде крBпъкъ, силенъ. 
Азъ искамъ принципътъ на Любовьта да проникне въ васъ, да 
бAдете достойни да носите това учение въ неговата пълнота. 

 
 

Тайна молитва 
 
 
Мото прBзъ цBлата седмица: “Любовьта ражда доброто. 

Доброто носи животъ, свBтлина и свобода за нашитB души.” 
 
 
 

3-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ,  
държана отъ Учителя на 29.Х.1924 г. 

София 
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Връзки въ геометрическитB форми 
 
 

Размишление 
 

Прочетоха се нBкои отъ работитB върху темата: “Най-
силното чувство вB човBшката душа.” 

Тема за слBдния пAть: “Съзнанието въ насBкомитB.” 
Често нBкои въпроси, които се задаватъ, сами по себе си, се 

виждатъ безъ връзка и безъ смисълъ. НBкои нBща отдалече се 
виждатъ, че иматъ връзка, други нBща отблизо се виждатъ, че 
иматъ връзка. Тъй щото, двB противоположности има въ 
Природата. ЗапримBръ, ако гледате на МBсечината съ просто 
око, вижда се единъ образъ, една жена, която гледа къмъ 
Земята. Но ако вие погледнете МBсечината съ далекогледъ, 
този образъ се изгубва. Съ просто око тази жена е прBкрасна, 
изглежда на англичанка, седи горда, непристAпна. 
СлBдователно, има връзки, които ние виждаме отдалече, има 
връзки, които ние виждаме отблизо. 

ПрBдставете си една пружина, каквато е тази на часовника, 
но навита милиони пAти около своя центъръ и способна да се 
развъртва и завъртва. Каква идея може да ни даде тя? Тя 
изразява пAтьтъ, по който човBкътъ е вървBлъ - неговиятъ 
произходъ. Значи, човBкъ започва своя животъ отвAтрB, като 
постепенно се развъртва навънъ. Туй развъртване наричатъ 
еволюция. Ако пъкъ си прBдставите единъ остъръ Aгълъ, съ 
върха нагорB, на какво ще го уподобите? - На човBшкия носъ. 
Така, само съ нBколко линии вие може да нарисувате и 
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човBшкото око, и човBшката уста. Помислете, какво отношение 
сAществува между окото и носа. Устата е първоначалното 
проявление на човBшкото сAщество. Окото е необходимо на 
човBка, за да ходи правилно, да вижда дB ходи. Носътъ е 
необходимъ на човBка, за да може въ Природата, въ която 
живBе, да намира приятнитB и полезнитB за себе си храни. Той 
ги познава по миризмата. Въ устата се намира езикътъ, съ 
който човBкъ вкусва. Задъ окото, задъ носа, задъ езика, въ 
човBка седи нBщо още по-високо. Окото прави човBка 
свободенъ. То е емблемъ на свобода. Който има очи, той е 
свободенъ. ЧовBкъ, у когото обонянието е развито, показва, че 
и умътъ му е развитъ. Той е свободенъ човBкъ въ умствения 
свBтъ. Щомъ човBкътъ е започналъ да обонява, започналъ е да 
мисли, започналъ е да прави разлика между единъ прBдметъ и 
другъ. 

На човBшката глава има начертана още една крива линия, 
която изразява човBшкото ухо. Отъ човBшкото ухо е 
образувана българската буква “З”. Питамъ тогава, отъ какво 
произтича злото въ свBта? - Злото произтича всBкога отъ 
човBкъ, който не знае да слуша. Вървишъ нBкAдB, но не 
слушашъ, не чувашъ, не обонявашъ, не виждашъ - всBкога ще 
направишъ зло. СлBдователно човBкъ, който иска да върви 
правилно, трBбва да вижда правилно, да обонява правилно, да 
вкусва правилно, да чува правилно. Отъ тукъ може да извадимъ 
едно правило, едно естествено или едно Божествено мBрило за 
живота, споредъ което трBбва винаги да мBримъ своитB 
постAпки. 
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Тъй както днесъ животътъ се развива, ние се намираме на 
прBдставление. Животътъ ни е много изкуственъ, той е животъ 
на сцената. Виждате на сцената мAжъ и жена се каратъ. 
Жената напада мAжа, казва му обидни думи. Неговото 
честолюбие се накърнява, той казва: Азъ съмъ силно обиденъ, 
не мога да живBя повече - взима ножъ и го забива въ сърцето 
си. Подъ дрехата си има мBхуръ пъленъ съ червена вода. 
Потича тази вода въ видъ на кръвь и той пада на сцената. 
Казвате: Този актьоръ играе много добрB ролята си. Тия хора, 
обаче, прBдставляватъ на сцената. УтрB ще видите този човBкъ 
пакъ живъ. Той се убива на сцената, а въ дBйствителность е 
живъ. И сто пAти да се мушне съ ножа, виждате го пакъ здравъ 
и живъ. Виждате и двамата примирени.  

Сегашниятъ нашъ животъ е подобие на такова едно 
прBдставление. Виждате нBкой човBкъ тAженъ, казва: Много 
съмъ скърбенъ. Този човBкъ, отъ когото днесъ текоха четири 
реда сълзи, утрB го виждате веселъ. Какъ е възможно, човBкъ, 
който до вчера е билъ така неутBшимъ, сега да е веселъ. 
Казвамъ, той е билъ на сцената, подъ дрехата си ималъ мBхуръ, 
пъленъ съ червена вода. Удари мBхура съ ножъ, но той остане 
здравъ и читавъ и казва на жена си: Хайде, жена да си пийнемъ 
малко, хубаво изиграхме ролята си, публиката е доволна отъ 
насъ. Хайде да си пийнемъ по още една чашка, хубаво 
изиграхме ролята си. 

Този моралъ задъ сцената е прBкрасенъ, понеже е взетъ отъ 
реалния животъ на сцената, но сегашниятъ ни животъ е взетъ 
отъ единъ по-висшъ животъ. Животътъ, който ние сега 
живBемъ, тъй както сега се проявява, въ него влизатъ елементи 
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отъ единъ по-висшъ животъ и ние искаме да прBдставимъ този 
животъ именно. НBкои казватъ: НBма моралъ въ свBта. Не, 
моралъ има! За онзи, който има очи, свBтлината сAществува, т. 
е. проявява се. Онзи, у когото тия органи липсватъ, това ни 
най-малко не показва, че свBтлина нBма. ВъпрBки, че той не 
вижда свBтлината има понятие за нея. НBкой човBкъ може да 
не чува звука, обаче той има понятие за него. Въ този човBкъ 
има силенъ копнежъ да чува. У нBкой човBкъ може да не е 
развито обонянието, но той има понятие за него. Тия нBща 
сAществуватъ за него като копнежъ и единъ день тB ще се 
проявятъ. 

И тъй, всички вие трBбва да се стремите къмъ онова 
Божествено начало въ васъ, чрBзъ което да схващате реалнитB 
нBща въ живота. ПрBдставете си, че вие влизате въ една зала и 
отвънъ още чувате, че нBкой вика до Бога. Защо? - Не знаете 
още. Като влBзете въ залата, виждате вAтрB двама души. 
Единиятъ отъ тBхъ хваналъ рAцBтB на другия и вика, колкото 
гласътъ му държи, а той му вади зAбъ. Ако не знаете какво 
става, какво ще кажете? Ще си кажете: Колко грубъ е този 
човBкъ, какъ грубо вади зAби! ПрBдставете си, че този човBкъ 
е единъ виденъ лBкарь, а другиятъ е боледувалъ 3 - 4 седмици 
отъ зAбъ, инфектиралъ се зAбътъ му и лBкарьтъ казва, че ако 
зAбътъ не се извади, този човBкъ ще пострада. Какво зло има 
въ това! Кой е виновенъ, лBкарьтъ ли или този човBкъ, който не 
е пазилъ добрB зAбитB си? (Болниятъ.) Не е виновенъ само 
болниятъ, виновни сA още баща му и майка му, които сA му 
дали такова хилаво тBло. На майка му и на баща му зAбитB 
бBха развалени, затова и неговитB сA развалени. Тогава 
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държатъ като отговорни лица баща му и майка му. Майката 
казва: И на моята майка бBха развалени зAбитB. Бащата казва: 
И на дBдо ми бBха развалени зAбитB. 

Кога се развалиха зAбитB на тия хора? Значи, причината на 
тия нBща се крие още въ далечното минало. НBкой пAть ще ви 
задамъ да пишете върху темата: Кога се развалиха човBшкитB 
зAби? Или: Кога хората започнаха да боледуватъ отъ зAби? 
Кога се появи зAбната болесть? Тъй ще дойдемъ до ония 
естествени правила въ живота. Божествениятъ животъ самъ по 
себе си е красивъ. 

Сега, разбира се, ако азъ река да ви обясня всичко онова, 
което става въ свBта, ще се яви друга опасность за васъ: вие ще 
извадите най-криви заключения за живота. Питамъ: ако нBкой 
отвори прBдъ васъ едно шише съ отровенъ газъ и азъ се затека 
да го затворя, зло ли ви правя? ПрBдставете си, че въ туй шише 
има съзнание и като види, че го затварямъ, ще бAде недоволно 
и ще ми каже: Защо не ми отворишъ да дишамъ чистъ въздухъ? 
Защо си толкова жестокъ? Жестокъ съмъ за шишето, но за 
другитB не съмъ жестокъ. Казвамъ, по-добрB ти да страдашъ а 
другитB да благуватъ, отколкото ти да благувашъ, а другитB да 
страдатъ.  

СлBдователно, ние казваме, че въ този свBтъ сAществува 
единъ моралъ, общъ за всички и единъ частиченъ моралъ, само 
за нBкои. Въ свBта сAществува още физическо право и право 
на душата. Законътъ е слBдниятъ: Когато тBлото страда, то е за 
благото на душата. Имайте прBдъ видъ слBдното правило: Не 

жертвувайте никога благото на душата за благото на 
тBлото! Защото душата сама по себе си е толкова благородна, 
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тя знае какъ да се грижи за тBлото. Но остане ли тBлото да се 
грижи за душата, работата е злB. 

Тази вечерь ще ви прBдамъ едно ново музикално 
упражнение, съ единъ новъ ритъмъ, да видимъ, какъ ще го 
схванете. Текстътъ е взетъ от Евангелието на Иоана, 1 гл., 
Стихове 1 - 5: Въ начало бB Словото: 

И Словото бB у Бога, 
И Словото бB Богъ. 
То въ начало бB у Бога. 
Всичко чрBзъ Него стана. 
И което е станало 
Нищо безъ Него не стана. 
Въ Него бB животъ 
И животътъ бB видBлина на человBцитB, 
И видBлината свBти въ тъмнината, 
И тъмнината я не обзе. 
ПървитB два стиха отъ главата изразяватъ дBйствие на Духа. 

Третиятъ стихъ изразява дBйствие на ума. Четвъртиятъ стихъ 
изразява дBйствие на сърцето, а петиятъ стихъ изразява 
материалния свBтъ. Тъмнинаната прBдставлява материалния 
животъ и прBзъ нея прониква свBтлината. Това упражнение е 
снето отгорB. Значи, първиятъ актъ, дBйствието на духа има 
разширение; вториятъ е на ума, третиятъ на сърцето и най-
послB иде заключението, то е актъ на физическия животъ, тъй 
както сега живBемъ. Като учите упражнението сега, ще 
спазвате ритъма и такта, които много се измBнятъ. 

Сега, да направимъ едно упражнение: РAцBтB се движатъ 
напрBдъ въ полукрAгове навънъ и се приближаватъ високо 
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надъ главата, при което едноврBменно се изговарятъ думитB: 
“Въ силата на Божията Любовь”, обратно движение надолу, 
като се произнасятъ думитB: “Въ силата на Божията 
МAдрость”. Първото движение на рAцBтB: “Въ силата на 
Божията Истина”, движение рAцBтB надолу въ крAгове: “Да 
се освBти името Божие”, движение на рAцBтB нагорB въ 
крAгове: “Да дойде Царството Божие”; рAцBтB се движатъ 
надолу въ крAгове: “Да бAде волята Божия!” 

Въ живата Природа сAществува единъ методъ извBстенъ 
почти на всинца ви; може би мнозина отъ васъ сA го 
наблюдавали: Природата изобщо започва съ много слаби 
действия. НBкой пAть виждате слабо едва забBлBжимо 
полюлBване на листата и слBдъ туй постепенно усилване, 
докато нBкога се изрази въ видъ на буря. МалкитB пиленца, 
когато започнатъ да хвъркать, най-напредъ се повдигатъ на 
краката си, послB си поразперятъ крилцата и отново се връщатъ 
въ гнBздото. На втория день пакъ подскочатъ, подхвръкнатъ 
наблизо нBкAдB съ крилцата си, послB малко по-далечъ, докато 
ги видишъ най-послB изхвръкнали отъ гнBздото си, добили 
самоувBреность.  

ВсBки, който не спазва този законъ на Природата, пада долу 
и прBзъ цBлия си животъ съжалява за това. Въ тази школа вие 
ще правите всBко упражнение, което ви се задава. Казвате: 
какво ще ни ползуватъ тB? Азъ ще ви запитамъ: ако тия 
упражнения не ви ползуватъ, защо пиленцата постепенно 
упражнBватъ крилцата си? Отъ упражнението на крилцата 
зависи всичкото бAдаще на една птица. Отъ тBзи упражнения 
ще се развиятъ мускулитB, с които ще лети, да си набавя храна, 
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да се избавя отъ своитB неприятели. ВсBко движение, което 
правимъ, се отразява благотворно върху ума ни. Има 
хармонични дBйствия, които се отразяватъ благотворно върху 
органитB на ума. Въ старо врBме, когато искали да накажатъ 
нBкой упоритъ, своенравенъ човBкъ, отрBзвали му палеца и съ 
това парализирвали волята му.  

Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята 
си всBка сутринь като ставате, концентрирайте ума си върху 
палеца. Туй упражнение ще подBйствува върху волята ви тъй, 
както дBйствуватъ упражненията за заякване крилцата на 
малкото пиленце. Това е микроскопическа придобивка, но като 
правите това упражнение день, два, недBля, мBсецъ, ще 
забBлBжите едно разположение, едно малко засилване на 
волята. Палецътъ трBбва да се движи хармонично. ЗабBлBзано 
е, че у онBзи хора, които се умопобъркватъ, палецътъ не се 
движи, остава изправенъ. НBкой казва: Ще се умопобъркамъ! 
Казвамъ, докато движишъ палеца си, нBма да се побъркашъ, но 
започнешъ ли да го държишъ неподвиженъ, има опасность. 
Можешъ ли да движишъ палеца си нагорB-надолу, никой не 

може да изкара ума отъ главата ти, освBнъ ти самъ.  
НBкой казва: Ти ме подлуди. Не, Богъ е турилъ ума ти на 

мBсто и никой не може да ти го изкара, освBнъ ти самъ. Ако 
нBкой го изкара, ти си виноватъ. Умътъ е твой, ти ще се 
разправяшъ съ него, никой не може да го изкара отъ главата ти. 
Палецътъ прBдставлява Божествения свBтъ и той указва 
благотворно влияние върху човBшкия умъ. ЧрBзъ палеца се 
проявява Божествения, висшия свBтъ и умътъ трBбва да черпи 
вдъхновение отъ него. Като се движи палецътъ, образува едно 
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крAгообразно движение. Всичко въ свBта е крAгообразно. То е 
едно непрBривно движение. НBкои нBща намъ се виждатъ 
прBкAснати, но тия прBкAснати мBста сA отъ единъ по-висшъ 
свBтъ.  

ЗапримBръ, носътъ е проекция на единъ много по-
съвършенъ образъ, отколкото той прBдставлява. ЧовBшкото 
око е проекция на друго едно око, още по-съвършенно отъ 
това, което виждаме. Бога винаги изразяватъ съ едно око. Защо 
не Го изразяватъ съ двB очи? Значи, Божественото око, като се 
проектирало въ физическия свBтъ, се раздBлило на двB. Туй, 
което ние виждаме въ нашия организъмъ: лBвата рAка, дBсната 
рAка, това сA проекции отъ духовния свBтъ, проекции на сили, 
които работятъ и се изявяватъ на физическия свBтъ въ една или 
въ друга форма. Моята рAка, напримBръ, е сгAстена сила. 
Вашата рAка, вашата глава, вашето тBло, като се разложатъ, ще 
се върнатъ въ Божествения свBтъ като сили, а не като материя. 
Какъвъ изгледъ ще имате тогава? Вие ще бAдете турени въ 
центъра на единъ голBмъ крAгъ. Отъ тамъ вие ще виждате 
навсBкAдB и всичко, което става, ще бAдете всевидещъ. Сега, 
понеже сте навънъ, по периферията на тази окрAжность, вие се 
мAчите да виждате малкитB работи. 

Вие сте засега ученици. Това е единъ периодъ, който трBбва 
да минете. Казвамъ, великото благо въ свBта седи въ изучаване 
малкитB нBща, затуй трBбва да се поправятъ малкитB 
погрBшки. МалкитB погрBшки произлизатъ отъ слBдното: 
щомъ не усвоимъ една малка, микроскопическа ДобродBтель, 
ражда се една малка погрBшка. Азъ ще ви прBдставя следния 
примBръ отъ чисто морално гледище. ПрBдставете си, че вие 
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сте три сестри, родени отъ една майка и отъ единъ баща. Баща 
ви е чистокръвенъ и майка ви е чистокръвна. Подъ 
“чистокръвенъ” разбирамъ, че не сA смBсъ. Баща ви и майка ви 
се обичатъ и вие тритB сестри сAщо се обичате. Единъ день, по 
едно съвпадение, двBтB сестри се скарватъ, казватъ си по една 
обидна дума, тъй както между дипломатитB. Едната сестра 
поглежда сестра си невнимателно, накриво, а другата се 
разплаква.  Третата сестра трBбва ли да каже на разплаканата 
си сестра, че поведението на нашата сестра не е хубаво или 
трBбва да ѝ каже: Сестро, не плачи, сестра ни не те е обидила, 
ти криво си я разбрала. Ами какъ ще докаже, че сестра ѝ я 
погледнала накриво?  

Знаете ли, какво нBщо е криво поглеждане? То е една 
проекция. Ако нBкой пAть небето се заоблачи и слънцето се 
скрие, настане тъмнина, това значи ли, че Природата измBня 
спрBмо менъ своето разположение? Ще кажете ли, че 
Природата се разгнBви заради тебъ? Не, тя си прави нBкакви 
маневри. Азъ ще се скрия въ нBкоя пещера или подъ нBкое 
дърво и ще наблюдавамъ проявитB ѝ, ще се уча като дBцата. 
Който не знае тия нBща, мисли, че всBки гърмежъ, всBка буря е 
за него. Ще си каже: Отидохъ вече! СлBдъ туй небето ще се 
разведри, слънцето отново ще изгрBе и той ще каже: ВрBмето е 
много хубаво, отлично! СлBдъ онзи проливенъ дъждъ, слBдъ 
гръмотевицата въздухътъ е освBженъ, чистъ.  

Когато слънчевитB лAчи падатъ върху насъ или върху кое и 
да е по-низше сAщество отъ насъ, тB се отразяватъ 
благотворно, но ако сAщитB тия лAчи биха паднали върху 
нBкой ангелъ или върху нBкой възвишенъ духъ, биха имъ 
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причинили нBкаква врBда. Те за тBхъ сA силни, неприятни 
удари. Значи, Божествениятъ свBтъ трBбва да има специални 
начини за изявление по отношение различнитB сAщества. И 
наистина, онази свBтлина, въ която ангелитB живBятъ е толкова 
деликатна, че вие даже не бихте я почувствували.  

СлBдователно, приятнитB нBща за насъ, сA неприятни за 
други сAщества, по-висши отъ насъ и приятнитB нBща за тBхъ, 
сA неприятни за насъ. Ако ние влBземъ въ ангелския свBтъ, 
свBтлината, при която тB живBятъ, е толкозъ възвишена, че ние 
ще се намBримъ въ тъменъ свBтъ. Този свBтъ ще ни бAде 
безпрBдметенъ, не ще можемъ да работимъ въ него. Затова, въ 
дадения случай, тъй както сме поставени въ този крAгъ, 
свBтлината, която иде отъ слънцето е много приятна за насъ. 
По-приятна сила от слънчевата нBма за нас. По-приятна 
свBтлина отъ слънчевата за насъ нBма, особенно сутринната, 
когато слънцето изгрBва. Тогава въ въздуха нBма много влага, 
но се чувствува мека, приятна атмосфера. Тази мека слънчева 
свBтлина, като че масажира, като че прониква чрBзъ нея 
нBкакъвъ животъ въ тBлото. 

Едно е важно за васъ: Пазете съзнанието си всBкога будно! 
Както и да се проявите отвънъ, вAтрB въ съзнанието си пазете 
единство, вAтрB да нBма раздвояване. Съзнанието ви никога не 
трBбва да бAде разнородно. Не пропущайте прBзъ съзнанието 
си абсолютно никаква покварена мисъль, никакво лошо 
чувство! Душата си сAщо пазете чиста, свята! Христосъ казва: 
“Само чистиятъ ще види Бога.” Въ външния свBтъ, въ 
материалния свBтъ ние сме поставени неизбBжно да минемъ 
прBзъ една кална срBда. Не сме птици да прBхвръкнемъ, но ще 
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гледаме, по възможность по-малко да се окаляме. Ще стAпваме 
внимателно, ще избираме мBста, дBто по-малко ще затънемъ. 
СлBдъ като минемъ това мBсто, ще си изчистимъ краката отъ 
кальта. ТBзи работи ставатъ постоянно въ този свBтъ. ТB не 
трBбва да ви смущаватъ.  

Вие, като ученици, въ съзнанието си трBбва да бAдете 
еднородни. Това е Божественъ законъ за всички. Никакво 
раздвоение! Силата, красотата, хубостьта на човBка зависи отъ 
единството, отъ еднородностьта въ съзнанието му. Щомъ имате 
туй единство, щомъ съзнанието ви е еднородно, вие сте едно съ 
Бога, а щомъ сте едно съ Бога, Той вече ви помага. Не мислете, 
че ние сме силнитB на свBта. Щомъ сме чисти, Богъ има 
възможность да дBйствува чрBзъ насъ. Той е всесиленъ, Той 
само може да ни пази. Но и у насъ трBбва да има туй съзнание, 
тази мисъль да бAдемъ чисти. Ако вие сте чисти, само тогава 
Богъ ще работи чрBзъ васъ. СлBдователно, когато Богъ се 
проявява въ всинца ни, ще дойде и тази Божествена хармония, 
това единство. Само така Богъ ще се прояви въ менъ и въ васъ. 
Въ всинца ни Богъ нBма да се прояви по единъ и сAщъ начинъ, 
ще има разнообразие. Въ еднообразието има разнообразие. 
Красотата седи въ разнообразието. 

Сега, виждаме да ставатъ нBкои малки пертурбации, но тB 
сA въ физическия свBтъ. Всички трBбва да се стремимъ къмъ 
чистотата. Ние можемъ да бAдемъ чисти! Всички ще се 
стремите къмъ чистота. 

Тази вечерь вие бBхте писали върху темата: Най-силното 
чувство на душата. Кое е това чувство? - Най-силното чувство е 
това, което още не е проявено. ВсBко чувство, което е проявено, 
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е слабо. Това, което е проявилъ човBкъ, ние знаемъ какво е. ДB 
сA нашитB силни чувства? Можете ли да извадите изъ историята 
нBкои хора съ силни чувства? Колко хора знаете, които сA 
устояли въ своитB чувства? Ако въ едно отношение сA устояли, 
въ друго не сA устояли. Влизали ли сте въ потънкоститB на 
човBшкия животъ? Казватъ за нBкого: Той е много устойчивъ 
човBкъ. Да, въ едно отношение е устойчивъ, но въ друго е 
неустойчивъ. НBкой човBкъ е любезенъ спрBмо васъ, но ще го 
видите, колко е грубъ спрBмо други. Какъ ще си обясните тия 
нBща? СпрBмо нBкои хора трBбва да бAдешъ грубъ, не можешъ 
да бAдешъ мекъ, любезенъ. Когато вашата кAща гори,  спрBмо 
огъня може ли да бAдете деликатни? Ще вземете толумбата, ще 
го загасите. Огъньтъ казва: Защо не ми дадете възможность да се 
проявя? Ще му кажешъ: Моята кAща не е мBстото, дBто трBбва 
да проявявашъ силата си. Щомъ искашъ да проявишъ силата си, 
ще те туря вънъ. Азъ съмъ работилъ върху моята кAща толкозъ 
години, затова ти нBмашъ право да я смъкнешъ! 

Този огънь, който гори и изгаря, ние ще го изгасимъ, а този, 
който гори, безъ да изгаря, ние ще го духаме, постоянно ще го 
поддържаме. Азъ искамъ да извадите отъ огъня хубавото, 
красивото. Всички ще се стремите къмъ хубавото, къмъ 
възвишенитB образи, които Богъ е създалъ. ТрBбва да се пазите 
отъ свBта! СлBдили ли сте всBки день за себе си да бAдете 
безпристрастни? ВсBка вечерь ще туряте на теглилкитB свойте 
постAпки и ще ги измBрвате точно. ТB сA чувствителни вBзни, 
вBрно теглятъ. Ще теглитB погрBшкитB си на тия вBзни и ще 
отбBлBзвате, дB е мBстото на рBзката. Точно ще мBрите! По 
отношение себе си ще бAдете по-строгъ, отколкото къмъ 
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другитB хора. И като ученъ човBкъ, ще туришъ книгата прBдъ 
себе си и ще отбBлBзвашъ, колко тежи всBка погрBшка. Научни 
данни сA това! Като направишъ такъвъ прBгледъ на постAпкитB 
си прBзъ този день, ще изпратишъ тази статистика въ Небето, въ 
архивата на твоите учители, да знаятъ какъ си прBкаралъ деня. 
ТB ще гледатъ какъ си мBрилъ, ще провBрятъ всичко това и ще 
видятъ, доколко е развито въ тебе съзнанието на онази 
вAтрBшна справедливость. ВсBка вечерь ще рапортирашъ. Вие 
пращали ли сте рапортъ? Вечерь ще изпращате рапорта си, а 
сутринь ще чакате отговоръ, ще получите едно писмо. Ако сте 
дали вBрни данни, ще погледнете писмото, ще се позарадвате и 
прBзъ цBлия день ще бAдете радостни и весели. Това не е 
илюзия, въ това седи красотата на живота. 

И тъй, вечерь ще пращате вашето писмо горB, сутринь ще 
дойде отговорътъ. Ще прочетете писмото и ще започнете новия 
животъ. Това е Божественото, което трBбва да се приложи за въ 
бAдеще въ живота ви. 

 

Тайна молитва 
 

 Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина 
и свобода за нашитB души. 

 
 

4-а школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 5.XI.1924 г.  

София 
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ЗабравенитB нBща 
 
 

Размишление 
 
За слBдния пAть като тема (№ 4) ще извадитB основнитB 

мисли отъ първата школна лекция на III-та годишнина. 

Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 
“Съзнание у насBкомитB.” 

Тази вечерь ще ви говоря върху забравенитB нBща. 
Помнете слBдното правило: Единъ окултенъ класъ, отъ 

какъвто характеръ и да е, не е мBсто за забавление, не е мBсто и 
за игра. Понеже вие искате да съградите разумно вашия 
животъ, понеже искате да създадете нBщо благородно въ 
характера си, питамъ ви: отдB ще вземете този материалъ? 
Когато хората искатъ да съградятъ една кAща, все трBбва да 
взематъ отнBкAдB материалъ: ако е отъ камъни - камъни 
трBбва да намBрятъ; ако е отъ тухли - тухли, ако е отъ пръсть 
или отъ дървета, или просто отъ каль, все трBбва да взематъ 
този материалъ отнBкAдB. Каква ще бAде тази кAща, ще се 
опрBдBли отъ материала, който се взима, както и отъ това, 
какви майстори я правятъ. 

Сега вие, запримBръ, понBкой пAть мислите, че можете да 
дойдете въ класъ и можете да не дойдете, като се извинявате, 
че нBмате врBме. Че нBмате врBме, това не е вBрно. Това е една 
квадратна лъжа - нищо повече! За да направи човBкъ едно 
добро, може да има спънки, но тия спънки ни най-малко не 
показватъ, че той не може да направи доброто. И извиненията, 
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че обстоятелствата, че условията били такива - онакива, че 
врBмето било студено или дъждовно, че жената нBкому се 
разболBла, че коремътъ го боли, че дрехи нBмалъ, че обуща 
нBмалъ и редъ други причини, това не сA извинения. Азъ ще ви 
докажа това. ПрBдставете си, че твоитB панталони сA скAсани 
и ти седишъ въ кAщи, но по едно врBме дойде неприятельтъ ти 
въ кAщи, какво ще правишъ? НBма ли да бBгашъ? - Веднага ще 
избBгашъ вънъ. Или ако баща ти е умрBлъ, а въ това врBме 
неприятельтъ ти дойде въ кAщи, ти нBма ли да оставишъ баща 
си и да офейкашъ? - Ще го оставишъ разбира се.  

Значи, въ врBме на мAчнотия можешъ да оставишъ всичко, 
само и само да спасишъ живота си. Въ такъвъ случай, можешъ 
ли да се извинишъ съ нBщо, че не си дошълъ въ класъ? Имайте 
прBдъ видъ, че ония велики сAщества, които държатъ смBтка за 
този окултенъ класъ, си иматъ каталогъ, въ който сA записани 
имената ви и слBдятъ за всBко ваше отсAствие, отбBлBзватъ 
тамъ. ТB отбBлBзватъ сAщо, писали ли сте темитB, които ви 
давамъ или не сте ги писали.  

Вие често казвате: Азъ не разбирамъ тази тема, нBма да 
пиша нищо по нея. Дали разбирашъ или не, то е другъ въпросъ, 
но ти трBбва да мислишъ върху тази тема, защото тия разумни 
сAщества ще те питатъ: Ти помисли ли върху темата? Дали ще 
я разрBшишъ, то е другъ въпросъ, но ще мислишъ върху нея. 
То е важното. Като излBзешъ сутринь и погледнешъ на 
слънцето, ти нBма да мислишъ върху това, ученитB хора какъ 
разрBшаватъ въпроса за слънцето, но само ще го погледнешъ и 
ще се замислишъ малко. Това мислене е необходимо за живота 
ти. То ще ти внесе нBкоя хубава мисъль.   
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НBкоя вечерь може да погледнешъ небето, звBздитB, но съ 
това нBма да разрBшишъ великия въпросъ за звBздитB, обаче 
важното въ дадения случай за тебе е, че ще възприемешъ нBкоя 
свещена мисъль. Ти трBбва да подигнешъ очитB си нагорB къмъ 
небето! Не само това, но окултниятъ ученикъ като излBзе вънъ, 
ако небето е ясно и той не погледне нагорB, държатъ му 
смBтка. Това вече е отбBлBзано за него.  

ОтгорB ви наблюдаватъ, слBдятъ, какво ви интересува въ 
живота и какво не. Вие, запримBръ, като излBзете вънъ, не 
гледате нагорB. Когато врBмето е хубаво, това не ви прави 
впечатление. Но когато трBбва да дойдете въ класъ; тогава 
обръщате внимание, дали врBмето е лошо или хубаво и 
казвате: Днесъ врBмето е кално, ще се изкалямъ, не съмъ 
разположенъ, нBма да отида въ класъ. Не, човBкъ трBбва да 
образува една черта на постоянство въ характера си. Вие 
трBбва да си създадете една свещена мисъль. Никога не трBбва 
да има прBкAсване на вашитB мисли, на вашитB желания. Една 
Божествена мисъль или желание не търпи прекAсване, тB 
трBбва да бAдатъ непрBривни. Може да се явятъ спънки отъ 
различенъ характеръ, но желанието трBбва да си продължава. 
СпънкитB въ живота иматъ съвсBмъ другъ характеръ, съвсBмъ 
друго прBдназначение, а вашето желание да се учите има другъ 
характеръ. 

Сега вие искате да идете на Небето, да бAдете служители 
тамъ, но Небето е мBсто само за добри хора, азъ взимамъ 
доброто въ неговата сAществена черта. Единственото нBщо, 
което отличава човBка като човBкъ, е доброто, което живBе въ 
него. Ние казваме: Любовьта ражда доброто. Отъ това добро 
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пъкъ, отъ благото на Любовьта се подкрBпя животътъ. Само 
доброто може да подкрBпи живота. Когато доброто изчезне отъ 
свBта, смъртьта иде на негово мBсто и тогава земята се покрива 
само съ кости. 

Като ви говоря за забравенитB нBща, едно отъ тBхъ е 
слBдното: Вие искате да създадете доброто въ себе си сега, а 
сте забравили, че доброто не се създава, но се ражда. Когато въ 
вашата душа се зароди великото желание да служите на Бога, 
тогава се явяватъ и условията за доброто. За да може да 
служите на Бога, трBбва да имате разумно знание. За да дойде 
туй знание, трBбва да дойде разумниятъ животъ. Знанието 
трBбва да се прBдшествува отъ живота, защото само ония 
сAщества могатъ да иматъ стремежъ къмъ знание, които 
живBятъ съзнателенъ животъ. 

Като говорите за съзнание въ насBкомитB, азъ опрBдBлямъ: 
насBкомитB иматъ прBдметно съзнание. ЧовBкъ има образно 
съзнание, а ангелитB иматъ идейно съзнание. И тритB думи за 
васъ сA почти неразбрани. ПрBдметно съзнание значи, да 
имашъ едно огледало, въ което да се оглеждашъ. Какво ще 
гледашъ? Какъ наричате това оглеждане? Ако поставите едно 
огледало прBдъ една маймуна да се оглежда, какво ще разбере 
тя? - Ще се опита да хване тази маймуна вAтрB въ огледалото, 
защото ще мисли, че друга нBкоя маймуна се е скрила задъ 
огледалото.  

Значи, туй, което маймуната вижда въ огледалото, счита го 
за реално. Това показва, че и маймуната има прBдметно 
съзнание. Когато вие се оглеждате въ нBкое огледало, знаете, 
че това е отражение на самитB васъ; маймуната, обаче, мисли, 
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че въ огледалото вAтрB има друга маймуна и се чуди какъ тази 
маймуна се е вмъкнала тамъ. Тя ще се огледа веднъжъ, дважъ и 
ще напусне огледалото, ще избBга.  

Ние сме дошли до тамъ, че съзнаваме, какво онова, което 
виждаме въ огледалото, е наше отражение, нашъ образъ. 
Съзнанието на ангелитB е идейно, понеже тB нBматъ този 
навикъ да се оглеждатъ, тB нBматъ нужда да се оглеждатъ, 
понеже и безъ огледало се виждатъ. Единъ ангелъ може да се 
огледа самъ въ себе си, а вие не можете сами да видите лицето 
си, маймуната пъкъ съвсBмъ не познава своя образъ. ЧовBкъ 
чрBзъ отражение познава, че образътъ е неговъ, а ангелътъ 
идейно може да се види много хубаво и безъ огледало. ОнBзи 
отъ васъ, у които съзнанието е високо, тB ще започнатъ да 
усBщатъ съзнанието на ангелитB. Има нBкои хора, които 
виждатъ вAтрBшно своя образъ. И когато се появи този 
духовенъ образъ на човBка, тогава се поставятъ два образа 
единъ срBщу другъ, като че двB лица се гледатъ, но тия 
сAщества не сA като въ огледалото, тB сA живи сAщества. ТB 
прBдставляватъ вAтрBшния, идейния животъ на човBка. В тази 
почва, между тия двB сAщества въ идейния свBтъ, се ражда 
доброто. Тази мисъль е толкова отвлBчена, че за разбирането ѝ 
трBбва свBтлина въ душата ви. Това показва, че самата тази 
идея принадлежи къмъ Божествения свBтъ. ГолBма свBтлина се 
изисква, за да може човBкъ да разбере този вAтрBшенъ 
духовенъ животъ. Не е лесна работа да разберете дълбочината 
на тази идея. Не само вие, но има и ангели, които не разбиратъ 
тази идея. 
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АнгелитB сA раздBлени на двB царства: ангели, които 
принадлежатъ къмъ сAщинския Божественъ свBтъ, тъй 
наречения небесенъ свBтъ и ангели, които принадлежатъ къмъ 
духовния свBтъ, тB сA отъ една по-нисша йерархия. Разликата 
между тBхъ е, че еднитB възприематъ своето знание вAтрBшно, 
по интуиция, тB сA въ пъленъ контактъ съ Бога. Предъ тBхния 
духъ, прBдъ тBхния зовъ Божественото съзнание веднага имъ 
разкрива всички нBща въ тBхната пълнота. ПрBдъ тBхъ 
разкрива всичкото си сAщество. А другитB, по-нисшитB ангели 
въ това духовно царство, черпятъ своята духовна сила външно, 
чрBзъ първитB. ЕднитB черпятъ своитB знания отъ центъра, а 
другитB черпятъ своитB знания отъ периферията. Пъкъ, като 
дойдете въ човBшкото царство, понеже то е трето по редъ, 
човBцитB трBбва да взиматъ своето знание отъ горнитB два 
разряда. Каквото знание е минало прBзъ ума на ангелитB, то 
слиза и при човBцитB, дBто за трети пAть се прBчупва. 

И тъй, имате единъ божественъ лAчъ, 
който е  прBтърпBлъ три прBчупвания. Той е 
лAчътъ С, който прониква съзнанието на 
първитB ангели, въ точка n. И най-послB 
имаме трето прBдаване на този лAчъ къмъ 
човBшкия свBтъ. Значи, този лAчъ се 
прBчупва и мисъльта се приема отъ 
съзнанието на човBка “m”.  

Тъй щото всички ваши идеи, които имате, не сA излBзли отъ 
васъ. Даже нBкои отъ тBхъ не сA много сAществени за васъ. Че 
не сA толкова сAществени, това ни показва опита на живота. 
НапримBръ, нBкои нBща лесно захвърляте. А туй, което е 
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сAществено, което е идейно, никога не напуща човBшкото 
съзнание, защото идейнитB образи сA живи. Ти не можешъ да 
напуснешъ единъ идеенъ образъ. Той е живъ, той не е 
отражение само. 

И тъй, животътъ е само единъ филтъръ. Той филтрира 
вашитB мисли чрBзъ радоститB и страданията, които 
прBтърпBвате. Вие сега носите само радости и разочарования 
въ живота си. Отъ какво? Отъ вашитB идеи. Да кажемъ, че 
обичате нBкого, но слBдъ една или двB години вие се 
разочаровате въ неговата Любовь и казвате: Азъ мислихъ, че 
този човBкъ има Любовь, но той нBмалъ никаква Любовь. 
Питамъ, защо си мислилъ прBди двB години, че той има 
Любовь, а сега мислишъ, че нBма Любовь? Значи, ако твоятъ 
умъ, съ който тогава си мислилъ, не е билъ Божественъ, то и 
умътъ, съ който сега мислишъ, пакъ не е Божественъ. 
Божествениятъ умъ не прави два скока, двB отрицания. Нито 
първото ти заключение било вBрно, нито послBдното е вBрно. 
Ти трBбва да съзнаешъ, че разсAжденията ти и въ двата случая 
не сA Божествени. Твоятъ умъ, като на човBкъ, откакъ се 
родишъ, докато умрешъ, постоянно ще се мBни. И турцитB 
казватъ: Хайванъ дошелъ, теле си отишълъ. А българитB 
казватъ: Крава дошелъ, волъ си отишелъ. Въ БожественитB 
нBща нBма никаква промBна. 

Като говоря за интуицията, трBбва да знаете, че всBки 
човBкъ има интуиция, повече или по-малко развита. ВсBки 
единъ отъ васъ може да знае това нBщо за себе си. Вие, 
запримBръ, какво знаете за себе си? Азъ ще оставя въпроса, 
какво мислите за другитB, но какво мислите за себе си. НBкой 
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пAть вие мислите, че сте много добъръ, съзнавате туй, нали? 
Но слBдъ 5-6 години вие казвате: Не съмъ добъръ. Съзнавате, 
че не сте добъръ. Питамъ, какъ тъй, прBди 5 години мислихте, 
че сте добъръ, а сега безъ никакво основание, мислите, че не 
сте добъръ? Вие ще кажете: Азъ сгрBшихъ, изопачихъ живота 
си. Какъ тъй? - Ама външнитB условия на живота ме заставиха. 
Това е само едно математическо прBдположение, това е една 
вBроятность, азъ го опрBдBлямъ съ минусъ “а” (-а). То 
прBдставлява едно сAщество, което се движи отъ центъра къмъ 
периферията и срBща по-голBмо съпротивление, по-гAста 
срBда, вслBдствие на което туй сAщество постоянно губи отъ 
своята сила. Минусъ “а” подразбира единъ човBкъ който се 
раздBля, постоянно придобива знания, но нBма сили, затова 
остарBва. Този човBкъ е придобилъ много, всичко знае, но 
всичко въ него е изтощено, мозъкътъ му е изтощенъ, стомахътъ 
му е изтощенъ, затова не може да се ползува отъ знанията, отъ 
придобивкитB си. Значи, “-а” е движение отъ центъра къмъ 
периферията. Тогава имате и “+а”, което показва движение отъ 
периферията къмъ центъра. Туй слабо сAщество (-а), като се 
движи къмъ центъра, постоянно придобива, не срBща никакво 
съпротивление, понеже срBдата, къмъ която отива става все по-
рBдка и по-рBдка, докато най-послB, като влBзе въ центъра, туй 
тBло е придобило всичката своя пълнота. СлBдователно вие, 
които сте се родили на Земята, сте “-а”, изгубили сте нBщо. А 
всички, които заминаватъ за другия свBтъ, сA “+а”, сирBчъ 
могатъ да придобиятъ нBщо. 

Сега вие вBрвате ли въ туй мое твърдение? То трBбва да се 
докаже. Питамъ, по кой начинъ можемъ да докажемъ, че “-а” е 
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движение отъ центъра къмъ перферията? СъврBменнитB 
астрономи иматъ единъ уредъ, нареченъ спектроскопъ, съ 
който опрBдBлятъ къмъ кои звBзди се приближаваме и отъ кои 
звBзди се отдалечаваме. Той е основанъ на единъ простъ 
законъ: свBтлината, която иде отъ звBздитB, къмъ които се 
приближаваме, обхваща по-широко мBсто. Туй по-широко 
свBтло поле показва, че се приближаваме. ВсBка звBзда дава 
една отъ свBтлинитB на спектъра. А когато свBтлитB линии на 
спектъра се стBсняватъ и ставатъ по-малки, туй показва, че ние 
се отдалечеваме отъ тия звBзди.  

СAщиятъ законъ се отнася и до физическия свBтъ: ако 
всичкитB прBдмети, къмъ които се движимъ, се увеличаватъ 
прBдъ насъ, ние сме “-а”, защото множеството е въ 
периферията. Когато единъ човBкъ обича живота, обича 
Природата, когато се интересува отъ всичко външно, той е “-а”, 
той се приближава към физическия свBтъ. И тъй трBбва да 
бAде. Щомъ дойде до периферията и направи единъ крAгъ, 
щомъ изучи всичко и нBма какво повече да го интересува, въ 
неговото съзнание се образува обратно движение. Тогава 
всичкитB прBдмети въ духовния свBтъ, отъ които по-рано не се 
интересувалъ, всички тия образи сега изпAкватъ въ неговото 
съзнание и той става духовенъ човBкъ, става “+а” и започва да 
се движи отъ периферията къмъ центъра. Или на простъ езикъ 
ще кажемъ: онзи човBкъ, който се интересува отъ духовнитB 
работи, не само тъй привидно, но отъ сърце, той е “+а”.  

Този човBкъ, като стане сутринь рано, вземе Библията, чете 
по 23 часа, усърдно размишлява и прилага. Онзи човBкъ пъкъ, 
който взема Библията, поразгърне на 23 мBста и каже: И тB сA 
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били хора фанатизирани, не ме интересува това, тази книга не е 
за сегашнитB врBмена. Той е човBкътъ “-а”. ПосокитB “+а” и “-
а” показватъ само посока на движение.  

Тъй щото, за сега знанието на всички хора се опрBдBля отъ 
посоката на тBхното движение. ЗапримBръ, ние употрBбяваме 
думитB “височина и дълбочина”, за да опрBдBлимъ посоката на 
движението. Има и други опрBдBления, но азъ се спирамъ на 
тия двB. Височината, това е движение къмъ центъра, движение 
навAтрB. НагорB или навAтрB, е едно и сAщо нBщо; надолу 
или навънъ и то е едно и сAщо. Надолу да се движимъ и 
навънъ да се движимъ, понятията сA едни и сAщи. Щомъ се 
движишъ отъ центъра къмъ периферията, твоята памBть 
непрBменно ще отслабне. А щомъ се движишъ отъ 
периферията къмъ центъра, твоята паметь ще се усили. Щомъ 
се движишъ отъ центъра къмъ периферията, твоето съзнание 
непрBменно ще потъмнBе, ще изгубишъ свBтлината си, щомъ 
се движишъ отъ периферията къмъ центъра, ще дойде свBтлина 
въ съзнанието ти.  

СлBдователно ние сами хвърляме тъмнина въ съзнанието си, 
зависи отъ нашето движение. ЗапримBръ ти можешъ да 
кажешъ: Азъ съмъ лошъ човBкъ. Не е достатъчно да кажешъ, че 
си лошъ човBкъ, но защо си лошъ, какъ се обяснява твоята 
лошевина. Ти имашъ братъ, баща ви оставилъ и на двамата 
наслBдство, но ти взимашъ всичкото наслBдство, а изпAждашъ 
брата си. Или, имашъ и сестра, вземашъ и нейния дBлъ и я 
изпAждашъ. Най-послB изпAдишъ и майка си, останешъ самъ, 
ядешъ и пиешъ. Сега вече има извBстно потъмнBване въ твоето 
съзнание. Защо? - Братъ ти, сестра ти, майка ти, баща ти, това 
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сA все тъмни тBла, които се движатъ около твоето съзнание и 
хвърлятъ сBнка. Казвашъ: Какво трBбва да правя, за да се 
избавя? Ще повикашъ брата си, ще отворишъ сърцето си и ще 
дадешъ неговото наслBдство. Тогава братъ ти ще свBтне въ 
тебе, въ твоето съзнание като една свBтла запалена свBщь. Ще 
повикашъ сестра си, ще върнешъ нейното богатство, ще 
възвърнешъ Любовьта си къмъ нея и тя ще светне въ твоето 
съзнание, като една запалена свBщь. Ще повикашъ най-послB и 
майка си, ще я приемешъ въ дома си и тя ще свBтне прBдъ тебъ, 
въ душата ти, като една запалена свBщь. Като свършишъ 
всичко това, ще повикашъ и баща си вAтрB въ тебе. Тогава той 
ще се зарадва и всички ще се наредятъ около тебе. Ти ще 
чувствувашъ една голBма свBтлина въ твоето съзнание. 
ВсBкаква тъмнина около тебъ ще изчезне. 

Сега, мнозина отъ васъ не разсAждаватъ така. ТB все 
търсятъ лесния пAть, като евреитB. Като направятъ едно 
прBгрBшение, ще заколятъ едно агънце, една гургулица и ще ги 
прBнесатъ въ жертва на Господа. Съ едно агънце или съ една 
гургулица работата освBнъ, че не се оправя, но още повече се 
забърква. Всички вие се занимавате съ една философия, която 
нBма никаква основа. ЗапримBръ, отъ нBколко години азъ правя 
единъ опитъ и то следния: посадихъ една отлична градина, съ 
хубави овощни дървета. Тия дървета израстнаха, дадоха много 
хубави плодове. Азъ ги дадохъ на едни отъ ученицитB си, да 
разполагатъ съ тBхъ и съ градината въобще. Но тB, слBдъ като 
ядоха, наядоха се, прBситиха се и почнаха да правятъ вино отъ 
тия ябълки. Тогава окрAжаващитB хора ги видBха, че 
ученицитB пиятъ и се напиватъ и взеха да казватъ: Какъ тъй! 
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Учительтъ не знае ли, не вижда ли това, защо не имъ забрани, 
ами имъ позволява да правятъ вино отъ ябълкитB и да се 
напиватъ? На другитB ученици дадохъ едно хилаво мBсто, 
незаградено, което нищо не ражда и ги оставихъ безъ всBкакви 
срBдства. Поставихъ ги при най-лоши условия, да нBматъ съ 
какво да работятъ. При това, оставихъ ги сами да работятъ. 
Казватъ: Учителю, дайте ни сBменца! Казвамъ: НBма сBмена. 
Слушамъ отъ тBхъ недоволство, казватъ: На онBзи дава, н[а] 
насъ нищо не дава. Питамъ тогава: дB сA резултатитB? На 
които дадохъ, пиянствуватъ, пиятъ, пъкъ на които не дадохъ, тB 
се оплакватъ, казватъ: Жестоко е това! Кое е по-хубаво сега, да 
ядатъ ябълки и да пиянствуватъ или да стоятъ гладни и да 
просятъ? Азъ бихъ прBвелъ по-ясно това сравнение, но сега ви 
го давамъ само като една гатанка, искамъ вие да разсAждавате.  

Азъ ви казвамъ, че всBки отъ васъ може да попадне въ 
такива двB противорBчия. Богъ може да те постави въ най-
хубавитB условия въ живота и да не ги използувашъ; пъкъ 
може да те постави и въ най-лошитB условия и тBхъ да не 
използувашъ. НBкой пAть става и обратното. Защо? Защото ти 
можешъ да използувашъ добритB условия по единъ начинъ, 
пъкъ и лошитB условия въ живота съдържатъ друго благо, 
което можешъ да използувашъ по другъ начинъ.  

Тукъ именно е дълбоката философия. Вие казвате: Господь е 
несправедливъ. Това не е философско разрBшение на въпроса. 
Ти още не си влBзалъ въ Небето, не си видBлъ още дълбокитB 
Божествени замисли, не знаешъ защо Богъ те поставя при тия 
условия. Богъ може да те постави при най-лошитB условия, че 
да кажешъ: Косата ми настръхна! Защо ти настръхва косата? 
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Защото не разбирашъ. Разбира се, ако ходите вечерно врBме по 
мBста, които не познавате, косата ви ще настръхне; ако ходите 
денемъ, нищо нBма да ви стане. Вечерно врBме всичко ще ви се 
вижда като страшилища и ще мязате на онзи турчинъ съ 
кобуритB си, съ ножоветB си, върви вечерно врBме съ коня си 
прBзъ нBкоя гора, вижда единъ голBмъ дънеръ, стресва се, 
казва: Хей, гяуръ, махни се отъ пAтя ми, юнакъ арнаутинъ да 
мине! Не се маха той. Тебе казвамъ, махни се отъ тамъ! Най-
послB казва: Ако ти не се махнешъ оттамъ, арнаутинътъ знае и 
другъ пAть.  

Та и вие сега, вървите съ кобуритB си и казвате: Ние знаемъ 
и другъ пAть. Значи, като се изпрBчи сиромашията прBдъ васъ, 
като единъ голBмъ дънеръ, ще минешъ покрай нея, ще я 
заминешъ. Пъкъ ти мислишъ, че тя е жива, че е нBкое голBмо 
страшилище и казвашъ: Ще мина по другъ пAть! Кой е 
другиятъ пAть? ДържавнитB мAже въ България знаятъ кой е 
другиятъ пAть. ТB, като дойдатъ на власть, въ първо врBме сA 
много благородни, чувалитB имъ сA празни, напълнятъ ги и 
послB, хайде отъ другия пAть. Този пAть е лесниятъ пAть, той 
е спасение по благодать. Единъ евангелистъ говори за Христа и 
започва да плаче, да скърби, че Христосъ умрBлъ на кръста. Но, 
като дойде нBкой неговъ братъ да му иска пари на заемъ, казва: 
Ще ти дамъ пари, но ще дадешъ 25% лихва, другитB, както 
знаешъ, взиматъ 50%, но азъ, като вBрвамъ въ кръвьта 
Христова, взимамъ само 25%. И вие, окултнитB ученици, нBкои 
отъ васъ, взимате по 25% лихва. 

Слушайте, отъ всинца ви се изисква една права мисъль. 
Разбирате ли какво значи права мисъль. Въ школата всички 
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ученици трBбва да бAдете абсолютно изправни въ своята 
мисъль! Безпощадни ще бAдете въ това отношение къмъ себе 
си. ВсBка погрBшка, която имате, ще я извадите прBдъ себе си 
и ще кажете: Ще я изправя! НBкой ще ти каже, че си такъвъ, 
онакъвъ. Нищо да те не безпокои, ще си кажешъ: Ще се 
изправя, нищо повече! Това се казва герой човBкъ. Въ свBта 
има два вида герои: едни, които правятъ добро, не грBшатъ, тB 
сA герои ученици и други, които изправятъ своитB погрBшки. 
И послBднитB въ моитB очи сA герои, защото тукъ даже се 
изисква по-голBмо усилие. Това е единъ вAтрBшенъ законъ на 
нашето съзнание. Само така невидимиятъ свBтъ ще ви се 
усмихне. Вие ще правите добро и ще изправяте вашитB 
погрBшки, а нBма да правите само на половина добро. Защото, 
половинъ добро е наполовинъ зло, а цBлото добро въ свBта, е 
законъ за намиране Божията Любовь. Като намBришъ 
Любовьта, тя осмисля живота, а като осмисли човBкъ живота 
си, ще придобие онова, за което неговата душа копнBе. 

Сега, нBкои отъ васъ ще запитатъ: За кого ли говори 
Учительтъ тази вечерь? - Специално за никого. За мене въ 
свBта сAществуватъ само ония души, у които има 
ДобродBтели, а ония души, въ които нBма никакви 
ДобродBтели, това сA души мъртви, а ние за мъртви души не 
говоримъ. Ученикъ, който се учи, подразбира една жива, будна 
душа. И най-малкото нBщо, което трBбва да има въ този 
ученикъ, то е да има една отъ най-малкитB ДобродBтели, 
заради която ДобродBтель ще го пуснатъ въ училището. Сега 
вие искате да ви пуснатъ да влBзете въ тази школа. Но знаете 
ли, че за всичко у васъ държатъ смBтка горB? НBкои отъ васъ 
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дошли тукъ, седятъ нBколко години и слушамъ ги, послB 
казватъ: И тукъ нBма нищо. СмBшно е вашето положение! 
Знаете ли защо? Ако вие дадете на една маймуна ноти, тя ще ги 
разбере ли? Ако вие дадете на една маймуна да чете Библията и 
Евангелието, тя ще ги разбере ли? - Нищо нBма да разбере. 
Тогава, питамъ ви, вие разбирате ли дълбочината на окултната 
наука? Какво съдържа тя въ себе си?  

Отсега нататъкъ ще се яви въ васъ желание да изучавате 
окултизма. НBкои казватъ: Тази наука е за младитB, не е като за 
насъ стари хора. Чудни сте вие, кои сA младитB хора? МладитB 
пъкъ казватъ: Туй учение е за старитB хора, тB иматъ знания и 
МAдрость, то не е за насъ. Кои сA старитB хора? Споредъ тази 
теория азъ наричамъ младъ човBкъ този, който изучава закона 
на самопожертвуването. Непроявеното сBме, което се посажда 
въ почвата, това е младиятъ човBкъ. Обърнатиятъ триAгълникъ 
съ върха надолу, това е младиятъ човBкъ. Той показва сBмето, 
което трBбва да се посBе въ почвата, да се пожертвува, да 
страда. СлBдъ тия страдания младиятъ човBкъ се прBвръща на 
старъ, т.е. израства, при което върхътъ на триAгълника се 
изправя нагорB. Младиятъ човBкъ прBдставлява едно движение 
отъ центъра къмъ периферията, а стариятъ човBкъ едно 
движение отъ периферията къмъ центъра. Значи, стариятъ 
човBкъ прBдставлява растенето нагорB отъ почвата.  

СлBдователно, младиятъ и стариятъ човBкъ живBятъ 
едноврBменно въ съзнанието на човBка. Тъй че, всBки лAчъ на 
съзнанието, който излиза отъ центъра къмъ периферията, това е 
младиятъ човBкъ, а всBки лAчъ, който се повръща като 
отражение отъ периферията къмъ центъра, това е стариятъ, 
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проявениятъ човBкъ, който расте нагорB. Той прBдставлява 
триAгълникътъ, обърнатъ нагорB съ върха. СлBдователно, 
младиятъ човBкъ, това е слизане на духа въ материята, а 
стариятъ човBкъ, това е излизане на духа отъ материалния 
свBтъ или обладаване на материята. Млади и стари, това сA двB 
състояния на съзнанието на мислящия, на духовния и на 
Божествения човBкъ. Ето защо, едноврBменно въ всBки мигъ ти 
ще бAдешъ и младъ и старъ. Имашъ извBстна идея, която 
трBбва да реализирашъ - ти си младъ; почнешъ ли да я 
реализирашъ, ти си старъ. Въ слBдующия моментъ иде нова 
идея, ти си младъ, започвашъ да я реализирашъ, ти си старъ. 
Младъ - старъ, младъ - старъ, това е единъ вBченъ процесъ въ 
развитието на човBка, който постоянно се повтаря. Ако вие 
имате тази мисъль въ ума си, нBма да се раждатъ въ васъ разни 
противорBчия и нBма да казвате: азъ остарBхъ вече, отъ мене 
човBкъ нBма да стане. Ще разбирате, че старостьта е само 
единъ мигъ. Не, въ васъ има извBстна хитрина, която вие 
съзнателно прикривате. 

Ще ви разправя единъ анекдотъ, който ми разправи една 
ученичка, чела го нBкAдB. Отива единъ много ученъ философъ 
на Небето при Бога и иска да Го надхитри. Казва Му: Господи, 
какъ схващашъ цBлата вBчность? - ВBчностьта прBдъ мене е 
една секунда, му отговорилъ Богъ. - А какво е за тебе единъ 
милиардъ? - Единъ милиардъ за мене е петь стотинки, казва 
Господь. Тогава, Господи, дай ми петь стотинки! - Почакай ме 
една секунда, му казалъ Господь. Не мислете, че ние можемъ 
да бAдемъ по-умни отъ този великъ законъ въ свBта. Не 
мислете, че можемъ да надхитримъ Бога. “Почакай ме една 
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секунда”, въ това има скрита една велика Истина. Една 
секунда, това е цBлата вечность, въ която ти трBбва да 
работишъ и да се развивашъ. А що означава вBчностьта? Това е 
онуй интенсивно вAтрBшно желание, съ което ще могатъ да се 
реализиратъ ония свBтли идеали, ония свBтли мисли на живота. 
Че какъ мислите вие? Въ васъ трBбва да има едно 
непрBодолимо желание, което нищо въ свBта да не е въ 
състояние да му попрBчи. Вашето желание трBбва да е толкова 
интенсивно, толкова непрBривно, че и на малки парченца да ви 
нарBжатъ, туй желание да си остане пакъ живо въ васъ. 

Та казвамъ, за васъ е важна основната ДобродBтель на 
вашия характеръ. Всички вие, като ученици, трBбва да бAдете 
изправни прBдъ този великъ Божественъ законъ. Ако вървите 
така, само по този начинъ може да развиете дарбитB, които сA 
заложени въ вашата душа. Ние не можемъ да престAпимъ 
законитB, които живата Природа е поставила въ живота. 
ТрBбва да знаете, че развитието ви върви по единъ правиленъ 
начинъ. За да се изпълнятъ копнежитB, които имате сега, може 
само тогава, ако спазвате тия закони. И всичко това, което 
желаете, ще придобиете, но трBбва да бAдете абсолютно 
изправни. 

Досега азъ съмъ говорилъ много пAти върху закона на 
Любовьта, който сAществува въ живота и се прилага къмъ 
идеитB, къмъ живитB сAщества, къмъ Бога. Въ тази Любовь 
влизатъ всички ония сAщества, които сA свършили своето 
развитие и образуватъ едно цBло съ Бога. ТB образуватъ тъй да 
се каже главата на цBлото битие. Тази Любовь трBбва да бAде 
съсрBдоточена къмъ този вAтрBшенъ центъръ на всички наши 
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мисли и желания. И тогава ще се появи едно движение на 
Любовьта отъ Бога къмъ насъ. Тъй че, ако имаме тази 
непрBривна Любовь къмъ Бога, тогава отъ Него ще излBзе 
единъ лAчъ, който ще се отправи къмъ нашето сърце, и ще 
изпълни живота ни. Такъвъ е законътъ. За да познаешъ дали 
обичашъ Бога. Щомъ отправишъ Любовьта си къмъ Него, ще 
почувствувашъ тази вAтрBшна свBтлина, но не въ ума си, а въ 
сърдцето си, при което ще се образува едно вAтрBшно 
разширение, едно вAтрBшно задоволство. Тогава и най-
малкитB нBща въ живота ти ще се осмислятъ и нBма да 
прBдставляватъ дреболии за тебе. Въ всBка дреболия въ живота 
си ще виждашъ една Божествена мисъль. Всички вериги, които 
те спъватъ, ще паднатъ, ти ще се почувствувашъ свободенъ 
като пеперуда, която излиза отъ пашкула си и свободно 
хвърква съ крилцата си въ безграничното пространство. 

Казвамъ, сега всички трBбва да изпратите вашата мисъль 
нагорB. Вие ще кажете: Азъ я изпращамъ. Хубаво, но по-
интенсивна трBбва да стане вашата мисъль! Отъ день на день 
вашата мисъль трBбва да става по-интенсивна. Стремлението 
ви къмъ Бога отъ день на день сAщо трBбва да става все по-
интенсивно и по-интенсивно, докато обратното движение на 
Божията Любовь проникне въ вашето сърце. Тогава важниятъ 
въпросъ за живота - Любовьта къмъ Бога - ще се разрBши въ 
душитB ви и вие ще придобиете свободата, която търсите. А 
тази свобода носи блаженство и всички добри възможности на 
живота. Само при Свободата вие можете да развиете вашитB 
мисли, чувства и вашата воля; да облагородите сърцето си, да 
разширите ума си, да укрепите духа си и да освободите душата 
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си. Туй е цBла наука! Това именно е задачата на окултната 
наука.  

Тъй щото, ще знаете, че всички сте на категории. НBкои отъ 
васъ мислятъ, че като присAствуватъ въ школата, не сте на 
категории и степени. Не е така. НBкои отъ васъ разбиратъ 
повече, други разбиратъ по-малко; нBкои прилагатъ повече, 
други по-малко, но всички трBбва да се стрBмите споредъ 
възможноститB на душата си. Можешъ да прилагашъ малко, 
приложи го! Можешъ да прилагашъ повече, приложи го. ВсBки 
день прави по едно малко добро. НBкой пAть вие рBшите да 
направите нBкое малко добро, но послB казвате: Хайде днесъ 
не мога ще го отложа. Не трBбва така. Колкото и малко да е 
доброто, направи го, не го отлагай! ЗапримBръ, у нBкой 
ученикъ се роди силно желание да иде и да каже една много 
хубава дума на майка си, но като дойде до вратата, спре се, 
казва си: Дали ще ме разбере майка ми? Поколебае се и отложи 
да изпълни мисъльта си. Другъ случай: рBшите да станете 
сутриньта рано, въ 4 часа на молитва. Обаче, въ 4 часа 
сутриньта, когато трBбва да станете, казвате си: Нима като 
стана сега, ще свърша нBщо? Хайде да си поспа още малко! 
Или, рBшилъ си друго нBщо: Ще стана рано сутриньта, ще си 
напиша единъ хубавъ стихъ. Но послB казвате: Е, сега ли ще 
пиша?  

Всички тия противорBчия въ живота сA ви докарали до това 
изопачаване въ разбиранията. Ние сме хора на изопаченитB 
идеи. ВсBко възвишено и благородно дBло, въ какъвто и да е 
смисълъ, прилагайте го, не се срамувайте! Колкото и да е 
малко, прилагайте го! Ако не прилагате, отдолу ще дойде 
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затъмнBвание на съзнанието и единъ день вие ще се намBрите 
подъ земята, тъй както едноврBмешнитB пирамиди сA днесъ 
дълбоко заровени въ земята. ВсBки день трBбва да прилагате, 
постоянно трBбва да прилагате. Тъпанътъ трBбва постоянно да 
се бие, защото иначе ще се опраши, а като се бие постоянно, 
прахъ не остава по него! Оралото, което оре земята, не 
рAждясва, то лъщи, свBтло е. СAщо така и човBшкиятъ умъ, 
който постоянно мисли е свBтълъ, не затAпBва, човBшкото 
сърце, което работи, постоянно отхранва възвишенни и 
благородни чувства, облагородява се и човBшката воля, като се 
тури въ дBйствие укрBпва. 

Това сA елементарни правила. Казвате: Тия работи ние ги 
знаемъ. Какъ ги знаете? Знаете ли какво нBщо е да мисли 
човBкъ? Слушайте сега! Въ човBшкото съзнание има една 
малка лампичка, която не е запалена. При тази лампа има само 
една Божествена клечица. За запалването ѝ има правила, които 
опрBдBлятъ, колко пAти трBбва да драснешъ тази клечица, за 
да се запали. Щомъ запалишъ тази лампичка, ти веднага ще 
почнешъ да мислишъ. НBкои отъ васъ обичатъ само да пипатъ 
лампичката и не могатъ да мислятъ. Разбира се, безъ свBтлина 
не може да се мисли. СвBтлината е едно отъ необходимитB 
качества за мислене. СвBтлитB духове и отвънъ и отвAтрB 
иматъ свBтлина, а ненапрBдналитB духове, които живBятъ въ 
ада, нBматъ отвънъ свBтлина, но иматъ само отвAтрB. ТB 
държатъ тази свBтлина само за себе си. ТBхната лампичка още 
не е изгаснала, тB не сA изгубили още тази способность да я 
палятъ. 
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Та казвамъ, всBки отъ васъ трBбва да запали тази лампичка и 
само тогава ще има правилно мислене. Това мислене е 
непрBривно. Щомъ веднъжъ се запали тази лампичка, тя е 
непрBривна въ нея не може да става прBкAсване, затова при 
тази свBтлина мисъльта се разширява и човBкъ не остарBва. 
Той всBки день е и младъ, и старъ. Тъй седи въпросътъ. Азъ 
бихъ желалъ тази лампичка въ ума на всBки едного отъ васъ да 
бAде запалена по всички правила. Това се отнася за този, който 
не я е запалилъ, а който я запалилъ вече, нека върви по слBдитB 
на тази лампичка, защото тя се движи, не седи на едно мBсто. 
ВсBки ще върви напрBдъ, по нейнитB стAпки. Туй наричатъ 
“рAководна звBзда” въ живота. ВсBки човBкъ си има такава 
рAководна звBзда въ живота. Наполеонъ казвалъ, че си ималъ 
своя рAководна звBзда, която никога не потъмнявала. И 
наистина, докато неговата звBзда мъжделBеше, въ всичко му 
вървBше, въ всичко имаше сполука. Тя е живата звBзда или тъй 
наречената “малката свBщица” въ съзнанието на човBка. 

И тъй, като сте дошли на Земята, забравили сте много нBща 
отъ това, което сте знаели, и сега трBбва да си ги спомняте. И 
вие чакате да си ги спомните. Тъй като чакате, знаете ли на 
какво мязате? Единъ старъ български чорбаджия въ село ималъ 
жена, която била много голBма аристократка, та все слугитB ѝ 
служBли; дърва ѝ носили, сBчBли ги и т.н. Обаче, случва се, че 
мAжътъ ѝ умира и всички слуги я напущатъ. Като останала 
безъ дърва, отишла при сAсBда си и го помолила: Можешъ ли 
да ми донесешъ малко дърва? - Ами, защо ти не си донесешъ? - 
Не съмъ научена. - Ще се научишъ. Ще вземешъ едно двойно 
вAженце, ще отидешъ въ гората, ще натуряшъ дърва въ него, 
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ще ги завържешъ хубаво, ще си направишъ единъ товаръ и туй 
то. - Ама кой ще ми го вдигне? - Ще викашъ въ гората, ще 
почакашъ малко. Тамъ има една жена, горската богиня, ще 
дойде да ти помогне. - Е, дано Господь я прати да ме научи. - 
Като викашъ, тя ще те научи. Отишла въ гората, събрала си 
дърва и взела да вика. Викала, викала, но никой не се явилъ. 
Най-послB си казала: То се е видBло, че нBма да дойде горската 
богиня, ами азъ сама да си вдигна товара. Така и вие ще 
викате:“Богиньо, богиньо, Господи, Господи… и най-послB ще 
си вдигнете дръвцата на гърба и хайде вкAщи. Такъвъ трBбва 
да бAде ученикътъ, да вика: Господи, Господи - и най-послB да 
си вдигне дръвцата на гърба. Богинята, обаче, е дошла. Жената 
е разбрала вAтрBшния смисълъ на викането. По сAщия начинъ 
и вие ще разберете великата Истина въ живота. 

Сега да изпBемъ упражнението “Въ начало бB Словото.” Въ 
изречението “Въ начало бB Словото”, коя дума е силна? 
(Словото.) Какъ ще ми докажете да разбера това? Какъ ще се 
произнесе думата “слово”? ДB ще турите ударението? Има 
силни думи, които, като се изговарятъ, за да се подчертае 
силата имъ, турятъ на специални мBста ударенията. Вземете 
думата “разумъ”, “раз-умъ”. Тя е сложна дума и не е отъ 
славянско произхождение. Коренътъ “омъ” или “умъ” е една 
свещенна дума. На английски езикъ се пише “eum” (еум), а се 
произнася “омъ”. Значи умътъ е, който съдържа въ себе си 
всички Божествени качества. А какво означава частицата 
“раз”? РуситB казват “раз”, което значи единъ пAть, веднъжъ, 
едно, първо. То подразбира първоначалното, Божественото, 
което е било у човBка и което съдържа всичко въ себе си. 
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ЧовBкъ трBбва да се стрBми да разбира нBщата. Отъ разума, отъ 
първоначалното, отъ Божественото е излBзло Словото, 
разумното, т.е. обвивката на нBщата, която е приела първия 
образъ, за да направи Словото видимо и чуто. Защото Словото 
въ невидимия миръ и се вижда, и се слуша. Като кажемъ “Въ 
начало бB Словото”, веднага въ нашия умъ трBбва да изпъкне 
великата идея за онова живо сAщество - Словото, което е 
излBзло отъ Бога. И вие, като пBете това упражнение, трBбва да 
се прBнесете, а не да сте тукъ на Земята. 

И музиката, както и математиката, има свои математически 
правила, но тB не мязатъ на сегашните правила въ музиката. Тия 
правила съставляватъ тъй наречената “математика на музиката”. 
Тамъ, дBто човBкъ не може да вземе тоноветB на душата, 
високитB тонове, които спадатъ къмъ Божествения свBтъ, 
съврBменнитB музиканти поставятъ паузи, а дBто могатъ да ги 
взиматъ поставятъ тонове. Въ окултната музика нBма мълчание, 
пBнието тамъ е непрBривно, никакви прBкAсвания нBма. Тамъ, 
дBто има паузи, пакъ се чува звукъ, само че по-финъ, по-високъ. 
Ако азъ бихъ композиралъ една пBсень за хоръ, не бихъ турилъ 
никакви паузи. Всички гласове трBбва да пBятъ. БасоветB ще 
започватъ отдолу, а сопранитB ще идатъ отгорB, т. е. ще отиватъ 
нагорB, високо ще пBятъ, но тихо, едва да се чуватъ. ГласоветB 
трBбва да се допълнятъ единъ другъ. Алтътъ трBбва да 
придружава, басоветB ще подкрBпятъ отдолу, пъкъ сопранитB и 
теноритB ще се посрBщатъ горB. Тъй трBбва, гласоветB да си 
пBятъ единъ на другъ. А сега музикантитB казватъ: СопранитB 
ще мълчатъ, а другитB гласове ще пBятъ. Значи, ти мълчи, пъкъ 
азъ ще говоря. Не, и двама ще пBемъ и двама ще говоримъ.  
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Ще се стремите къмъ окултно пBние. Езикътъ, на който е 
прBведенъ този стихъ, не е образенъ, но е идеенъ езикъ, затова 
се изисква и дълбочина въ пBнието. Този стихъ е най-
дълбокиятъ стихъ отъ Евангелието, но езикътъ, на който е 
прBведенъ, не е образенъ, затова, като чуешъ или като 
прочетешъ този стихъ, ти не можешъ да се забравишъ, не 
можешъ да се прBнесешъ отъ този свBтъ, за да може великото 
въ свBта да оживBе прBдъ тебе. Като произнесешъ стиха: “Въ 
начало бB словото, и словото бB у Бога”, тъй трBбва да го 
произнесешъ, че да прBживBешъ това начало. ПослB: “всичко 
чрBзъ Него стана, и което е станало, нищо безъ Него не стана”. 
Произнесешъ ли тBзи думи, трBбва да видишъ цBлия този 
процесъ, да прBживBешъ това, че всичко чрBзъ Него е станало. 
Като изговоришъ думитB: “въ Него бB животътъ, и животътъ бB 
видBлина на человBцитB”, този животъ и тази видBлина трBбва 
да ги изпиташъ. Като изговоришъ стиха: “И видBлината свBти 
въ тъмнината, и тъмнината я не обзе”, всичко това трBбва да го 
видишъ, да разберешъ тази борба между видBлината и 
тъмнината. Ако вие пBехте по този начинъ, гласътъ ви би 
треперилъ, щBше да бAде мекъ и звънливъ, па и душитB ви 
щBха да трептятъ. А сега, гласътъ ви е тAпъ, защото нBмате 
въодушевление отвAтрB, не прBживBвате думитB. 

Старайте се, като пBете у дома си, да се вдълбочавате въ 
думитB, въ идеитB, които тB изразяватъ, за да можете да пBете 
окултно. Като пBете упражнението, “Въ началото бB Словото”, 
изпBйте го веднъжъ, два, три, четири, петь пAти, докато вие 
сами го харесате, докато почувствувате, че пBете съ животъ, 
сила и вAтрBшно разбиране. Днесъ врBмето е малко влажно, но 
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то не е извинение за пBнието, не е извинение и за цигулката. 
Наистина, когато врBмето е влажно, влагата запълня поритB на 
цигулката, но има едно срBдство противъ влагата. Ти можешъ 
да запоишъ поритB на цигулката, като вложишъ нBщо отъ 
душата си въ нея. Тя ще изгони влагата навънъ. Това можемъ 
да направимъ всBкога, когато искаме, пъкъ когато не искаме и 
душата нBма да вземе участие въ свиренето. СAщо така и при 
пBнието, душата ви може да вложи нBщо въ гортана.* Душата 
ви може да влиза и да излиза свободно въ васъ. Ще се 
помолишъ на душата си и ще ѝ кажешъ: Моля ти се, влBзъ въ 
гърлото ми, да чуя твоя сладъкъ гласъ, че да се науча и азъ да 
пBя. Двама ще пBете тогава: ти и душата ти и ще видишъ 
какъвъ гласъ ще излBзе отъ тебе, какъвъ пBвецъ ще станешъ! 
Въ това седи силата на пBвеца. И азъ желая, всички ученици на 
окултната школа, като пBете, да се отличавате, да зная, че сте 
пBвци. Гласътъ ви да нBма меденъ тонъ, а да се отличава съ 
голBма мекота и изразителность. Ще пBете отъ сърце, безъ 
правила, не че нBма да има правила, но тB не мязатъ на 
сегашнитB. Ще спазвате тBзи бBлBжки. 

Азъ зададохъ на младитB ученици въпроса: Защо българитB 
турятъ въ рBчьта си глагола отпрBдъ, а германцитB на края на 
изречението? Защо начинътъ на говора у германцитB е единъ, а 
у българитB другъ? И еднитB сA хора, и другитB сA хора, защо 
иматъ различна граматика? ТB ми отговориха, че това се дължи 
на обстоятелството, че германцитB, като си свършатъ работата, 
тогава я съобщаватъ, затова глаголътъ у тBхъ е накрая, а 

                                                 
* Гортана – книж. остар. (рус.) - гърло 
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българитB най-първо ще кажатъ, какво ще правятъ, а послB 
започватъ да работятъ, затова турятъ глаголътъ въ началото на 
изреченията. ПослB, вземете англичанитB, тB постоянно 
скAсяватъ думитB, когато германцитB ги разширяватъ. Защо? - 
Има си причини. Та и вие въ вашата граматика, нBкога поставяте 
глагола отпредъ, а другъ пAть отзадъ. Кой е правилниятъ 
начинъ за пBнието? “Въ начало бB Словото” - вижъ много добрB 
започва пBсеньта. “Въ” е съюзъ. Това сA първитB чувства, съ 
които човBкъ започва, които не може да изрази. СъюзитB, това 
сA първитB думи, съ които човBчеството е започнало. Най-послB 
идатъ сAществителнитB. Те иматъ най-новъ произходъ. 

Сега, да изяснимъ значението на думитB “ВB начало бB 
Словото”. ТB означаватъ, че въ най-голBмата красота и хубость, 
въ това Божествено начало на нBщата е излBзло Словото. 
Божественото начало подразбира най-благоприятнитB условия 
за създаване. Въ живота, за създаването на всички Божествени 
нBща, има опрBдBлено врBме. Ако вие дадете на единъ 
астрологъ невBрна дата на рождението си, той ще ви каже, че 
споредъ колкото ви познава, вие не може да се родите въ това 
врBме. Въ астрологията не може да има безразборность въ 
ражданията; има опрBдBлени закони за възможноститB на 
ражданията. Този астрологъ ще ви каже: Въ този день и въ този 
часъ вие не сте родени, понеже този моментъ, тъй както е 
съчетанието на планетитB, изключва вашето раждане. Значи и 
Словото, за което пBемъ, е излBзло въ едно опрBдBлено 
Божествено начало. Ще кажете: ОтдB да знаемъ кога е било 
това начало? Че вие бBхте вAтрB въ това начало. Какъ сте 
забравили една такава велика Истина? Вие бBхте въ сAщия 
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тренъ. Ще кажете: То бBше отдавна, прBди толкова години, 
забравили сме. Ще си спомните. Защо ви говоря азъ сега за 
забравенитB нBща. 

“Въ Начало бB Словото; и Словото бB у Бога.”  
Този стихъ е много важенъ. Като станете сутринь, ще го 

прочетете, ще го изпBете и ще мислите върху него. Докато въ 
ума ви се хвърли една свBтлина и вие възприемете тази велика 
идея. Тогава вашето сърце ще се прBобрази, ще стане по-меко, 
умътъ ви сAщо ще се прBобрази, ще почне да мисли по-
другояче и ще можемъ, като влBземъ въ този салонъ, да се 
занимаваме и безъ лампи. Като дойдемъ тукъ, безъ лампи да се 
разнася свBтлина отвсBкAдB. Като концентрирате мисъльта си 
върху този стихъ, ще имате по-хубава, по-приятна и по-мека 
свBтлина. И азъ, като влBза въ салона, ще кажа: Ето ученици, 
съ които може да се разискватъ Божествени нBща! А сега, 
когато свBтлината иде само отвънъ, отъ лампитB, какъ могатъ 
да се разискватъ такива въпроси? ОтвAтрB трBбва да дойде 
тази свBтлина! Тя е свBтлината на Духа. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто! Доброто носи животъ, свобода и 
свBтлина за нашитB души. 
 
 

5-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 12.XI.1924 г.  

 София 



 

133 
 

НесъизмBримитB  нBща 
 
 

Размишление 
 
Когато ще проучвате бесBдитB, нBма да цитирате нBщата, но 

съ свой езикъ, вкратцB ще изнесете основнитB мисли. 
Цитирането не е изразяване на основнитB мисли. 

Прочетоха се нBкои отъ работитB върху темата: “ОсновнитB 
мисли отъ първата лекция на третата година: Високия идеалъ.”  

Нашата цBль е да има разнообразие въ работата ви, умътъ 
ви, да се привикне да работи, а не да копира. ВсBки отъ васъ 
може да извади отъ лекцията една основна мисъль и върху нея 
да съгради нBщо. Отъ много цитати нBма нужда. Като пишете 
нBкое съчинение, тамъ може да доказвате, колкото искате, но 
на менъ нBма нужда да ми цитирате, нBма какво да ми 
доказвате. Азъ искамъ да зная, какво схваща всBки отъ васъ 
подъ думитB “високъ идеалъ”. ЧовBкъ не може да има два 
идеала. Само единъ идеалъ може да има.  

И тъй, споредъ васъ, въ какво седи високиятъ идеалъ? (Да 
любимъ Бога.) Какъвъ трBбва да бAде идеалътъ на онзи, който 
се жени? Ами какъвъ трBбва да бAде идеалътъ на онзи, който 
става попъ? Ами на онзи, който става търговецъ, или на онзи, 
който става естественикъ, какъвъ трBбва да бAде идеалътъ? 
ВсBки човBкъ трBбва да има високъ идеалъ! Какво 
подразбирате подъ думата Богъ? Тази дума “Богъ” е толкозъ 
опрBдBлена, че почти нBма смисълъ. Високиятъ идеалъ за 
живота е Любовьта, понеже животътъ произтича отъ Любовьта. 
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Кой е високия идеалъ за свBтлината? - Животътъ. Защо? 
Защото свBтлината произтича отъ живота. Кой е високия 
идеалъ за свободата? - СвBтлината. Защо? Понеже свободата 
произтича отъ СвBтлината. Тъй щото, високиятъ идеалъ за 
свободата е свBтлината; за свBтлината - животътъ, а за живота - 
Любовьта. Вие не можете да кажете, че Богъ е високиятъ 
идеалъ за свBтлината. Защо? Свободата не може да разбере 
Бога. Тя най-първо трBбва да разбере свBтлината. СвBтлината 
после ще ви заведе до живота, а животътъ ще ви заведе до Бога. 
Последователность, йерархия трBбва, не може изведнъжъ. 
НBкой може да каже: И азъ мога да ида еди-кAдB си. Не, не 
можешъ да отидешъ кAдBто искашъ. Единъ авиаторъ може да 
се качи съ аеропланъ на осемь километра височина въ въздуха, 
но ти безъ аеропланъ можешъ ли? Ще се помолишъ на 
авиатора, той ще те вземе съ своя аеропланъ и само така ще 
можешъ да се качишъ на височина осемъ километра въ 
въздуха. - “Ама азъ мисля, че мога да се кача на осемь 
километра височина.” Да помислишъ за осемь километра и да 
се качишъ на осемь километра, това сA двB различни понятия. 
Това сA само разсAждения. Казвате: ТрBбва да се вBрва въ 
Бога. Богъ е и въ живота, и въ Любовьта, и въ свBтлината, и въ 
свободата, навсBкAдB е Богъ. 

Сега, за втория пAть разбрахте ли какъ ще стане работата? 
Нека всBки си извади кратко, хубаво резюме. ПрBдставете си, 
че всBки ученикъ би направилъ такова резюме, за прочитането 
на което би трBбвало половинъ часъ. Значи, въ единъ часъ ще 
може да се прочетатъ темитB едва на двама души, а пъкъ 
смисъльтъ е въ съкращението, да се извади само ядката. Когато 
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вие сте много гладни, че ви тупа сърцето, като отидете нBкAдB, 
за високъ идеалъ ли ще мислитB? Не, ще кажете: Моля малко 
хлBбъ! НBма да кажешъ: Господине, ще ме послушате да ви 
разправя туй-онуй. Не, ще кажешъ: ХлBбецъ! Високиятъ 
идеалъ въ този случай е хлBбътъ. Той се намира само при 
голBма нужда на човBка. А кога иде разговорътъ? Най-напрBдъ 
ти ще бAдешъ съ високъ идеалъ и слBдъ като се понаядешъ, 
слBдъ като си пийнешъ винце, тогазъ ще разправишъ кAдB си 
ходилъ. Най-първо ще изкажешъ високиятъ идеалъ и той, като 
влBзе въ стомаха ти, ще се разширишъ, ще пратишъ навънъ 
своята свBтлина и ще започнешъ да разказвашъ живота си - 
откAдB идешъ и накAдB отивашъ. 

Природата не обича да се доизказва. Тя показва пAтя на 
човBка, рAководи го, но не изказва своитB цBли, своитB крайни 
заключения. Това е единъ Божественъ методъ. Така и всBки 
човBкъ, който е дошелъ въ свBта, не трBбва да доизказва 
всичко. ВсBкога човBкъ трBбва да изказва само основнитB 
нBща. 

Представете си, че имаме един крAгъ 
А, който прBдставлява човBшкиятъ 
животъ. Азъ уподобявамъ човBшкиятъ 
животъ на разливаща се вода. Щомъ 
водата се разлива, този крAгъ 
прBдставлява едно поле, което постепенно 
се разширява все повече и повече и отъ 

първоначалния крAгъ ще се образуватъ вторъ, трети, четвърти 
концентрични крAгове. Значи силата или материята, която 
дBйствува въ живота, е водна. Може да се образуватъ три 
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крAга А, В и С. Тия крAгове показватъ 
разширението на водата, какво пространство е 
заела тя. Ако крAгътъ А означава човBшкия 
животъ, той ще се разшири ли по сAщия начинъ? 
До извBстно врBме този крAгъ ще се разширява по 
сAщия пAть, както и водата. ОнBзи, които сA 
изучавали биология или развиването на човBка въ 
неговото първоначално състояние, знаятъ, че той 

се развива крAгообразно само до извBстна степень, но слBдъ 
това този крAгъ изгубва своята форма, прBвръща се въ елипса. 
Значи, крAгътъ А

1
 се превръща въ елипса В

1
. 

Сега, ние можемъ да си прBдставимъ човBка въ центъра на 
този крAгъ, а теченията на живота да го 
обвиватъ наоколо въ видъ на елипса. Тия 
течения го обикалятъ, но и проникватъ 
вAтрB въ него. Има течения въ човBшкия 
организъмъ, които минаватъ прBзъ центъра, 
но има течения, които минаватъ и по 
периферията. Или казано другояче: има 
течения централни, има течения и 
перефериални. 

ВсBкога въ живота си, когато искаме да изкажемъ една 
мисъль въ нейната пълнота, ние ще усBтимъ една празнота въ 
себе си. НBкои запитватъ: Какво трBбва да правимъ тогава? - 
Ще пазите извора, който извира, нBма да изхвърляте всичката 
си вода изведнажъ, но ще изтичате равномBрно. Щомъ ти 
мислишъ да изкажешъ всичко наведнажъ, ти не си изворъ. 
Онзи, който иска да изкаже всичкитB си идеи на единъ пAть, 
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той не е идеен човBкъ, той е едно напълнено шише съ вода отъ 
единъ, два, петь или десеть килограма, или пъкъ една каца 
пълна съ вода. Едно механически напълнено съ вода буре, като 
го отворишъ да тече, то изказва всичкитB си идеи и не остава 
вече нищо въ него. Безидейниятъ човBкъ може да бAде най-
много единъ голBмъ джобуръ, но човBкъ трBбва да се стрBми 
къмъ възвишени идеи.  

Значи, има единъ съизмBримъ и единъ несъизмBримъ 
животъ. СъизмBримиятъ животъ е въ канитB, въ буретата и въ 
всBки джобуръ, а несъизмBримиятъ животъ е Божествениятъ 
животъ. Той е животъ, който не може да се измBри. Идея, която 
не може да се измBри, е истинска идея. Мисъль, която не може 
да се измBри, е истинска мисъль. Чувство, което не може да се 
измBри, е истинско чувство. Воля, която не може да се измBри, 
е истинска воля. Сила, която не може да се измBри, е истинска 
сила. Но тази сила, която се е събрала въ една малка машина и 
която може да пръсне машината, тя е сила само докато е 
затворена вAтрB на тBсно, но като я пуснете навънъ изгубва 
силата си, нBма вече тази активность. При живата мисъль, 
обаче, при несъизмBримата мисъль, въ каквото условие и да 
поставишъ човBка, той си остава всBкога единъ и сAщъ. 

Затуй именно въ духовния свBтъ всички ние трBбва да се 
стрBмимъ къмъ несъизмBримата мисъль. Мнозина отъ васъ 
ставате песимисти. Защо? То зависи отъ това, дали вашето 
подсъзнание, или вашето съзнание, или вашето самосъзнание, 
оставяме настрана свърхсъзнанието, опрBдBлятъ вашия 
животъ. Отъ това се ражда единъ вAтрBшенъ песимизъмъ. На 
всички философи песимисти, като Шопенхауера, мислитB сA 
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били съизмBрими. ТB казватъ, че въ свBта сAществува една 
голBма скръбь. Отъ малката скръбь, която Шопенхауеръ 
опиталъ, прави заключение за голBмата скръбь, но голBмата 
скръбь той не я опиталъ. Нима като ударятъ нBкому 25 тояги, а 
азъ чувамъ само ударитB, разбирамъ болката? Ако ударятъ 
поне петь тояги и върху менъ, тогава ще разбера, колко е 
страдалъ той. ВсBки човBкъ знае нBщата само като ги опита, а 
за другото може да предполага. А при това всички хора 
казватъ, че иматъ скръбь.  

Какво нBщо е скръбьта сама по себе си? - Тя е загуба на 
нBщо, или недоимъкъ отъ нBщо, или спънка къмъ извBстна 
цBль, къмъ която се стрBмишъ. Ти можешъ да скърбишъ за 
изгубената си сила, за изгубенъ живъ прBдметъ. Значи, ние 
скърбимъ само за живитB прBдмети, за прBдмети, които сA 
свързани съ жива сила. Тогава, ако азъ скърбя за единъ свой 
приятель, който е заминалъ, какво показва тази скръбь. Колко 
нBща може да показва скръбьта въ даденъ случай? Може ли въ 
даденъ случай да се опрBдBли голBмината на скръбьта? 
ЗаконитB на Природата сA слBднитB: За единъ и сAщъ случай 
нBкои хора скърбятъ, а за други се радватъ. ЗапримBръ нBкоя 
майка скърби, че дъщеря ѝ се оженила, че напуснала дома ѝ, а 
въ сAщото врBме други хора се радватъ за нея, че отишла при 
тBхъ. СлBдователно, ние имаме двB равнодBйствуващи сили. 
Скръбьта на майката се прBвръща на радость на друго мBсто. 
Тогава, каква скръбь е тази? ПонBкога обаче, радостьта на 
извBстни хора се прBвръща на скръбь у други. Вие сте майка, 
давате дъщеря си нBкому и скърбите. Въ слBдующия животъ 
обаче, този, който днесъ е възлюбенъ на дъщеря ви, става 
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нейнъ баща или нейна майка, а ти се явявашъ като нейнъ 
възлюбенъ и тя дохожда при тебе. Тогава ти се радвашъ, а тB 
скърбятъ. Питамъ: колко голBма е тази скръбь? НBкой казва: 
Моята скръбь е толкова голBма, че ме направи серсеминъ. 
Това, че ти си станалъ серсеминъ, може ли да опрBдBли 
голBмината на скръбьта? Ако скръбьта на нBкого прBдизвиква 
въ него изгубване на ума му, намаление силата на неговия умъ, 
тогава причината за това седи малко по-далечъ, другадB се 
крие причината. Това не е скръбь, това е нарушение на 
извBстенъ Божественъ законъ. Има скърби въ свBта, които не 
сA истински скърби, но страдания, прBдизвикани отъ 
нарушението на извBстни Божествени закони. СлBдователно, 
подъ думата “скръбь” ние прикриваме своитB погрBшки. Въ 
такъвъ случай казвамъ: Ти не трBбва да скърбишъ, трBбва да 
изправишъ живота си. 

Ще ви приведа единъ анекдотъ за дъщерята на единъ 
български свещеникъ. Тя направила следната погрBшка: изяла 
сладкото на баща си. Баща ѝ рBшилъ да я бие, но майката, за да 
освободи дAщеря си отъ боя, турила я въ леглото да мине за 
болна. Баща ѝ приготвилъ тояжката си и като дошълъ, вижда 
дъщеря си на легло, запитва: Какво има? - Трескава е, отговаря 
майката. - Щомъ я тресе, нBмамъ право да я бия, нека остане 
тази пръчица за другъ пAть. Ние, като тази майка, която 
спасила дъщеря си подъ булото на треската, се обличаме съ 
името на скръбьта и все скърбимъ. Дъщерята е болна и бащата 
казва: Да оставимъ пръчицата за другъ пAть. Да, но сладкото е 
изядено. Треската не поправя работитB. Тия философски 
разсAждения не поправятъ работитB. Ние казваме: Всички 
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нBща трBбва да бAдатъ съизмBрими. Въ нBкои случаи трBбва 
да бAдатъ съизмBрими, но въ нBкои случаи не трBбва. Азъ 
бихъ попиталъ кой да е отъ васъ, може ли да опрBдBли, какъвъ 
ще бAде неговиятъ растежъ слBдъ хиляда години? Споредъ 
сегашнитB данни, което има за себе си, може ли да изчисли, 
какъвъ ще бAде неговиятъ ръстъ, неговото лице, очи, вBжди, 
голBмината на пръститB си, колко напримBръ ще бAде дълъгъ 
палецътъ му, колко дълги ще бAдатъ рAцBтB, краката му, каква 
форма ще иматъ и т. н. Нека даде данни за тия нBща, а не да 
казва съ общи думи: Великанъ, герой ще бAда. Какво означава 
думата “герой”? 

И тъй, когато дойдемъ до несъизмBримитB и съизмBримитB 
нBща, трBбва да знаемъ, че тB сA двB идеи въ живота, които се 
напълно различаватъ. Всичко онова, което радва човBка, което 
го подмладява, то е несъизмBримо, а всичко онова, което 
отчайва човBка, което го кара да се чувствува старъ, то е 
съизмBримо. Такъвъ човBкъ казва: ОстарBхъ вече. Той дойде 
най-много до числото петь или шесть и свършва, по нагорB 
вече не може да се качва. НBкой професоръ училъ, училъ редъ 
години и най-послB казва: Всичко завършихъ, по-нататъкъ не 
мога. НBкой писатель, нBкой музикантъ, работятъ извBстно 
врBме и послB казватъ: До тукъ бBше, по-нататъкъ не може. 
Значи, идеята имъ станала измBрима, затова се спиратъ.  

СлBдователно, съизмBримитB идеи сA идеи на замръзването. 
ТB  достигатъ до най-високата точка на триAгълника и отъ 
тамъ започватъ обратенъ процесъ. Въ всBки обратенъ процесъ 
въ Природата седи и обратно движение. Първото движение е 
въ възходяща степень, а второто - въ низходяща степень. Като 
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се дойде до втората възходяща и низходяща степень, какви ще 
бAдатъ тB, по-високи и по-низки ли отъ първитB? 
СлBдователно, въ този смисълъ всички процеси въ Природата, 
като говоримъ за Божествената Природа, сA безконечни, не 
може да имъ се тури никакъвъ прBдBлъ. ЧовBчеството ще се 
увеличава безконечно. Увеличаването нBма да седи въ 
голBмината. По какъвъ начинъ ще се увеличава? Какво ще 
стане съ васъ? Допуснете, че Богъ направи единъ козмосъ, въ 
който има десеть милиарда души. Този козмосъ, слBдъ като 
прBмине единъ периодъ отъ милиарди, милиарди години, ще 
завърши цикъла си и ще се създаде въ него една нова душа, 
значи ще има въ него десеть милиарда и една душа. СлBдъ това 
Богъ ще създаде другъ единъ козмосъ, който съ милиарди 
години сAщо ще се върти около себе си, докато се придобие 
още една душа. Така се придобива въ вBчностьта една душа. 
Тъй щото, въ края на краищата, отъ сегашния животъ ще се яви 
само една душа, само единъ човBкъ. ЦBлото Небе очаква да 
види, какъвъ ще е този човBкъ, който ще излBзе отъ сегашния 
козмосъ. ЦBлото Небе, всички ангели работятъ за този човBкъ, 
но не се знае, каква ще бAде формата му, какво ще бAде 
лицето му, нищо не се знае. Всички ангели очакватъ съ 
нетърпBние да видятъ, какъвъ ще бAде този човBкъ. Като се 
създаде този новъ човBкъ и слBдъ като живBе милиони, 
милиони години, този новъ човBкъ ще каже: Нека направимъ 
сега другъ свBтъ, да дойде новъ човBкъ! Вториятъ ще бAде още 
по-красивъ, отколкото сегашния. Това сA несъизмBрими нBща. 
Това сA прBдположения, хипотези, възможни нBща, близо до 
ума, за които турцитB казватъ: Тия нBща могатъ да станатъ, 
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пъкъ могатъ и да не станатъ. Казвамъ, това, което въ твоя умъ 
не може да стане, въ моя умъ става. НBкой казва: Това нBщо не 
става въ моя умъ. Казвамъ: Да, но въ моя умъ става, а ти трBбва 
да се потрудишъ, да разберешъ тази работа, че и въ твоя умъ да 
стане. 

Всички ще се стремите да обхващате нBщата. Дойде ли една 
скръбь, вие имате една несъизмBрима величина; дойде ли една 
радость, вие имате една съизмBрима величина. Любовьта е 
една несъизмBрима сила. МAдростьта, Истината, всички 
ДобродBтели сA несъизмBрими величини. Всичко онова, къмъ 
което се стремите, трBбва да бAде несъизмBримо, защото щомъ 
го придобиете, вие изгубвате вашия идеалъ. Казвате: Това ли е 
било всичкото? Не, има нBща извънъ видимия свBтъ, въ който 
живBете. Извънъ вашитB тBла, извънъ вашитB умове има нBща, 
по-далечни, по-идеални, нBща непроявени, по-високи отъ това, 
което човBкъ може да схване. Така трBбва да гледате на вашия 
животъ! Не трBбва да мислите, че сте остарBли. ТB сA 
съизмBрими идеи. Привидно човBкъ може да остарBе, 
привидно човBкъ може младъ да стане, но и едното, и другото 
сA измBрими величини.  

Младиятъ човBкъ се отличава съ малъкъ рAсть, стариятъ 
човBкъ се отличава съ голBмъ ръстъ. Значи, два 
противоположни процеса ставатъ: младиятъ човBкъ се 
увеличава, голBмъ става, а стариятъ човBкъ се смалява, малъкъ 
става. Единиятъ постепенно расте, другиятъ се смалява. 
Единиятъ се приближава къмъ насъ, другиятъ се отдалечава. 
Това е оптическа идея. Младиятъ е много далечъ, стариятъ е 
близо. Стариятъ се отдалечава отъ менъ, затова изглежда 
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малъкъ, а младиятъ, понеже иде къмъ менъ, той изглежда 
голBмъ. Тъй щото, въ сAщность и младиятъ, и стариятъ сA 
еднакво голBми. Какъ ще докажете това? Вие ще кажете: Ти ли 
ще ни убBждавашъ въ това? Ние не виждаме ли, че това дBте е 
малко? Вие виждате дBтето малко, пъкъ азъ го виждамъ 
голBмо. То е оптическа измама. Любовьта, за да обикне едно 
сAщество, смалява го. Не можешъ да обичашъ голBмитB нBща. 
Любовьта обича само малкитB работи. Затова Любовьта, за да 
обикне единъ герой, или единъ ангелъ, ще го направи като 
малко дBте. Майката ще тъкми това малко ангелче, ще го 
наглежда и ще си казва: Моето ангелче! Това ангелче послB ще 
стане голBмо, т. е. не е станало голBмо, но тя, като го обича, 
разширила го и го вижда голBмо. То, като хитро, смалява се, но 
когато трBбва, започва да се разширява, да става голBмо. То е 
като онази голBма топка, въ която влиза друга по-малка, въ нея 
влиза още по-малка и т. н. Тъй се събиратъ редъ топки една въ 
друга. Ние наричаме, този процесъ растежъ, т. е. свойство на 
човBшкия духъ да се развива и да се навива вAтрB въ себе си 
или тъй нареченъ уголBмяване и смаляване на самия човBкъ, на 
неговата външна форма. Това сA опити, които прави човBшкия 
духъ да се смалява и уголBмява. Туй смаляване може да бAде 
вънъ отъ неговото съзнание. За сега това е процесъ, който се 
управлява отъ други сAщества. ГолBмината на едно парче 
захарь зависи отъ шекерджиятъ, а не отъ самата захарь. Колко 
голBма ще бAде една кукла, не зависи отъ нея, а отъ онзи 
майсторъ, който я прави. Обаче, всички онBзи процеси, които 
сA съзнателни, тB сA несъизмBрими, тB сA подъ нашата власть, 
ние боравимъ съ тBхъ. 
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Та не се изказвайте напълно! Азъ съмъ противъ всBко 
изказване докрай. Кажи само началото, а края - никога. Когато 
нBкой ме пита за края на нBщата, азъ бихъ казалъ: Азъ мога да 
казвамъ само началото, но краятъ не зная, не съмъ го намBрилъ 
и не искамъ да зная кAде е. Когато ние се обезсърчаваме, то е, 
понеже знаемъ края. НBкой ученикъ държалъ изпитъ и 
пропадналъ. Какво ще го радва? Той знае края. Може ли да го 
радва такъвъ край? Тукъ имало единъ гимназистъ, който 
свършилъ училището съ отличие, получилъ първокласенъ 
дипломъ, но слBдъ това нигдB не могълъ да намBри работа. 
Като не могълъ да намBри никаква работа, купилъ си едно 
точило за ножове, турилъ дипломата си върху камъка на 
точилото, съ което искалъ да покаже, че не е глупавъ. Този 
ученикъ, който се радвалъ, че свършва съ отличие, какъ 
мислите, радва ли се като носи точилото на гърба си? 
Благодарение на неговата силна воля, той точи ножове. Точи 
ножоветB и си казва: БBхъ пръвъ въ училището, а тукъ съмъ 
послBденъ, точа ножове. Като нBма какво да прави, ще точи 
ножове. Какъвъ ще бAде краятъ? НBкой казва: какъвъ ще бAде 
краятъ на моя животъ? Казвамъ, не питай за края, мисли за 
началото. Този животъ има начало, но край нBма. Ако искашъ, 
ти можешъ да туришъ край на живота си, но това е твой край. 
Господь ти опрBдBлилъ да живBешъ 120 години. Ти може да 
туришъ края на живота си, когато искашъ - още на първата, на 
втората, на петата, на 10-тата, на 50-тата, на 60-тата година, отъ 
тебе зависи. Богъ създава началото, а ние създаваме края.  

Вие ще цитирате нBкои стихове отъ Откровението, 
напримBръ стиха: “Азъ съмъ алфа и омега.” Защо се взима 
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буквата омега? Колко букви има гръцката азбука? - 24. 
ПослBдната буква, омега ли е? Краятъ ли е тя на гръцката 
азбука? Азъ мога да направя буквата омега началото на 
азбуката. Чудни сA хората! ДумитB “начало и край” сA 
привидни положения. То е само по отношение врBмето и 
пространството. Единъ човBкъ се проектира по врBме и 
пространство. Само тогава има начало и край. Но прBдставете 
си едно сAщество, което сAществува извънъ врBмето и 
пространството, ще има ли край и начало? - Никакъвъ край, 
никакво начало. Какво ще има тогава? Той ще усBща, че влада 
всичко, че е едноврBменно навсBкAдB. Когато ние говоримъ за 
край и за начало, подразбираме, че можемъ да бAдемъ и въ 
края, и въ началото. То значи, че когато съмъ билъ въ началото, 
билъ съмъ и въ края. Един день, когато ще живBя извънъ 
врBмето и пространството, мога да бAда въ цBлия крAгъ на 
дBйствие и да прониквамъ нBщата. 

Та сега, трBбва да схванете добрB мисъльта. Казва нBкой: 
Дали ще ида въ онзи свBтъ? Какъвъ ще бAде краятъ на живота 
ми? За края на живота не мислете. Мислете за Небето, като 
начало на новия животъ; мислете за Любовьта като начало на 
живота. Мислете за Бога, за МAдростьта, за Истината, за 
всички тия нBща, като начало. Какъвъ ще бAде краятъ на 
Любовьта затова не мислете. Поставите ли си този въпросъ, ще 
дойде песимизъмътъ у васъ. Като повикали Паганини да свири, 
запитали го: Можешъ ли да свиришъ на четири струни? - Мога. 
Явява се на концертъ. Можешъ ли да свиришъ на три струни? - 
Мога. Явява се и въ този случай да свири. ПослB му казватъ: 
Можешъ ли да свиришъ на двB струни? - Мога. Явява се пакъ. 
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Казватъ му, най-послB: Ами можешъ ли да свиришъ на една 
струна? Паганини повече не се явилъ. Щомъ остане само една 
струна на цигулката, онзи, който свири на нея, нBма вече да се 
яви. Така е и съ всички хора, които искатъ да знаятъ, каква ще 
бAде крайната цель на тBхния животъ. Вие не трBбва да знаете 
това нBщо. Хубавото, красивото нека остане като една загадка 
въ живота ви. Нека има нBщо въ цBлата вBчность, което да не 
знаете за себе си.  

Сега вие ще ми цитирате старитB гръцки философи, които 
сA казвали: “Познай себе си!” Съгласенъ съмъ съ това, но да 
познаешъ себе си, значи да познавашъ, че въ тебе има нBщо 
несъизмBримо, че има нBща въ тебе, които ще останатъ 
непознати. Въ непознаваемото ще дойде всичкото щастие, 
всичката радость за прBзъ всичкитB вBкове на вBчностьта. 
Какво подразбираме подъ знание? Ние казваме: Този човBкъ е 
ученъ, а онзи невBжа. ЧовBкъ може да бAде невBжа само по 
онази материя, която не е прBдадена. И ученикътъ може да знае 
онова, което му е прBдадено. Ако ученикътъ не научи онзи 
урокъ, който му е прBдаденъ, остава невBжа. СлBдователно, 
ние можемъ да бAдемъ невBжи само по онова, което не ни е 
прBдадено, а за онBзи нBща, които ни сA прBдадени, тBхъ 
можемъ да знаемъ. За онBзи нBща, които не сA ни прBдадени, 
за тBхъ не сме отговорни. Тогава, никой нBма право да казва, че 
азъ съмъ невBжа, че не зная. НBкой ме запитва: Знаешъ ли 
колко атома има въ слънцето? - Не зная. - Ами ти, който ме 
питашъ, знаешъ ли? - И азъ не зная.  

СлBдователно, човBкъ може да пита, безъ да знае. Можемъ 
ли да отговоримъ на всBки въпросъ, който си задаваме? Често 
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хората питатъ: Кой е създалъ Бога? Казвамъ, създаде Го единъ 
по-голBмъ Господь. Ами Него кой го създаде? - По-голBмъ 
Господь. - Aми Него? - Най-голBмиятъ Господь, Когото никой 
другъ не можеше да създаде. Той е послBдниятъ Господь. Този 
човBкъ казва: Щомъ всичко това е станало така, докажи го! 
Нали си философъ. Казвамъ, добрB, щомъ не е тъй, докажи ти! 
Какъ ще докажешъ? И той може да ми докаже това нBщо 
толкозъ, колкото и азъ мога да му го докажа. Ти знаешъ 
толкозъ, колкото и азъ зная. Ти ще започнешъ да отричашъ 
моето знание, азъ пъкъ твоето. И какво ще придобиемъ? 
Хубаво, азъ казвамъ, че въ тази кесия има четири монети. 
Първата монета е турена отъ Драганъ Стойчевъ, втората отъ 
Михалчо еди-кой си, третата отъ Петканчо, нBкой си, а 
четвъртата отъ Стоянчо. Този господинъ, на когото е кесията, 
иска да ми докаже, че четиритB монети не сA въ кесията, 
затова, изважда ги отъ тамъ и казва: Празна е кесията ми. 
Какво ще докаже като извади четиритB монети изъ кесията? - 
Кесията е празна, но той е пъленъ. ЧетиритB монети, като 
излBзатъ изъ кесията, все ще идатъ у нBкого. Ама, докажи ми, 
че не сA въ кесията! - ТрBбва да доказвамъ, че ти извади 
четиритB монети отъ кесията и ги тури въ джоба си. Докажи, че 
тази кесия е празна! Това не сA никакви доказателства за 
нBщата. Ако ние изпразваме и пълнимъ, азъ турямъ, той 
изпразва, кой е на правата страна: който туря, или който 
изпразва? Питамъ, защо този господинъ не иска да ми докаже, 
че въ тази кесия не сA четири монети? Защо има туй желание, 
азъ да му доказвамъ?  
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НBкои хора казватъ: Животътъ нBма смисълъ, нBма Богъ въ 
свBта, нBма Любовь, нBма Истина, всичко е празна работа. Този 
човBкъ не мBза ли на онзи, който изпразва кесията? Защо 
животътъ нBма смисълъ? Той самъ изпразва кесията, а послB 
казва, че животътъ нBма смисълъ. Казвамъ, едно врBме ти 
имаше четири монети. Той казва: Докажи! Когато вашиятъ 
животъ е билъ смисленъ, пъленъ и послB се е обезмислилъ, 
това не е ли едно доказателство, че въ вашия животъ е имало 
нBкакво щастие, което се е изгубило? Казватъ: Щастието е 
празна работа. Питамъ, туй щастие, което бBше въ васъ, изгуби 
ли се нBкAдB? Загубата на едно малко щастие, което човBкъ 
ималъ, е отъ привидната благодарность, която ималъ за това 
щастие. 

СлBдователно, онзи, който не е благодаренъ на малкото 
щастие, той изгубва и голBмото. Ние въ свBта ставаме 
нещастни, понеже търсимъ по-голBмо щастие. Имашъ малко, 
търсишъ по-голBмо. Съ скръбьта всBкога се провBрява закона, 
че ние не сме доволни на онова, което Богъ ни е далъ, и 
вслBдствие на това страдаме, скърбимъ. Имаме единъ 
приятель, намBримъ въ него единъ недостатъкъ, туряме го 
настрана и намираме другъ. Въ този новъ приятель намBримъ 
двB погрBшки - турямъ и него настрана и намираме трети. Въ 
него има три погрBшки. Първиятъ приятель имаше само една 
погрBшка, той бBше най-добъръ. И колкото повече оставяме 
старитB приятели и ги замBняваме съ нови, толкозъ повече 
грBшки намираме въ тBхъ. Ето какъ се явява нашата скръбь! По 
такъвъ начинъ се загубва нBщо.  
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СлBдователно, ако азъ съмъ поетъ, ще пиша поезия само за 
себе си, за свBта нBма да пиша. Най-първо ще кажа: Азъ пиша 
поезия за себе си, азъ ще я чета. Защо? Защото не мога да 
намBря по-добро лице, отъ менъ, което да пише за мене. Само 
азъ мога да пиша за себе си, само азъ мога да чета и да оцBня 
своята поезия. Ако други дойдатъ да четатъ туй, което съмъ 
писалъ, на радо сърце ще слушамъ. Ако азъ чета нBщо на свBта 
и той ме оцBнява, непрBменно ще имамъ малка скръбь, все ще 
кажатъ нещо лошо за менъ. Ако се намBрятъ нBколко души да 
кажатъ, че поезията ти е отлична, ще се намBрятъ други, които 
ще я разкритикуватъ по всички правила на критиката, ще те 
насолятъ. Едни ще те изкаратъ отличенъ поетъ, други ще те 
изкаратъ, че нBмашъ понятие отъ поезия. Тъй че, всичката 
скръбь въ свBта иде отъ това, че ние не уповаваме на себе си, 
на онова Божествено начало, което е вложено въ насъ. 
Божественото въ всинца ни е едно и сAщо. Ние уповаваме на 
онова, което се мBни и промBня, и вслBдствие на това усилваме 
своитB страдания. Каквито изпити и да ни дойдатъ, човBкъ 
трBбва да бAде смBлъ, да понесе всички скърби, да извади 
опитность отъ тBхъ и на края да придобие една малка радость. 
Защо не? Имашъ малко скръбь, зарадвай се; имашъ загуба, 
зарадвай се! Не си само ти, който губишъ, който страдашъ. 
ЕдноврBменно съ тебе страдатъ и много други. Туй е велика 
философия.  

На всинца ви трBбва философия, разбиране на онзи 
вAтрBшенъ, идеенъ живот. Всички трBбва да се стремите къмъ 
това, което е несъизмBримо. Въ стремлението си къмъ Бога, 
само тамъ ще видимъ тази идея за несъизмBримото. Богъ ни се 
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открива, но понеже ние имаме желанието да Го обхванемъ, 
изгубваме възможностьта да Го познаемъ. Въ Бога има едно 
качество: Той показва само лицето Си, но не и гърба Си. Какъ 
се откри Богъ на Моисея? НамBрете туй мBсто въ Писанието и 
го прочетете! 

И тъй, всички наши идеи трBбва да сA несъизмBрими! 
Да започнемъ съ великото начало, което носи живота! И ще 

знаете, че край има само тамъ, дBто има дисхармония. 
Дисхармонията въ кое и да е сAщество, образува едно 
пресичане, затова се явява и краятъ. Такива прBсичания ставатъ 
у всички сAщества. Само у Бога има една непрBривность, а у 
всички други сAщества, има едно изкривяване, съзнанието не е 
будно и тогава настAпва умирането, смъртьта, която наричаме 
край. Казваме: Отиде този човBкъ. Да, този човBкъ прBстава да 
живBе тукъ, но въ другия свBтъ живBе, тамъ се разговаря 
весело. Тукъ е старъ дBдо, съ бBла брада, съ тояжката си въ 
рAка, ходи прегърбенъ, а въ онзи свBтъ го виждаме младъ, на 
33 години, веселъ, засмBнъ човBкъ. Тукъ плачатъ за този старъ 
дBдо, а като попитаме въ онзи свBтъ за този дBдо, казватъ ни: 
Тукъ нBма дBдовци. Въ онзи свBтъ нBма нито баби, нито 
дBдовци. Като идешъ въ онзи свBтъ, вмBсто баба си или дBдо 
си ще видишъ единъ възвишенъ духъ, или нBкой ангелъ, който 
е дошелъ на Земята, като твой дBдо или като твоя баба, 
облBчени въ тази материя, дошли тукъ, за да свършатъ нBкоя 
работа. Тогава ще паднатъ люспитB отъ очитB ти, като на 
апостолъ Павелъ и ще видишъ, че въ невидимия свBтъ нBма 
дBдовци и баби, а чисти и възвишени духове, които идатъ на 
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Земята да се пожертвуватъ за благото на другитB. Тази идея 
сAществува навсBкAдB. 

Хубавата музика сAщо така трBбва да бAде несъизмBрима. 
Вие не можете още да пBете безъ тактове. Знаете ли какво 
значи да пBете безъ тактъ? Да кажемъ, че вземете тона ДО, 
четвъртъ тонъ, или половинъ, или цBлъ. Мислите ли, че слBдъ 
като изпBете този тонъ споредъ неговата трайность, прBстава 
да звучи? Не, има извBстни тонове въ Природата, които 
постоянно звучатъ. Има планети, които сA настроени 
специално въ тона ДО. Има слънца, които издаватъ тона СОЛЬ. 
Тази музика постоянно се възпроизвежда въ Природата. НBкой 
пAть ние вземемъ единъ тонъ и слBдъ това го прBкъснемъ. 
ПрBстава ли той да звучи? Не, онази планета, на която 
принадлежи този тонъ, напримBръ тона ДО, непрBкAснато се 
качва и слиза по тия крAгове отъ горно ДО до долно ДО. 
Обаче въ този тонъ ДО има голBмо разнообразие. Кои сA най-
хубавитB пBсни въ музиката? ОнBзи пBвци, които изучаватъ 
музиката, първоначално започватъ да възпроизвеждатъ 
тоноветB механически, но когато навлBзатъ въ окултната 
музика, трBбва да гледатъ на всBки тонъ като на живъ и да 
знаятъ, че слBдъ като прBкъснатъ пBнието, всBки тонъ 
продължава да звучи. СлBдъ като сте слушали нBкой 
музикантъ, нBкой виденъ цигуларь, като се върнете дома си, 
вие още ще продължавате да слушате неговото свирене. На 
сцената свиренето е прBстанало, но ти вечерь, сутринь - цBла 
седмица наредъ - си възпроизвеждашъ. Значи, тия гласове се 
прBповтарятъ непрBривно, докато се изгубятъ нBкAдB. Тъй 
щото, въ окултната музика тоноветB трBбва да продължаватъ. 
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И всBки отъ васъ трBбва да пBе вAтрBшно. Докато не се 
научите да пBете вAтрBшно, въ душитB си, вие не можете да се 
научите да пBете. СлBдователно, нBкой отъ васъ сA по-добри 
музиканти, повече сA учили въ миналото, затова по-лесно се 
проявяватъ, а други не сA се учили, сега трBбва да се учатъ. 
Музиката е потрBбна за единъ вAтрBшенъ потикъ. Тя е 
почивка. Само чрBзъ музика може да си дадете почивка на 
душата. 

Сега, да изпBемъ: “Въ начало бB Словото”. Отначало ще 
започнете тихо: “Въ начало бB Словото”. “И Словото бB у 
Бога” - ще го изпBете тихо, за себе си, а не за свBта. “То въ 
началото бB у Бога” - значи, туй Слово, което бB въ начало, 
което е въ мене, у Него бBше. Щомъ дойдемъ до стиха: 
“Всичко чрBзъ Него стана” - трBбва да се пBе силно, творчески 
актъ е то. 

Сега, да кажемъ, че бихъ ви задалъ да разработите слBднитB 
нBколко изречения въ пBсень, какъ бихте ги изпBли? “Синътъ 
Божи, роденъ бB отъ Господа. Той бBше истинната видBлина, 
която освBтлява всBкиго человBка, който иде въ свBта. Въ свBта 
бB и свBтътъ чрBзъ Него стана, и свBтътъ Го не позна. При 
своитB си дойде, и своитB Му Го не приеха, защото Го не 
познаха.” Какъ ще изпBете това? (Учительтъ го изпB нBколко 
пAти.) Какъ ще прBведете сега тази мелодия? Тя спада къмъ 
несъизмBримитB величини. Ако тя би се изпBла другояче, на 
тактове, щBше да излBзе друго нBщо отъ нея. Не, че въ 
окултнитB пBсни нBма тактове, но всBкога, когато вие искате да 
дадете изразъ на една окултна пBсень, непрBменно трBбва да 
вложите въ нея несъизмBримитB тактове, т. е. такива тактове, 
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които да не сA точно опрBдBлени въ ума ви. Въ тази пBсничка 
нBма да гледаме тактоветB, а смисъла. Когато тактоветB въ една 
пBсень взематъ надмощие, пBснята изгубва своя смисълъ. 
Тактътъ трBбва да бAде вAтрB. Той е една несъизмBрима 
мBрка. 

 
 

Размишление 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи за нашитB души 
животъ, свBтлина и свобода! 
 
 

6-та школна лекция на Общия Окултенъ Класъ 
държана отъ Учителя на 19.ХI.1924 г.  

София 
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ПеленитB   на   живота - 
радости  и  скърби 

 
 

Размишление 
 
За слBдния пAть ще пишете върху темата: “Разлика между 

събиране и изваждане.” Има едно живо събиране и едно живо 
изваждане. НBкой пAть изваждането е приятно. НапримBръ, 
приятно е когато изваждашъ картошки изъ земята. 

ПонBкой пAть, като наблюдавамъ хората, намирамъ особени 
състояния въ тBхъ, които се дължатъ на неразбиране на ония 
основни положения, които сAществуватъ въ живота. Така и вие 
всинца, имате особени възгледи за живота. ВсBки отъ васъ има 
особени възгледи и иска споредъ неговитB възгледи да се 
нареди и самия животъ. Вие искате нBщата въ Природата да 
вървятъ тъй, както вие мислите. Допуснете, че вие сте въ 
Индия, една тропическа область и тръгвате отъ тамъ леко 
облBченъ, както сA облBчени индуситB - само съ една тънка 
дълга дреха и съ една чалма. Тъй облBченъ, тръгвате за 
ХималаитB, тия високи планини. Какъ мислите, докAдB ще 
стигнете? Съ такива дрBшки, прBзъ които се виждатъ рAцBтB, 
каквито дамитB често носятъ, докAдB ще достигнете? Такива 
тънки дрBхи за единъ топълъ климатъ, разбирамъ, но трBбва да 
знаете, че всички области въ живота не сA топли, има и 
студени области; не всички области сA тихи, има и бурни 
области. СлBдователно, вие трBбва да бAдете разумни, да 
знаете, че въ пAтя на живота ще срещнете най-разнообразни 
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промBни и когато ги срещнете, трBбва да кажете: Това е въ 
реда на нBщата - вBтърътъ може да бAде по-силенъ или по-
слабъ, студътъ може да бAде по-силенъ или по-слабъ и 
топлината може да бAде по-голBма или по-малка. 

Вие казвате: Ние знаемъ тия работи! Между знание и 
прилагане на това знание има разлика. Отъ неразбиране на 
нBщата, понBкой пAть въ васъ се заражда една 
индеферентность, изгубва се интересътъ. Защо? - Вие сте 
еднообразни. Ако излBзете сега на Витоша или пAтувате прBзъ 
нBкоя планинска область цBла покрита съ снBгъ и не пазите 
съзнанието си будно, щомъ не сте добрB облBчени, краката ви 
започватъ да истиватъ и у васъ се заражда желание да си 
починете. Седнешъ да си починешъ и току погледнешъ, 
заспалъ си и тъй останешъ. Значи снBгътъ хипнотизирва съ 
своето еднообразие, но трBбва да знаете, че щомъ заспите ще 
пострадате. СлBдователно, за да не заспиваме на Земята, 
идватъ редъ промBни въ състоянията ни: страдания и радости. 
Това сA промBни, които ставатъ и въ самата Природа. Ако на 
Земята всичко бBше радость, или ако всичко бBше страдание и 
въ двата случая бихте заспали. При радоститB вие щBхте да се 
стопите, а при скърбитB щBхте да замръзнете - нищо повече.  

Сега вие искате радости, но не разбирате законитB на 
Природата. Ако пъкъ искате скърбитB, резултатътъ ще бAде 
сAщиятъ. Но когато съедините скърбьта и радостьта, ражда се 
великото въ свBта, ражда се животътъ. РадоститB и скърбитB, 
това сA пеленитB, които обвиватъ човBшкия животъ. Това сA 
двB различни състояния. Азъ не говоря за страданията, както 
вие ги схващате. Това сA отживBли схващания. Страданията, 
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тъй както ние ги знаемъ, тъй както сAществуватъ, това сA 
обвивка на самия животъ, тB сA една необходимость, една 
неизбBжность. И да ги разбирате, и да не ги разбирате, ще 
страдате. Като казвамъ и да ги разбирате, и да не ги разбирате, 
въ философската смисъль на думата подразбирам: и да ги 
искате, и да не ги искате, тB пакъ ще дойдатъ. Всички 
сAщества, които сA минали прBди насъ, все сA страдали. Ние 
искаме да минемъ прBзъ сAщия пAть, но като царски синове, 
безъ страдания. За никого не се прави изключение. Азъ искамъ 
да срBщна нBкого, комуто се е направило изключение. 
Привидно може да се показва, че нBкой не страда, но въ 
сAщность не е така. ВсBки ще си плати данъка. Кой какъ дойде 
на Земята, ще страда. Има извBстни правила, на които всBки 
трBбва да се подчини. НеизбBжно е това!  

Тия двB положения въ живота - радость и скръбь, ще 
помните, за да не се ражда индеферентность у васъ. НBкой 
казва: Животътъ не ме интересува. Казвамъ, настанало е 
еднообразие въ васъ. ГолBмата скръбь е родила еднообразието. 
Какво трBбва на този човBкъ? - Малко радость. ЗапримBръ, 
нBкой човBкъ нBма нито петь пари. Дайте му 100 - 200 лева, 
веднага ще внесете въ него една малка топлинка и той ще каже: 
Животътъ сега има малко смисъль. Ако му дадете още 400 - 
500 лева, сърцето му ще тупа още повече. Ако му дадете 2 - 3 - 
5 - 10 - 100 - 300 000 лева, той ще каже: Сега вече съмъ 
напълно осигуренъ, и ще започне да си урежда живота. 
Вземете ли му паритB, по обратния пAть ще дойде въ него 
сAщото състояние. Ние, хората на Земята, сме забавление за 
по-висшитB сAщества на Небето. И азъ мога да ви кажа, че тB 



 

157 
 

правятъ опити съ васъ, опитватъ вAтрBшния животъ, който се 
развива въ васъ. ТBзи думи, които ви казвамъ, сA вметнати. ТB 
сA само едно положение, което трBбва да имате всBкога прBдъ 
видъ въ ума си, за да се радвате вAтрBшно въ себе си и при 
най-голBмитB мAчнотии и страдания. 

Сега напримBръ азъ, турямъ си едната рAка на масата, а съ 
другата държа верижката на часовника си. Защо? Вие казвате, 
че тия движения сA несъзнателни. Ако сA несъзнателни, 
питамъ ви: защо именно въ този случай едната си рAка турямъ 
на масата, а съ другата държа тази верижка? Азъ нBма да 
обяснявамъ причината на това нBщо, тя е скрита, вAтрBшна, но 
само ви нахвърлямъ тази мисъль, да размишлявате върху нея. 

Ще ви прBдставя другъ единъ примBръ: Допуснете, че имате 
три ябълки: едната отъ тBхъ расте въ топлия поясъ; втората - въ 
умBрения, а третата - въ студения поясъ. Тия ябълки се 
срBщатъ и се разговарятъ. Какви ще бAдатъ тBхнитB 
отношения? - Различни. Защо? Коя отъ тBзи ябълки е най-
красива? - Която е отъ топлитB страни. Какви особености ще 
има тая ябълка, която расте въ умBрения поясъ, както и тази, 
която расте въ студения поясъ? Тази ябълка, която расте въ 
студения поясъ, има по-малки условия за развитие отъ другитB 
двB ябълки. Съ ябълкитB е така, но съ хората е обратно. Хората, 
които живBятъ въ тропическитB мBста, споредъ този законъ би 
трBбвало да сA най-интелигентни, да иматъ най-висока 
умствена култура, а тия хора, които живBятъ въ умBрения и 
студения поясъ, би трBбвало да иматъ по-слаба култура. Обаче 
ние виждаме, че по-висока култура иматъ хората въ умBрения 
поясъ, отколкото тия въ топлия поясъ. Туй, което е вBрно за 
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растенията въ дадения случай, не е вBрно и за хората. Общото 
заключение е слBдното: Туй, което въ дадена епоха е вBрно за 
животнитB, не е вBрно за човBка; и туй, което е вBрно за 
човBка, не е вBрно за животнитB, има едно вAтрBшно различие. 
Туй показва, че растенията, животнитB и човBкътъ се намиратъ 
въ разни области на битието, дBто животътъ циркулира по 
разни начини. ВсичкитB нBматъ еднакви условия, не могатъ да 
се развиватъ по единъ и сAщи начинъ.  

ЗапримBръ, ако на Земята има благоприятни условия за 
развитие, въ астралния свBтъ е обратното. То значи: когато 
имате приливъ на живота въ физическия свBтъ, въ астралниятъ 
свBтъ имате отливъ. И когато имате въ астралния свBтъ 
приливъ, материалния свBтъ и въ умствения свBтъ имате 
отливъ. Тия състояния на живота се редуватъ непрBкAснато. 
СлBдователно, възвишенитB души, които разбиратъ този 
законъ, избBгватъ страданията. Щомъ изгубятъ условията на 
единъ свBтъ, отиватъ въ другъ. ТB постоянно се качватъ и се 
връщатъ. ТB отиватъ тамъ, дBто има условия. Това сA богати 
хора. Вие всички трBбва да станете умни! Само по този начинъ 
ще може да регулирате радоститB и страданията. Когато 
настане периода на страданията, на мAчнотиитB на Земята, 
трBбва да знаете начинъ, какъ да се прBселявате въ нBкой другъ 
свBтъ, за да започнете новъ животъ. 

Сега, да се повърнемъ къмъ главната мисъль. Въпросътъ се 
отнася до сегашния животъ, а не до бAдещия. Взимайте урокъ 
от Природата! Ако вземете да дъвчите хлBбъ, но нBмате 
плюнка, можете ли да го сдъвчите? Ако нBмате плюнка, какво 
ще правите? - Ще го сдъвчите, но ако речете да го глътнете, 



 

159 
 

плюнка ви трBбва. Ако нBмате никакъ плюнка, ще ви трBбва 
поне малко водица. По аналогия на какво ще уподобите тази 
плюнка? Растенията, за да израснатъ, трBбва имъ вода. Значи, 
за живота на растенията водата е плюнка, която улеснява 
условията имъ. Общото заключение, отъ което трBбва да се 
ползувате въ живота си, е слBдното: Не се стремете да 
корегирате Природата въ нейните дBйствия! Това е едно отъ 
правилата, които трBбва да спазвате. ВсBки, който се е опиталъ 
да корегира Природата, си е създалъ една отъ най-голBмитB 
злини. Щомъ помислишъ, че въ Природата има извBстни 
дефекти, ти си създавашъ една отъ най-голBмитB дисхармонии 
въ живота. Азъ говоря за Божествената Природа. НBкой пAть 
ние считаме нашитB прояви за природни, но трBбва да знаемъ, 
че въ БожественитB прояви всичко е въ хармония или най-
малко въ съгласие. По възможность ще си мислите, че вашиятъ 
животъ е поставенъ въ хармонични условия и ако има извBстна 
дисхармония, тя се дължи на нBкакви ваши състояния. Туй ще 
пазите като правило въ живота си. 

Въ свръзка съ това, ще ви прочета 12 глава отъ Посланието 
Евреемъ. Апостолъ Павелъ се обръща съ тази глава къмъ онBзи 
окултни ученици, които сA разбирали законитB. 

СлBдователно и ние, като сме обиколени отъ такъвъ облакъ 
отъ свидBтели, да отхвърлимъ всBка тегота и грBха, който ни 
лесно сплита. ГрBхътъ, външнитB погрBшки често ни спъватъ. 
Ние се спъваме отъ това - отъ онова. Допуснете, че вие 
минавате покрай гората и питате, защо това дърво е паднало на 
една страна, защо друго дърво е паднало на друга страна? 
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Мислите ли, че ако философствувате така, ще стигнете въ 
скоро врBме вашето прBдназначение? 

“И съ търпение да тичаме на прBдлежащето намъ поприще, 
като гледаме на Исуса, началникътъ и съвършительтъ на 
вBрата, който заради прBдлежащата Нему радость, прBтърпB 
кръстъ като прBзрB срама и седна отдBсно на прBстола Божий.” 
Сега мнозина християни си представляватъ този прBстолъ 
нBкакъ особено, а той означава онова любовно отношение, 
което трBбва да имаме къмъ Бога. Той означава поглъщане или 
хармонизиране съ първия принципъ. “Отъ дBсно на Бога” 
подразбира мBсто въ Любовьта Божия. 

“Защото мислете за Тогозъ, Който прBтърпB на себе си 
таквозъ противорBчие отъ грBшнитB, за да ви не дотегнува и да 
не бивате слабодушни.” Често, студенти, които следватъ въ 
университета, като видятъ нBкой ученъ професоръ, искатъ да 
бAдатъ учени като него, безъ да взематъ подъ внимание, колко 
страдания е прBтърпBлъ този ученъ, докато стане такъвъ - 
мислятъ, че тази работа е много лесна. И вие можете да бAдете 
учени, но ще имате прBдъ видъ усилията на този ученъ човBкъ. 

“Не сте се съпротивили още до кръвь, като се борите срBщу 
грBха. И забравили сте увBщанието, което ви говори като на 
синове и казва: Сине мой, не прBзирай наказанието Господне, 
нито да ослабBвашъ, когато те изобличава.” Вие сте много 
весели, когато бащитB ви даватъ дрешки, но като ви турятъ на 
работа, като ви дойдатъ лишения, тогава около васъ не се 
минава вече. Неразположени сте духомъ, веднага добивате 
песимистично настроение и казвате: Животътъ нBма смисълъ, 
трBбва да си замина за Небето. Не, човBкъ лесно излиза отъ 
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Небето, но мAчно се връща. Щомъ иска да се върне въ Небето, 
трBбва да има приготвено мBсто за него. Небето не приема 
човBкъ, за който нBма отредено мBсто. Щомъ му опрBдBлять 
мBсто, той може вече да отиде на Небето. Дохождатъ 
пратеници отъ тамъ и го задигатъ. Като нBма опрBдBлено мBсто 
за тебе, може съ години да плачешъ, но ще седишъ и ще 
чакашъ врBмето си. Казватъ ти: НBма още мBсто за тебе, тукъ 
ще седишъ. Щомъ ти приготвятъ мBсто, ще те повикатъ. 

“Защото, когото Господь обича, наказва го.” Защо го бие? 
Ще кажете: Само за бой да не става дума! Ами по-голBмъ бой 
отъ смъртьта има ли? Кой светия не е битъ? СветиитB сA били 
бити така, че всичкитB имъ кости сA били строшени на 
парчета, не е оставалъ здравъ ни мускулъ, ни нервъ. Разбирате 
ли какъвъ бой е билъ този? Чудни сA хората днесъ, когато все 
за любовь говорятъ. Не, трBбва да знаете, че такъвъ прAтъ сA 
яли светиитB, какъвто не можете да си прBдставите. И вие ще 
ядете такъвъ прAтъ. Какво мислите? ПрAтъ има, ще играе той 
и по краката, и по рAцBтB, хубаво шибане ще има и слBдъ като 
минете туй шибане, тогава у васъ ще остане истинскиятъ 
животъ и вие ще възкръснете. Така ще се освободите отъ 
стария човBкъ и ще остане новия. Това е фигура на рBчьта. 
Страданията ще дойдатъ, това да знаете! И ако нBкой мисли, че 
ще мине въ другия свBтъ безъ бой, той се лъже.  

Единъ древенъ царь ималъ единъ тронъ, на който поставилъ 
единъ остъръ ножъ, който се свивалъ и изваждалъ навънъ съ 
помощьта на нBкаква пружина. Никой не знаялъ за този ножъ, 
обаче, кой какъ дохождалъ, като сядалъ на трона, ножътъ го 
бодвалъ и той веднага подскачалъ. Всички придворни опитали 
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този тронъ и затова той седBлъ празенъ. Хапливъ билъ този 
тронъ. Такива столове има и въ свBта, за това на тBхъ не се 
сBда. Има положения въ свBта, които не се заематъ. ТB сA 
хапливи. Такива условия има въ живота и човBкъ не трBбва да 
ги желае. 

Та казвамъ, смъртьта е една отъ голBмитB прBгради. Тя е 
само за силнитB натури. Казва се въ Писанието: Който побBди 
смъртьта, ще влBзе въ ВBчния животъ, въ Царството Божие. 
Но, за да се побBди смъртьта, изискватъ се юнаци. Ето какво 
казва Писанието: Ако търпите наказанието, Богъ се докарва съ 
васъ като съ синове, защото кой синъ е този, когото не наказва 
баща му? Ако ли сте безъ наказание, на което всички 
участвуваха, то сте прBлюбодBйчица, а не синове. Ако Господь 
не ви наказва, вие не сте синове; ако не сте бити, отъ васъ нищо 
не става. Сега вие можете да философствувате, да казвате, че 
животътъ трBбва да бAде другояче устроенъ. Вие, идете при 
нBкой грънчарь и вижте, коя пръсть става за грънци! Не е ли 
най-пригодна онази хубава пръсть, която е добрB омBсена, 
добрB отъпкана, която грънчарьтъ хубаво набилъ, направилъ на 
тBсто и тогава едва използувалъ за различни грънци? За да 
излBзе хубаво гърне, пръстьта трBбва да бAде добрB омBсена. 
Ако искате да стане нBщо отъ васъ, трBбва да минете прBзъ 
този процесъ. Вие искате като синове Божии да ви взематъ на 
рAцB отъ Земята, да ви поносятъ малко и хайде, право на 
Небето. Вие искате да ви поносятъ малко на рAцB, тъй както 
ораторитB ги носятъ, тъй както ученицитB носятъ своитB 
учители. Не, нBма такава леснина. 
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“ОсвBнъ това, бащитB си по плъть имахме наказатели и 
почитаме ги. Не щемъ ли се повече покори Отцу на духоветB и 
да живBемъ?” Щомъ човBкъ не приеме туй наказание на радо 
сърце, щомъ той е недоволенъ, прBставатъ да го наказватъ. Ако 
слBдъ като сA го били, той е доволенъ и казва: “Азъ съмъ на 
вашето разположение.” Той е разбралъ вAтрBшния смисълъ на 
страданията и на наказанията. Азъ мисля, че вие трBбва да 
бAдете умни, поне колкото онзи българинъ, който искалъ да 
даде писмо на единъ въстаникъ, но не знаялъ какъ. Каратъ го 
двама заптиета. Този българинъ се приближава до тBхъ, пита 
ги: “Какъвъ е този, когото водите? - “Комита.” - “Комита ли?” 
Започва да го мушка тукъ, да го мушка тамъ, удря му 
плBсница, докато най-послB мушналъ и писмото му въ джеба. 
Заптиета виждатъ това, казватъ на този българинъ: “Браво!” Въ 
този свBтъ, за да турятъ нBщо въ джеба, трBбва да ви биятъ, 
защото заптиета има слBдъ васъ. ТB сA неизбежни нBща. Ще 
кажете: Ама тBзи нBща могатъ да се избBгнатъ, за насъ има 
такива изключения въ свBта. 

“Защото тB за малко врBме сA ни наказвали, споредъ 
каквото имъ е било угодно, а то е за наша полза, да станемъ 
съучастници на Неговата святость. И всBко наказание по 
настоящемъ не се вижда да е на радость, но на скръбь, а послB 
принося миренъ плодъ отъ Правда на тBзи, които сA обучени 
чрBзъ Него. Затова стегнете ослабналитB рAцB и разслабенитB 
колBнB и направете на нозBтB прави пAтища, за да не се 
изкриви хромото, но повече да изцBлBе. Търсете миръ съ 
всички и светость, безъ която никой нBма да види Господа.” И 
тъй, скърбитB, страданията въ живота сA едно разнообразие, за 
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да бAдете всBкога въ будно състояние, та да можете да 
разберете БожиитB пAтища. 

Упражнение: ЛBвата рAка напрBдъ, неподвижна. Съ дBсната 
рAка правимъ крAгообразни движения надъ лBвата рAка, най-
напрBдъ бавно, послB постепенно усилване и пакъ забавяме 
бързината. СAщото движение, но само че въ лBва посока - 
обратна на първата. 

Какво усещате? Това упражнение е споредъ относителната 
теория на Айнщайна? Ако продължаваме туй движение около 
10 часа, този салонъ ще се подвижи отъ мBстото си, затова въ 
ума си всBкога трBбва да държите едно възходящо движение, 
т. е. едно хармонично движение, за да намалите силния 
ефектъ на това упражнение. Какво произвежда вAтрB това 
упражнение? Какво забBлBзахте? Направете сAщото 
движение, само че много бавно. Когато правите крAговетB, 
единъ пAть ще минава дBсната рAка надъ лBвата, а вториятъ 
пAть обратно. 

Сега, въртете рAцBтB си една около друга, най-първо 
навънъ, съ постепенно усилване и послB постепенно 
отслабване. СлBдъ това, движете рAцBтB навAтрB къмъ тBлото 
си, пакъ съ постепенно усилване и постепенно отслабване. 
Всички движения, които правите, трBбва да бAдатъ 
разнообразни. 

Отъ 1 - 2 минути размишление. 
Музиката има несъизмBрими тонове и прBливане въ 

тактоветB. НесъизмBримостьта не може да се обясни напълно. 
Азъ ще ви приведа единъ примBръ. Когато занесатъ вълна на 
нBкой даракчия, тази вълна въ музикално състояние ли е? 
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Всички влакна на вълната първоначално сA разхвърляни, но 
като прBмина тя прBзъ дарака, той постепенно ще изправи 
всичкитB ѝ влакна - всBко отъ тBхъ ще дойде на своето мBсто. 
Вие я оставете на разположението на дарака, той ще се справи 
съ нея. СAщото е и съ васъ. Както и да сA разхвърляни вашитB 
мисли и чувства, прBдайте ги на дарака на Природата, тя ще ви 
ги върне изправени. ПрBдоставете се на Природата, тя ще 
оправи обърканитB ви работи! По нBкой пAть не е необходимо 
да пBемъ правилно. И отъ неправилното пBние Природата 
създава нBщо хубаво. Не се смущавайте отъ безпорядъка, който 
сAществува въ живота! 

Да изпBемъ упражнението: “Въ начало бB Словото”. 
При сегашното схващане на музиката, въ какво седи силата 

на пBнието? Една пBсень или едно упражнение може да се 
изпBе по различни начини. Въ музиката има само единъ 
правиленъ начинъ, той е идейниятъ образъ, когато 
музикантътъ се усBща щастливъ, че е схваналъ този 
първообразъ при пBнието или свиренето изобщо. ЗапримBръ, 
вземете слBдното упражнение: “Кажи ми ти Истината, която 
носи свобода за моята душа!” Това е едно просто изречение. 
Какъ бихте го изпBли? - По различни начини. ВсBки отъ васъ 
би го изпBлъ по особенъ начинъ. Отъ кой тонъ бихте 
започнали? Това упражнение още не е завършено. Ако 
напишете едно завършено упражнение, вие ще страдате. Азъ 
ви давамъ това упражнение, като образецъ на несъизмBримо 
упражнение. Защо обичате това изречение? Защото то 
изразява едно състояние на душата. ДB е отговорътъ на 
пBсеньта? Кой ще е отговорътъ, какъ мислите? Отговорътъ е 
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настроението, което вие ще получите. ЧовBкъ трBбва да бAде 
готовъ, за да възприема нBщата чрBзъ слушане. Може да ти се 
каже нBщо, което трBбва или да го направишъ, или да го 
напишешъ, или отъ Писанието да го научишъ, или най-послB 
да го изразишъ чрBзъ живота си. Това сA нBколко различни 
положения.  

СлBдователно, ако ти се каже да напишешъ Истината или 
да я научишъ, или да я изразишъ чрBзъ живота си, въ всички 
случаи ще имашъ разни положения. Коя е най-силната дума 
въ туй изречение? Истината и свободата вървятъ заедно. За 
кого? - За душата. Сега, ако тия думи се изкажBха само, ще 
иматъ едно влияние; ако се изпBятъ, друго влияние, различни 
чувства ще прBживBете. Щомъ се изпBе, другъ ритмусъ се 
внася. Значи, всички силни, всички свещени думи трBбва да 
се произнасятъ музикално. В говора човBкъ сAщо не трBбва 
да бърза. Говорътъ трBбва да бAде музикаленъ. Ако всички 
говорBхме музикално, по-малко дисхармония щBше да има. 
ОтмBренитB тактове не допринасятъ много за музикалностьта. 
НапримBръ, тази пBсничка може да се направи съ строго 
отмBрени тактове, но ще изгуби половината отъ своя изразъ. 
Въ най-хубавитB пBсни не трBбва да има никакво прBкAсване. 
ПрBкAсването влияе върху изразителностьта. ПрBдставете си, 
че единъ пBвецъ изпBе една пBсень безъ прBкAсване, безъ 
паузи, знаете ли какъвъ ефектъ ще произведе? Ако една 
пBвица изпBе единъ куплетъ на една вдишка, тя ще мине за 
силна пBвица. 

ИзпBйте упражнението ”Кажи ми Истината”. ВсBки отъ васъ 
може да нареди едно изречение въ музика, да направи едно 
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малко упражнение. Не искамъ да съчинявате, но пBсни да 
съчините по едно упражнение, да изкажете музикално нBкоя 
дума. 

 

Размишление 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи за нашитB души 
животъ, свBтлина и свобода. 
 
 

7-ма школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 26.XI.1924 г. 

 София 
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Законъ  на  равенство 
 
 

Размишление 
 

Прочетоха се нBкои отъ работитB върху темата: 
“Разлика между събиране и изваждане.” 

За слBдния пAть ще пишете върху темата: “Разлика между 
дBлене и умножение.” 

Когато имаме между двама души два процеса, при които 
единиятъ събира, взима, а другиятъ дава, какъ ще можемъ да 
примиримъ тия двама души? Заемодавецътъ, който взима пари 

отъ тебе - събира. Нали? Ти, който давашъ - 
изваждашъ отъ кесията си. СлBдователно, 
между онзи, който събира, и онзи, който 
изважда, се ражда едно чувство на 
неразположение, едно неприязнено чувство. 
Какъ ще примиримъ този вAтрBшенъ 
резултатъ? При обикновеното събиране на 
числата, резултатътъ върви много добрB, но 

при живото събиране, резултатътъ е другъ. За изразяване на 
дBйствието събиране азъ ще употрBбя другъ знакъ, не плюсътъ, 
т. е. кръстътъ, съ който си служимъ, а слBдниятъ знакъ: 

Ще обърна този знакъ нагорB, и тогава, като искам да събера 
2000 лв., съ 1000 лв., ще пиша така: 2000 у 1000 = 3000 лв. 
Какъ ще примиримъ сега тия  двама души, отъ които единиятъ 
има да дава, а другиятъ да взима? Въ математиката сAществува 
единъ законъ, споредъ който ще съберемъ тия числа, ще ги 
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раздBлимъ на двB и по този начинъ тия хора ще се примирятъ. 
Значи 3000:2 = 1500 лв. 

Учительтъ пита ученицитB: Можете ли да съберете една 
овца и една крава, или единъ волъ и една овца? - Не, 
Господинъ учителю. -Ами една свиня и една крава? - Пакъ не 
може. Господинъ учителю, въ нашето село събиратъ водата и 
млBкото. - Какъ? - Като събератъ едно кило млBко и едно кило 
вода, ставатъ двB кила млBко. Значи, водата може да се събере 
съ млBкото. Въ Природата, обаче, законътъ за изваждането и за 
събирането има по-дълбоко значение, отколкото въ 
обикновения животъ. 

Сега, вие сами ще намBрите, какво отношение иматъ 
дBлението и умножението къмъ първитB двB дBйствия. За да 
боравите въ даденъ случай съ себе си, съ своето естество, 
трBбва да имате извBстни правила извънъ врBмето и 
пространството. Всички вие трBбва да се научите да 
дBйствувате извънъ врBмето и пространството и докато не 
научите този законъ не можете да изправите вашия характеръ. 
Защо? Защото характерът на човBка не се изправя въ врBме и 
пространство. НBкой казва: УтрB ще бAда добъръ. Не, кажешъ 
ли веднажъ, че ще бAдешъ добъръ, то е казано и свършено. 
Вие трBбва да дBйствате извънъ врBмето и пространството, а въ 
врBмето и пространството ще се проявятъ само резултатитB. 
Изявяването на твоя характеръ ще стане въ врBмето и 
пространството, а изправянето му става извънъ врBмето и 
пространството. То е резултатъ отъ духовния свBтъ.  

ЗапримBръ вие не можете да опишете, не може да прBдадете 
едно ваше чувствувание на Земята по никакъвъ начинъ съ 
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никакви знаци. Какъ ще ми предадете за примBръ, една ваша 
скръбь? По сълзитB ли? Може би да е духалъ вBтъръ и да сA ти 
потекли сълзи. СълзитB не сA всBкога признакъ на скръбь. 
НBкой пAть може да сA признакъ, но нBкой пAть не сA 
признакъ. Когато духа вBтъръ, текатъ сълзи, когато имашъ 
хрема, пакъ текатъ сълзи, но всичко това още не показва, че 
имашъ нBкаква скръбь. Има скръбь, която съ сълзи не може да 
се изрази, обаче има извBстни черти на лицето, които показватъ 
скръбьта. При скръбьта мускулитB всBкога се съкратяватъ, 
свиване става. ЧовBкъ, който скърби, сърцето му се свива. При 
радостьта има едно малко разширение на сърцето. 
СлBдователно, човBкъ, за да разбере тия два процеса - 
радостьта и скръбьта, трBбва да опита състоянията на свиване и 
разширяване на сърцето. Колкото и малко и да е свиването на 
сърцето, въ духовния свBтъ все ще произведе извBстна 
дисхармония, която ще се отрази въ една или друга скръбь. 
ВсBко разширение на сърцето, както и всBко разширение на 
съзнанието, е резултатъ на радостьта. 

Сега, защо, като означавахъ събирането и изваждането, азъ 
не употрBбихъ обикновенитB за тия дBйствия знаци? Знакътъ 
плюсъ пишемъ, като теглимъ отгорB надолу една отвBсна 
права, послB друга права, перпендикулярна на нея, при което 
става поляризиране. Знакътъ плюсъ, т. е. кръстътъ при всички 
случаи произвежда противодBйствие. Затова вие всBкога не 
пишете кръстъ! Кога се пише кръстъ? Казватъ за нBкого: Тури 
му кръста! Кръстъ турятъ на умрBлитB. И когато човBкъ дойде 
до кръста, той трBбва да се спре, да концентрира ума си, трBбва 
да бAде абсолютно чистъ. Защото, като се напише кръста, иде 



 

171 
 

ангелътъ съ меча. Щомъ си туришъ кръста, ти викашъ този 
ангелъ. Той идва и ти казва: Какво искашъ отъ менъ. Не само 
това, но често вие си туряте едни на други кръстове. Когато 
говоришъ нBщо лошо за нBкой човBкъ, ти му туряшъ кръстъ. 
Ти прBдизвиквашъ двB противоположни сили, въ които 
можешъ самъ да се вплетешъ. Ако си силенъ, можешъ да 
избBгнешъ това, но ако си слабъ, не прBдизвиквай върху себе 
си изкуствено силитB въ Природата. 

Това, което ви говоря, е за васъ, но не и за хората извънъ 
училището. Вие нBма да имъ казвате нищо, тия хора, които 
още нищо не знаятъ, могатъ да си играятъ съ кръста, този 
кръстъ е за тBхъ. Но когато нBкой отъ васъ, на когото 
съзнанието е просвBтено, напише знака кръстъ, този знакъ вече 
има смисълъ за него, той указва извBстно влияние върху него. 
Щомъ нBщо прониква въ съзнанието ти, щомъ го разбирашъ, 
ти не можешъ вече да си играешъ съ него. Когато произнасяшъ 
нBкоя свещена дума, например думата “Любовь”, ти нBма да я 
изкажешъ набързо, но ще се спрешъ въ себе си, ще се 
концентрирашъ и тогава ще я изговоришъ. Тя трBбва да 
означава нBщо. Когато изговаряшъ думата “Истина” пакъ ще се 
спрешъ, ще се концентрирашъ въ съзнанието си, свещена дума 
е тя. Има извBстни думи, които като изговаряме, ще трBбва 
постоянно да се спираме въ себе си, защото само така тB ще ни 
прBдадатъ своята сила. Казваме: “Любовь”, “Истина”, “вBра”. 
Какво нBщо е вBрата? И при изговаряне на думата “вBра” пакъ 
ще се спрешъ. Думата “вBра” въ български езикъ е силна дума, 
а думата “Любовь” не е толкозъ силна. Думата “вBра” започва 
съ буквата “В” - първиятъ принципъ - Богъ. Тя изразява 
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символъ на Бога. Тази буква “В” е образувана отъ една права 

линия и два полукрAга. Тия два полукрAга,   обърнати 
нагорB,  означаватъ малкото сBменце, което, посадено въ 
земята, се разпуква, развива и започва да расте. Отъ него 
излизатъ клончета и листа. Така сA се образували растенията 

въ материалния свBтъ. Този знакъ   прBдставлява буквата 
“вав” въ еврейски езикъ. Отъ тази буква е излBзла българската 
буква “Т” [m], гръцката буква ε - епсилонъ, българската буква 

“З” и цифрата “3”. Значи, нBколко букви сA 
произлBзли отъ тази еврейска буква. ВсBка 
буква изобщо прBдставлява извBстни течения 
въ Природата. ТBзи течения постоянно се 
мBнятъ. Въ буквата “w” (вав) теченията 

отиватъ нагорB, въ “Т” теченията отиватъ 
надолу, защото тази буква изразява коренитB 
на живота, които се загнBздватъ въ 

Божественото. Затова именно около буквата Т се прBплита 
знака на безкрайното или вBчното. 

Змията, въ този случай, не е нищо друго, освBнъ единъ 
разтворенъ крAгъ. ВсBки крAгъ, който се разтваря, става змия. 
ВсBки човBкъ, въ който става пропукване, става на змия. 
СлBдователно, щомъ змията отново захапе опашката си, става 
пакъ човBкъ. Значи, човBкъ може по 10 пAти на день да става 
змия, само че, безъ да има нейната външна форма. Ако човBкъ 
не върви правилно въ живота си, може да става змия, само че 
безъ да има нейната външна форма. Ако човBкъ не върви 
правилно въ живота си, може да става змия. Въ змията 
липсватъ крака и рAцB, т. е. въ нея нBма воля, нBма и 
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характеръ, но умъ има. При това, въ змията нBма ДобродBтели, 
крака нBма. Защо дяволътъ влBзе въ змията? Защото той има 
умъ, но воля нBма. СлBдователно, въ дявола нBма разумность, 
затова може да кажемъ, че въ него нBма глава, т. е. нBма 
Божественъ принципъ. И въ това отношение, ако дяволътъ ти 
вземе рAцBтB, силенъ става, ако ти вземе краката, силенъ става. 
Не му ли дадешъ обаче, нито рAцBтB си, нито краката си, той е 
слабъ. Ако змията се обвие около тебе, може тъй да те стегне, 
че да те удуши. Но ти никога не трBбва да оставишъ живота си 
да се разпукне. Не трBбва да пропуквашъ този Божественъ 
крAгъ около себе си, затова ще държишъ съзнанието си 
постояннно будно. ВсBки грBхъ, всBка лоша мисъль е 
пропукване. Колкото този крAгъ се повече пропуква, толкова 

повече той се прBвръща въ зAбчесто 
колело. Ще кажете: Какво отъ това, че се 
образува такова зAбчесто колело? ТрBбва 
да знаете тогава, че това колело нBма да 
мине по гърба на другитB, но по вашия 
гръбъ и вие ще почувствувате всичката 
острота на неговитB зAбци. 

Та въ окултната наука, като застAпваме нBщата разумно, 
показва ни се, защо не трBбва да пропукваме живота си, ние 
сами ще страдаме. Не сA важни външнитB отношения, на 
живота, а именно: какъ съмъ облBченъ, доколко съмъ ученъ, 
какъ говоря, какъ се проявявамъ външно и т. н. Всички тия 
нBща сA повърхностни, а важното за менъ лежи скрито въ 
дълбочината на моята душа. Този, скритиятъ човBкъ вAтрB, 
човBкътъ, който не се мBни, това съмъ азъ. Този човBкъ може 
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да контролира благата, които Богъ му е далъ. Не е лошо когато 
става извBстно пропукване въ живота на човBка, но веднага 
трBбва да се съедини този крAгъ. 

И тъй, като дBйствувате по този начинъ, като се 
насърчавате, вие ще направите вашия животъ по-сносенъ. Ние 
постоянно се оплакваме отъ страданията, оплакваме се, че 
имаме недоразумения, но трBбва да знаете, че всичко това не е 
нищо друго, освBнъ пропукани крAгове. ВсBки отъ васъ може 
да поправи своя крAгъ. Какъ? - Ще помислишъ за Бога и ще се 
съединишъ съ великия Божественъ крAгъ. Обикни Бога и 
въпросътъ лесно ще се разрBши. Туй пропукване ще се съедини 
и ще дойде разширение въ съзнанието ви. И въ растенията ние 
виждаме този крAгъ. Най-напрBдъ прBдставлява едно малко 
крAгче, което постепенно се разширява, безъ пропукване. Отъ 
него послB се образуватъ нBколко концентрични крAгове. 
Такива крBгове се образуватъ и около съзнанието на човBка. 
Тия крBгове постепенно се разширяватъ и всBко разширение 
носи живи, разумни сили въ свBта.  

Вие казвате, че може да живBете, както искате. Не можете да 
живBете както искате. Въ този крAгъ влизатъ крAговетB на 
хиляди други сAщества, тъй щото вашиятъ крAгъ е прBплетенъ 
съ тBхъ. Казвате: Азъ намислихъ нBщо. Нищо не сте 
намислили. Може да си намислилъ да вземешъ отъ мене двB 
хиляди лева. Но съ това ти ми ставашъ учитель и утрB азъ ще 
ти взема 10 000 лева. СлBдъ това ти ми вземешъ 20 000 лева. 
ПослB пъкъ азъ ти взема 30 000 лева и т. н. Какъвъ ще бAде 
резултатътъ въ края на краищата? Надхитряването въ лъжа не е 
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наука. То може да ти развие ума, но не и да те подигне като 
човBкъ.  

Единъ отъ турскитB султани казва на единъ отъ своите 
везири да му доведе най-голBмия лъжецъ отъ Цариградъ. Той 
му довежда единъ такъвъ лъжецъ и султанътъ му казва: Искамъ 
да ми кажешъ една голBма лъжа. - Азъ прBстанахъ вече да 
лъжа, но за да се каже една такава лъжа, каквато ти искашъ, 
трBбва да се купятъ алати. - Колко ти трBбватъ?” - ТрBбватъ ми 
500 лири. Султанътъ му дава 500 лири и праща съ него единъ 
от своитB слуги. Лъжецътъ започва да ходи отъ дюканъ въ 
дюканъ, докато най-послB мръкнало. Султанътъ го чакалъ да се 
върне, но той му пише едно писмо: Тази е послBдната лъжа, 
която ти казахъ. Алати му трBбвали! Какви алати му трBбватъ? 
АлатитB за лъжата сA у него. Често вие казвате: Азъ ще 
направя добро, но ми трBбватъ пари. Вие не сте ли този 
лъжецъ, който търси алати за лъжа? Той иска да направи 
добро, но му трBбватъ алати, трBбватъ му пари. Че доброто съ 
пари ли се прави? Ще знаете, че доброто нито съ знание става, 
нито съ пари става. Знанията ни трBбва да сA за съвсBмъ други 
работи. ПаритB ни трBбва да сA за съвсBмъ други работи. 
ПонBкой пAть вие си правите илюзии, че доброто може да се 
направи съ голBмъ умъ. Ако това е вBрно, тогава гениалнитB 
хора трBбваше да бAдатъ най-добритB. Доброто седи надъ 
всBка гениалность. НBма по-голBма гениалность отъ тази, щото 
човBкъ да бAде добъръ. За да бAде човBкъ добъръ, трBбва да 
бAде уменъ. Да дадешъ пари нBкому, това не е добро. Това е 
само единъ разуменъ актъ, само едно приятно хармонично 
дBйствие на ума, или една благородна постAпка на сърцето. Да 
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дадешъ пари нBкому, това не е добро, то е повече знание, 
отколкото добро.  

Какво е доброто само по себе си? - Доброто, това е едно 
цBлокупно проявление на Любовьта въ даденъ случай. Въ 
правенето на добро ти трBбва да дадешъ всичко. Вие сега 
мислите, че за да бAдете добри, трBбва да бAдете умни. 
Казвате, че нBкой човBкъ е зълъ, защото е глупавъ. И то не е 
вBрно. Глупостьта не ражда злинитB. Най-често умнитB хора 
сA зли. Глупавият човBкъ не може да бAде зълъ. Злото не се е 
родило отъ глупавитB хора, но отъ най-умнитB, отъ гениалнитB, 
отъ ангелитB. Злото, грBхътъ се родиха между тBзи хора. ОтдB 
е произлBзло злото, нBма да го закачаме, но трBбва да знаете, 
че отъ тамъ се е родило. ДB се роди доброто? - Въ онзи актъ на 
Любовьта, когато Словото излBзе отъ Бога. Доброто е излBзло 
отъ Бога заедно съ Любовьта. Казвамъ: умътъ на човBка трBбва 
да бAде слуга на доброто; паритB трBбва да бAдатъ слуга на 
доброто. Не мислете, че доброто се върши съ пари. Всичко 
външно въ свBта може само да спомогне на доброто, което вие 
трBбва да изнесете, но въ сAщность, всичко ще извършатъ 
вашиятъ умъ, вашето сърце и вашата воля. ПаритB ви, знанието 
ви, това сA само спомагателни срBдства. Ако мислите тъй, вие 
ще може да се самовъзпитате. ОнBзи отъ васъ, които не сA 
много учени, ще мислятъ, че тB не могатъ да вършатъ добро. 

Да допуснемъ, че имате въ математиката слBднитB изрази: 
а+в =с и а-в=с. Може ли а-в да е равно на с? Въ дадения случай 
ав не може да бAде равно на с. Защо тогава ученицитB пишатъ 
а-в=с? Да, вBрно е, че а-в=с, но при извBстни условия. Ето 
защо, всBки учитель по математика провBрява погрBшкитB, 
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които ученицитB му правятъ. И въ живота сAщо така ние 
правимъ хиляди такива съчетания, като доказваме, че а-в=с. 
Казватъ нBкои: Не струва да правимъ добро. Защо така? 
Защото нBкой правилъ добро, та не му вървBло, че казва: Не 
струва да се прави добро, зло трBбва да се прави, та да ти 
тръгне напрBдъ. Че каква наука е тази? Други пъкъ казватъ тъй: 
Не струва всBкога да говоришъ Истината, и лъжа трBбва. 
Значи, животътъ съ Истина не се подтиква напрBдъ, ами трBбва 
малко лъжа, като масълце, тя да го понамаже, че да тръгне. 
Това е едно неправилно математическо уравнение. Какъ 
мислите, съ туй математическо уравнение, може ли да тръгне 
животътъ напрBдъ? Хората мислятъ, че чрBзъ лъжа ще уредятъ 
живота си. Има хора, които отричатъ лъжата, но щомъ дойдатъ 
на тBсно, пакъ поставятъ своитB математически отношения и 
съ тBхъ се оправдаватъ. НBкои отъ тия хора не виждатъ тия 
отношения, не виждатъ дB е грBшката въ тBхъ, защото въ 
математиката има редъ такива сложни отношения, въ които 
всBки може да се обърка. У нBкои хора умътъ не е тънъкъ, за да 
може да схване отношенията, които сAществуватъ въ 
математиката и да ги използува разумно. 

Сега математицитB казватъ, че могатъ да се събиратъ само 
еднородни величини. ВеличинитB а+в могатъ да 
прBдставляватъ два коня, два вола, двB ниви и т.н., но 
същеврBменно могатъ да прBдставляватъ двB сили, на които 
резултатътъ да е равенъ на с. Да кажемъ, че двама души 
теглятъ едно вAже. Може ли да се опрBдBли на какво е равна 
тBхната сила? - Може, въ физиката има извBстни закони за 
това. Каква тяжесть могатъ да изтеглятъ? Да кажемъ, че 
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единиятъ може да изтегли 50 килограма, а другиятъ може да 
изтегли 10 килограма. Тогава казваме: като теглятъ двамата, 
работата имъ се равнява на 60 килограма. Значи, тB могатъ да 
повдигнатъ заедно 60 килограма тяжесть. Така може да се 
опрBдBли силата имъ. Ако азъ изтегля 25 килограма вода и 
другъ изтегли 50 килограма вода, каква ще бAде разликата 
между силитB ни? Ние казваме, че човBкъ трBбва да бBде 
силенъ. Каква сила е тази? - Физическа. Да вземемъ другъ 
примBръ: двама души иматъ градини, но тази на втория е по-
малка. Градината на първия е два декара, а на втория - единъ 
декаръ, затова вториятъ изтегля 25 килограма вода, а първиятъ 
- 50 килограма. Какъвъ ще бAде резултатътъ отъ 
обработването на тия градини? Ще има ли вAтрBшенъ 
духовенъ резултатъ? - Ще има физическа разлика. Но, ако тия 
градини прBдставляваха тBхния характеръ, щBше да има една 
сAществена разлика въ обработването имъ, както и въ тBхнитB 
резултати. СлBдователно, отъ това ние изваждаме слBдния 
законъ: МатериалнитB блага не могатъ да направятъ човBка 
добъръ. ТB сA условия за него. Тия условия можешъ да 
използувашъ за добро, но тB не могатъ да направятъ човBка 
добъръ. Друго твърдение: МатериалнитB лишения не могатъ да 
направятъ човBка зълъ. Богатството не може да направи човBка 
добъръ, сиромашията не може да направи човBка зълъ. ТB сA 
двB положения, които се изключватъ. 

Ние, съвременнитB хора, вBрваме, че богатството ражда 
доброто, а сиромашията ражда злото. Не е вBрно. Въ 
сиромашията се раждатъ злини отъ единъ родъ, въ слабитB 
натури обаче, и въ богатството се раждатъ други злини. И 
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богатството има своите добрини, и сиромашията има своитB 
добрини; и богатството има своитB злини, и сиромашията има 
своитB злини. СлBдователно, нBма да влагате въ ума си 
слBдната мисъль: Азъ съмъ богатъ, значи, мога да бAда добъръ. 
Ти можешъ да бAдешъ добъръ, но не уповавай на богатството. 
Пъкъ сиромашията ти да не бAде една спънка, да кажешъ: азъ 
съмъ сиромахъ, какво може да стане отъ мене? Не, ти въ 
сиромашията ще си държишъ главата високо, ще мислишъ 
ясно, както когато си богатъ. Когато си сиромахъ, трBбва да 
мислишъ тъй, както когато кесията ти е пълна. Това е 
истинския човBкъ. Ако азъ мога да уповавамъ на Бога, ако 
имамъ благоволението Му, то и сиромахъ да съмъ на Земята, 
пакъ ще имамъ всичкото богатство, т. е. вAтрBшно въ себе си 
ще се чувствувамъ богатъ. Какво по-голBмо богатство отъ това, 
да мога да се изложа на слънцето и да се ползувамъ отъ 
неговитB лAчи? Това не е ли богатство? Кой е богатъ човBкъ? 
Може ли да се нарече богатъ този, който има пари, но е хилавъ, 
парализиранъ, та трBбва други да го изваждатъ на слънце? 
Какво му струватъ пълнитB съ пари кесии? Какво му струватъ 
тогава пълнитB съ жито житници? Богатъ ли е този човBкъ? Не, 
сиромахъ е той. Кое е за предпочитане въ този случай: да си 
бBденъ, но здравъ, или богатъ и боленъ? И сиромахътъ може да 
бAде парализиранъ, хилавъ и да каже: Господь ме направи 
сиромахъ. Не вBрвайте въ това! Богъ не прави хората нито 
сиромаси, нито богати. Ние сами ставаме богати и сиромаси. 
Това сA положения само на Земята. Туй, което Богъ прави съ 
насъ е, че Той ни изпълва съ своята Любовь и иска да живBемъ, 
да бAдемъ Нему подобни. Любовьта Му се внася въ насъ като 
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единъ великъ законъ и ражда доброто. СлBдъ това, като 
слBземъ ние на Земята, доброто става условие, основа, за да се 
прояви човBшката интелигентность, човBшкия умъ. При тази 
интелигентность по-нататъкъ можемъ да използуваме благата, 
които сAществуватъ на Земята. 

И тъй, нBма да ставате богати, нBма да ставате сиромаси, тB 
сA относителни положения, съ които вие трBбва да се 
примирите. Отъ васъ зависи да бAдете богати или сиромаси. 
Ако нBкой отъ васъ е сиромахъ, той самъ е рBшилъ да бAде 
сиромахъ; ако нBкой отъ васъ е богатъ, той самъ е рBшилъ да 
бAде богатъ. ВсBки трBбва да е доволенъ от своето положение. 
Ако нBкой е рBшилъ да бAде ученъ, той ще бAде ученъ. Ако 
нBкой е решилъ за себе си да има малко знания, малко и ще 
знае. ВсBки човBкъ има туй, което си е пожелалъ. За въ бAдаще 
може да промBните положението си. ВсBки отъ васъ може да 
стане ученъ. Ала кога? - Не сега, слBдъ врBме. Туй може да ви 
се вижда противорBчиво, но е фактъ.  

Да допуснемъ, че вие имате баща, който разполага съ сто 
декара земя. Вие сте петима братя и петь сестри. По колко ще 
ви се падне отъ тази земя? - По 10 декара. Ако ти искашъ да 
бAдешъ богатъ, ще трBбва да оберешъ братята си, иначе други 
външни условия нBма. Тогава какво ще правишъ! (Не трBбва 
да се дBлятъ.) Да, не трBбва да се дBлите, а да се съберете 
всички заедно и така, като работятъ 10 души задружно, 
работата ще върви. Тогава законътъ е слBдния: ЧовBкъ, понеже 
има десеть пръсти на двBтB си рAцB, всички ще се подчиняватъ 
на главата и така той ще бAде богатъ. ПонBкой пAть вие се 
докачате, че нBкой билъ на по-голBмо почитание отъ васъ. По-
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голBмо почитание отъ това, съ което се ползува голBмия 
пръстъ, има ли? Палецътъ подкрBпя всичкитB пръсти, но има 
нBщо, по което всички си приличатъ, въ което всички сA равни 
- то е, че всички еднакво страдатъ. ДBто и да заболBятъ, 
голBмиятъ или малкиятъ пръстъ, въ болестьта имъ нBма 
разлика. Като те заболи малкиятъ пръстъ, тъй го пазишъ, както 
ако би тB заболBлъ и голBмиятъ пръстъ. Само въ страданията 
си пръститB сA равни.  

СлBдователно, ние си мязаме въ свBта само по страданията. 
За да ви докажа, че сме равни, трBбва да страдаме. Щомъ 
страдаме, всинца сме равни. Господь, за да ни покаже, че сме 
еднакви, дава ни страдания и тогава се приравняваме като 
страдаме, спомняме си и за своитB братя. ГолBмиятъ пръстъ, 
като заболBе, казва на другитB пръсти: “Мълчете вие тамъ, не 
говорете!” Щомъ заболBе малкиятъ пръстъ, показалецътъ не се 
показва, той се свива. КAдBто и да ходите, вие показвате все 
малкия си пръстъ, него сочите навсBкAдB, значи, малкиятъ 
пръстъ заповBдва, всички му се подчиняватъ, и голBмиятъ, и 
показалецътъ, всички му се подчиняватъ. Значи, въ свBта има 
една Божествена философия, която примирява всички 
противоречия. Тя е философията на страданията. Щомъ 
дойдатъ страданията въ свBта, въпросътъ е разрBшенъ. ВсBко 
страдание въ насъ трBбва да внесе въ душата ни една велика 
Божествена мисъль. Пръстъ те боли - разрBши единъ основенъ 
законъ, да прBмахнешъ всички прBгрешения, които си сторилъ 
и които стоятъ като тъмни петна въ съзнанието ти. Като видя, 
че нBкой прBвързалъ пръста си, азъ казвамъ: ДобрB, че му е 
дошло това страдание, защото всички хора и богати, и 
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сиромаси сA равни при страданията си. Затуй трBбва да 
благодаримъ на Бога за страданията, които ни праща. 

Въ този случай, какво означава знака на равенството? На 
какво може да се уподоби знака равенство? - На страданието. 
Значи а+в = с, т. е. “а” и “в” страдатъ, при което сA равни на 
“с”. Когато пъкъ имаме а-в, което не е равно на “с”, това 
изразява голBмия пръстъ, който не признава равенство. Той 
винаги седи вдигнатъ нагорB. Тази величина отвънъ е 
отрицателна, но вAтрB въ живота е положителна величина. 
СлBдователно, при събирането хората сA равни, а при 
изваждането не сA равни. Да извадишъ нBщо, значи да го 
покажешъ навънъ. Изваждането не е взимане. Ти изваждашъ 
нBщо, за да го покажешъ, но то пакъ си остава въ тебъ. 
Изваждашъ нBкой недAгъ или извBстна ДобродBтель, но не я 
давашъ - изваждашъ я и пакъ я държишъ за себе си. Изваждаме 
една английска лира и пакъ я туряме въ кесията си. 
Изваждането още не показва, че нещата сA отишли вънъ отъ 
насъ. Ако ние подразбираме, че събирането носи страдания въ 
себе си, тогава кога ще се роди недоволството, когато 
събирашъ или когато изваждашъ? - Когато изваждашъ, т. е. по-
право, когато ти взематъ нBщо. Когато ти даватъ нBщо, ти не се 
дразнишъ, но когато ти взематъ нBщо, ти се дразнишъ. Ако ти 
взематъ дрехи, пари или изобщо когато насила изваждатъ нBщо 
отъ тебе, тогава се раждатъ всички неприятности въ живота ти. 
При събирането, въ правия смисълъ на думата, всички ние сме 
равни. Вие можете да опитате този методъ, безъ да го вземете 
като абсолютна Истина. Това е математическа вBроятность, 
която трBбва да опитате. На Земята ние ще си служимъ съ 



 

183 
 

математически вBроятности, съ абсолютни Истини не можемъ 
да си служимъ. Когато нBкой пAть повдигаме такива въпроси, 
трBбва да ги разглеждаме като математически вBроятности, 
като допустими. Това е процесъ, който трBбва да стане и въ 
ума ви, и въ сърцето ви, да се научите да разсAждавате 
правилно. 

Всички тия величини, за които ви говоря, може да ги 
намBрите въ природата. ТB сA символи. Буквата “Т” 
напримBръ, може да я намBрите изразена въ човBшкия носъ. 
ВBждитB, това сA противоположни сили, които постоянно се 
поляризиратъ. Истинскиятъ човBкъ, това е носътъ му. Той 
представлява Божественото, което служи като опорна точка. 
СилитB, които се проявяватъ въ веждитB, ставатъ понBкога 
противодBйствуващи сили, които постоянно се измBнятъ. Ето 
защо разумното, Божественото трBбва да пази равновBсие 
между тBзи сили, защото тBзи вBзни може да се наклонятъ въ 
една или друга посока, но не могатъ да се завъртятъ. ТB могатъ 
да се завъртятъ само въ такъвъ случай, ако носътъ изчезне, т. е. 
ако разумностьта у човBка може да се прBмахне. Само тогава 
може да се образува единъ крAгъ на движение. Значи носътъ 
показва, че дотогава, докато ние мислимъ, докато нашето 
съзнание е будно, то не позволява да става никакво пропукване 
въ живота ни. Тогава ние ще имаме едно равновBсие.  

СлBдователно, ще имате прBдъ видъ слBдното правило: 
Когато сте развълнувани, сутринь или вечерь, концентрирайте 
ума си или къмъ края на носа, или къмъ центъра на вBждитB. 
Защо? Въ вBждитB вAтрB, между космитB има празнина, 
наречена: “Празнина на безмълвното наблюдение, на 



 

184 
 

Божествения умъ”. Ще се концентрирашъ, ще държишъ ума си 
буденъ, докато ти дойде една свBтла мисъль, едно 
просвBтление. Да кажемъ, че ти рBшавашъ единъ важенъ 
въпросъ. Спри ума си върху него и следъ малко ще проблесне 
една малка свBтлина, ще ти дойде една свBтла мисъль, която 
ще тB напAти къмъ този пAть, въ който трBбва да тръгнешъ. 
ПонBкой пAть, когато на хората имъ дойдатъ голBми 
страдания, свиватъ вBждитB си. Когато човBкъ свие вBждитB 
си, той несъзнателно концентрира ума си къмъ центъра на 
вBждитB. Щомъ концентрирате ума си нагорB, вие го 
проектирате отъ центъра на главата си къмъ Слънцето, т. е. 
къмъ централното Слънце на духовния свBтъ. Ние опрBдBляме, 
че Богъ е надъ главата ни. Не мислете кAдB е Богъ. Щомъ 
проектирате ума си къмъ вBждитB, нагорB, непрBменно твоята 
мисъль ще донесе нBкакво благо въ живота ти. Да не мислитB, 
че ще рBшите нBкакви важни въпроси. Не, това сA малки, 
микроскопически опити. Сега да не мислите, че съ този методъ 
нBма да имате нужда отъ нищо. Не, това сA малки опити. Сега, 
разбрахте какъ седи работата. 

Сега, нBма да завършваме въпроситB. Вие си мислитB, 
какъвъ ли ще бAде краятъ. Тази работа нBма край. Ние сме все 
въ началото. Не чакайте края. 

Въ пBнието, което прилагаме тукъ, моето желание не е да ви 
направя пBвци, да ви прBподавамъ музика, защото, ако искате 
да станете пBвци, трBбва да влBзете въ музикално училище. 
Тия елементарни работи трBбва да ги знаете. Ний засBгаме 
музиката само като една малка забава, като едно малко 
развлBчение. Като нBма какво да правимъ, ще пBемъ малко. 
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Ние нBма да пBемъ много правилно. Азъ не искамъ правилно 
пBние, защото споредъ менъ, правилното пBние е въ 
училищата. Тамъ има правилно пBние. ЗапримBръ, плачътъ е 
неправилно пBние. НBкой плаче, за да произведе ефектъ; нBкой 
пBе, за да произведе ефектъ, но такова пBние сAщо тъй е 
неправилно. Такъвъ пBвецъ не пBе за себе си, не пBе за самото 
изкуство, затова именно не пBе правилно. Азъ искамъ всички 
вие да пBете за себе си. ПBнието въ този случай е единъ видъ 
тониране. 

Сега, можете ли да изпBете упражнението “Кажи ми ти 
Истината” на друга нBкоя мелодия? Мислите ли, че този 
начинъ, по който я изпBхме, е най-правилниятъ? Коя дума е по-
хубава, животъ или свобода? (Учительтъ пBе:) “Ще ходя въ 
Твоя пAть на Истината и живота, Господи, Боже мой!” 

Всички ще се стремите да освободитB душата си. И щомъ се 
освободи душата ви, вашитB гласове сами ще се развиятъ. “Ще 
ходя”, какъ? - Ще ходя съ онази Божествена Любовь, която е 
вложена въ нашитB души. Само при този случай може да се 
каже на човBкъ Истината. Това е отговорътъ на “кажи ми ти 
Истината, която носи свобода за моята душа” или “кажи ми ти 
Истината, която носи животъ за моята душа”. Отъ тия двB 
думи, коя бихте избрали? Животъ или свобода? - Животъ, 
защото слBдъ него ще дойде свободата. 

Ако искате да употрBбите музиката като средство за 
възпитание, ще употрBбите низкитB тонове за подкрBпа, за 
засилване на характера си. ТB даватъ стабилность на душата. А 
пъкъ високитB тонове даватъ интенсивность, движение. Когато 
искашъ да мислишъ бързо, да се движишъ бързо, високо пBй, 
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но когато искашъ да дадешъ стабилность на характера си, да 
издържашъ страданията, употрBбявай низкитB тонове. ПBйте 
вAтрBшно, но така, че като пBете, самъ да се харесвате. ВсBки 
отъ васъ самъ трBбва да бAде и пBвецъ и слушатель. Най-първо 
пBйте тихо, умствено, на себе си. Който пBе така, следъ мBсецъ, 
най-много слBдъ 2-3 мBсеца туй пBние ще слBзе въ сърцето, отъ 
сърцето въ гърлото и гласътъ постепенно ще се подобрBва. Вие 
трBбва да пBете! А сега, ставате сутринь, не пBете, а си казвате: 
“Тежъкъ е животътъ!” КAдB му е тежестьта? Колко тежи 
животътъ? - Никаква тяжесть нBма животътъ. Той е само едно 
благо. Тежесть е когато нBмашъ животъ. Затуй започни да 
пBешъ. Първото нBщо е това.  

Казва се, че ангелитB винаги пBятъ. Първото нBщо у тBхъ е, 
че като се събудятъ, започватъ да пBятъ. Събиратъ се заедно 
около 50, 100, 200, 500 хиляди ангели и всички започватъ 
изведнажъ сутринната си молитва. ТB отправятъ своята тиха 
утринна пBсень нагорB къмъ Бога. ТB, макаръ и да живBятъ на 
Небето, отправятъ се пакъ нагорB, защото и надъ тBхъ има 
Небе. Надъ тBхното Небе пакъ има друго Небе и т. н. ПBете ли 
и вие, ще забравите свBта, ще забравите и материалнитB 
работи. Само по този начинъ душата ви ще се разшири и ще 
кажете: Струва си да се живBе между тия ангели, които така 
хубаво пBятъ. Като свършатъ пBнието си, пакъ съ пBние 
тръгватъ на работа. ТB пBятъ толкозъ тихо, че никой не ги чува. 
ТрBбва да имашъ ухото на единъ ангелъ, за да ги чуешъ. И ние, 
като се събираме, трBбва да пBемъ, за да изразимъ душитB си 
въ трептението на пBсеньта.  
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НBкои отъ васъ казватъ: ПBнието е за младитB, за глупавитB 
хора, но ние старитB, не трBбва да пBемъ. Не, старитB трBбва да 
пBятъ повече отъ младитB. МладитB и безъ това пBятъ, човBкъ, 
който пBе, не остарява скоро. Стани сутринь, изпBй една малка, 
хубава пBсень! ПBй тихо, безъ да безпокоишъ другитB. Въ това 
отношение бихъ желалъ да приличате на ангелитB. Вие какво 
правите? Слушате какво казватъ песимиститB. Слушамъ нBкой 
казва: Сериозна работа, страшна работа, какво да се прави? 
Какво ще правишъ? - ИзпBй една пBсень и всичко ще се 
разреши. Знаете ли какъ ще се избавите? Ако те срещне на 
пAтя нBкоя мечка, спри се, започни да пBешъ. Като пBешъ 
дълго време и мечката слуша. Най-послB тя се оттегля, отбива 
се. УспBешъ ли да направишъ това, ти си отъ онBзи 
пBснопBйци, които и мечката разбира. Ще кажете: Какъ ще ми 
дойде на умъ да пBя? Страданието, това е мечката. Седни 
отгорB на страданието, попBй му, отправи ума си къмъ Бога 
нагорB и тази мечка току изведнажъ ще се отбие и ти ще се 
освободишъ. 

Ето дB е смисълътъ на живота. Приложи пBнието като благо 
въ сBмейния животъ. А изкуството да пBешъ, то е привилегия 
само за малцина, да бAдешъ пBвецъ, да излBзешъ на сцената, 
всички нBматъ тази дарба. Такъвъ пBвецъ можешъ да станешъ 
въ друго нBкое прBраждане. За себе си, обаче, можешъ да 
пBешъ. Сутринь излBзъ на сцената, пBй колкото искашъ, но за 
външния свBтъ кредитъ трBбва. Има пBснопойци родени, 
изпратени специално за свBта. ТBхното мBсто е опрBдBлено. 
Такъвъ пBвецъ нека взема пари, стига да пBе хубаво - това 
нищо не значи. И цигуларьтъ сAщо нBка взема пари, стига да 
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свири хубаво. Той все ще внесе нBщо хубаво и благородно въ 
хората. ХубавитB нBща съ пари не се купуватъ. Че сме дали 50, 
100 или 1000 лева, нищо не значи. Едно хубаво свирене струва 
повече отъ хиляда лева. Едно хубаво свирене съ нищо не се 
заплаща. Казвамъ, пBйте по новия начинъ! НBкой пAть вие се 
смущавате. Не, ще се борите, вие можете да пBете добрB. Ще се 
молите на ангелитB, ще кажете: Моля ви се елате, научете ни да 
пBемъ тъй, както вие пBете! ТB все ще ви дадатъ малко отъ 
своето изкуство, поне отъ трошицитB ще ви дадатъ малко. 

И тъй, пBнието е необходимо за васъ, за да бAдете добри и 
весели. Като пBешъ можешъ да вземешъ метлата и да метешъ. 
Като дойде пBсеньта работата навсBкAдB е лесна. Днесъ 
напримеръ, имашъ работа съ много хора, работата ти върви 
трудно. Какво трBбва да направишъ? - ПBй! Щомъ пBешъ, като 
се върнешъ, ще кажешъ: Слава Богу, днесъ прBкарахъ много 
добрB. Плюсътъ и минусътъ по този начинъ се уравняватъ. 
Хората ще сA равни и въ плюса и въ минуса. 

 

Размишление. 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

8-ма школна лекция на Общия Окултенъ класъ,  
държана отъ Учителя на 3.XII.1924 г.  

София 
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Неразбраното 
 
 

Размишление 
 

Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 
“Разлика между умножение и дBление”. 

Сега ще ви дамъ нBколко правила. Едно отъ тBхъ е 
слBдното: Не всичко, което се говори, трBбва да разбирате. 
Щомъ не разбирате нBщо, това показва, че то не е за васъ. 
Когато излизате на пазарь въ града, съ цBль да купите нBщо, 
всичко ли ще купите? - Ще купите само туй, което ви трBбва. 
Всичко, което е изнесено на пазаря не е за васъ. Това е 
практическото положение.  

И въ науката не е всичко за васъ. Въ дадения случай, така 
трBбва да гледате на въпроса. НBкой казва: Азъ не разбирамъ 
това нBщо. Кое можешъ да разберешъ? Азъ ще ви дамъ една 
формула: (cosQ + 1 sinQ)n = cos n Q + 1 sin n Q. Какво 
разбрахте? Това е една теорема отъ единъ французинъ, азъ ще 
ви напиша името му, пъкъ вие ще го прочетете: De Moivre. 
Питамъ, ако вие знаете сега тази теорема, какво ще сполучите? 
Разбира се, въ математиката тази теорема има своя цBнность, 
но за васъ каква цBнность има? ОнBзи отъ васъ, които не 
разбиратъ математика, ще кажатъ: Ние не разбираме 
математика. Не, всBки отъ васъ разбира нBщо отъ 
математиката, но по своему. И животнитB разбиратъ по своему. 
ТB не разбиратъ математическитB формули, но има извBстни 
математически проблеми, които тB разбиратъ и рBшаватъ 
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много добрB. ПонBкой пAть тB правятъ много точни 
изчисления. НапримBръ, една котка изчислява, съ каква сила да 
подскочи на разстояние отъ 20 крачки, за да попадне на 
жертвата си. Това сA математически изчисления, да знае какво 
направление да даде на енергията. Защото, ако надскочи, ще 
прBскочи жертвата - може да попадне прBдъ нея или задъ нея. 
А да попадне точно на гърба на жертвата, това не е ли 
математическо изчисление? Това е математика, но интуитивна. 
У животнитB изобщо работи най-разумната математика. 

Сега да ви задамъ друга задача: 1 х 1 х 1 х 1. Какво 
разбрахте отъ тази задача? Тукъ имате единица, умножена 
четири пAти сама на себе си. Това обаче “i” е единица, това е 
буквата “i”, която означава въображаемитB, имагинернитB 
числа. Да умножимъ една въображаема единица четири пAти, 
за да даде една реална единица. Това значи, отъ нищо да 
направишъ нBщо. Това нBщо има ли нBкакво приложение въ 
живота? - Има разбира се. То значи: безъ брашно да направишъ 
една погача. Тази задача прBдставя положението на онази 
домакиня, която безъ брашно може да направи погача. Сега, 
това положение може да се вземе и въ обратенъ смисълъ. 
Когато извBстно положение се тълкува буквално, може да се 
изпадне въ смBшни положения. ВсBко положение има разумно 
обяснение на нBщата. Азъ имамъ една величина отъ 500 лева:
 + 500 + 

 + 500 - 
 + 500 
  - 500 
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Тази величина, въ дадения случай, за тебе може да е 
отрицателна, а въ другъ случай, за другъ някой, тя става 
положителна. Едно малко изяснение: прBдставете си, че азъ 
имамъ да давамъ нBкому 500 лева. Азъ имамъ тия 500 лева въ 
джоба си, но тB сA съ знакъ минусъ (- 500 лв.) Онзи, който 
взима тия 500 лева, той има тази величина съ знакъ плюсъ, туря 
ги въ кесията си. Значи, моятъ минусъ става неговъ плюсъ. 
Тогава, плюсъ и минусъ какво даватъ? Тъй че, въ единиятъ 
случай положителната величина за едного, става отрицателна 
за другиго. И обратно: отрицателната величина за едного, става 
положителна за другиго. Има величини, обаче, които сA 
положителни за всички и отрицателни за всички. 

Природата има много методи, чрезъ които говори на хората, 
но главнитB, основнитB методи сA два. ВсBкога, когато 
Природата говори на човBка, ние разбираме, че Богъ чрBзъ нея 
говори. Единиятъ методъ е, когато Природата говори на 
сърцето на човBка, а вториятъ методъ е когато говори на 
неговия умъ. СлBдователно, когато говори на сърцето, учи го 
да бAде духовенъ, религиозенъ; когато говори на ума му, учи 
го да бAде ученикъ, да придобива знания. Ние често казваме: 
ЧовBкъ трBбва да бAде религиозенъ. Като че, ако човBкъ стане 
религиозенъ, всичко ще придобие. Не е така. Религиозниятъ 
човBкъ понBкога може да бAде толкова голBмъ фанатикъ и 
толкозъ ограниченъ, да мяза на нBкоя крава. Той може да си 
състави за Бога такава смBшна идея, такова обикновено вBрую, 
че иди следъ туй да му кажешъ, че не е така.  

Сега всичкитB идеи, които срBщаме въ живота, сA излBзли 
все изъ човBшкия умъ. Казватъ нBкои: Исаия казалъ тъй. Да, но 
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Исаия нали бBше единъ човBкъ? Казвате: Ама той билъ 
вдъхновенъ отъ Бога. ВBрвамъ да е билъ вдъхновенъ, но що отъ 
това? Казвате: Ами нали сA дохождали редъ пророци, нали 
дойде и Христосъ, Синъ Божий? Да, дохождали сA и пророци, 
дойде и Христосъ, но слBдъ Христа нито пророци има, нито 
синове Божии има. Тогава дB е логиката? Какъ ще докажете, че 
въ Исаия дBйствувалъ Духътъ Божий? Ти тамъ ли бBше? - Така 
сA писали. Че и азъ мога да пиша. Кои сA основитB на туй 
вдъхновение? Значи, този, който е билъ вдъхновенъ, у когото 
Духътъ Божи е работилъ, той всBкога е живъ. Значи, Исаия, 
който живBлъ прBди хиляди години, и днесъ е живъ. Христосъ, 
Който живBлъ прBди 2000 години, и той е живъ. НBщата сA 
видими въ тBхното проявление. Ако имаме една свBщь, която 
слBдъ една минута изгасне, реална ли е нейната свBтлина? Не е 
реална. Тя ще бAде реална, само ако отново се запали. Казвате: 
ПрBди нBколко хиляди години еди-кой си пророкъ, или еди-кой 
си ученъ писалъ нBщо. Каква полза имаме отъ това? - Ползата 
ще бAде, ако тази свBтлина и днесъ свBти. И тия учени, 
пророци, светии и днесъ свBтятъ, затова и свBтлината имъ е 
реална. СвBщьта, която прBди 2000 години е свBтила, и сега 
трBбва да се запали. Защо? Ако ви дамъ една свBщь, която 
днесъ не може да гори, реалность ли е? - Не е, вие не можете да 
учите на нея. Но ако ви дамъ една свBщь, която можете да 
запалите и да учите на нея, тя е реалность. И днесъ има 
пророци, както и едно врBме, само че днесъ пророцитB иматъ 
други костюми, другъ фасонъ. Едно врBме било на мода, като 
се яви нBкой пророкъ, да бAде съ боси крака, съ голи рAцB, 
разчорленъ, гологлавъ, брадясалъ, страшенъ на видъ. Днешния 
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пророкъ ще видишъ съ подрBзана брада, хубаво облBченъ и 
пакъ е пророкъ. Защо? Ще кажете: Щомъ той си рBже брадата, 
не е пророкъ. Възможно е. Ами ако е жена пророчица и нBма 
никаква брада? Чудни сA хората! Пророкътъ трBбвало 
непрBменно да бAде съ брада! Не е брадата, която го прави 
пророкъ. Брадата е нBщо случайно. И безъ брада може. 

Ето по този начинъ ние правимъ второстепеннитB и 
третостепенитB нBща въ живота си за най-важни. Не, въ живота 
ни има такива маловажни инциденти, за които не трBбва ни 
най-малко да се спираме. НBкой казва: Азъ не съмъ ученъ. 
Щомъ не си ученъ, можешъ да станешъ ученъ. Учи! - Ама азъ 
не съмъ силенъ. - Можешъ да станешъ и силенъ. Работи! - Ама 
азъ не съмъ богатъ. - Можешъ да станешъ богатъ. Труди се! - 
Азъ не съмъ красивъ. - Можешъ да станешъ красивъ. - Менъ 
хората не ме почитатъ. - Може да те почитатъ. Туй сA нBща, 
които може да придобиешъ. Знание, красота, власть, почить, 
всичко туй може да придобиешъ. Какъ? - Отъ тебъ се изисква 
да учишъ, да се изпотишъ от учене. НBма да спишъ по 10 часа, 
но по 3 - 4 часа. Ще четешъ, ще мислишъ, ще прилагашъ. Не 
само да помнишъ нBщата и да мислишъ, че това е наука. Това, 
което е запомнено, всBки може да ти го вземе. Знаете ли на 
какво мяза заученото на паметь? Като написано нBщо на 
пBсъка край морето. Дойдатъ вълнитB, всичко заличать. 
Казвате: Какво бBше, дB остана знанието ми? - Не трBбваше да 
го пишешъ на пBсъка край морето. НBкой си извади едно 
тефтерче, запише нBщо, мисли, че го знае. Като вземете 
тефтерчето и търсите записаното, тогава ще мязате на онзи 
проповBдникъ, който мAчно намиралъ отдBлнитB мBста въ 
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Евангелието, та, за да ги намира лесно, когато му потрBбватъ, 
турялъ на тия мBста по единъ празъ лукъ. Жена му, като не 
знаяла, защо е този празъ вAтрB въ Евангелието, извадила го. 
Дохожда попътъ, търси мBстото, което означилъ съ праза, не 
може да го намBри, нито празътъ е на мBсто. Това сA анекдоти, 
които често се случватъ въ живота ви.  

Не основавай твоето знание на този празъ, не ти трBбва 
такова знание. Ти трBбва да имашъ нBщо положително въ 
главата си, което никой не може да ти го вземе, то е 
Божественото знание. Не казвамъ, че не трBбва да записвашъ 
нBкои нBща, но тB сA второстепенни. Има нBща, които трBбва 
да знаешъ, които трBбва да сA написани вAтрB въ сърцето ти. 
Казвамъ, всички ще учите! Не е необходимо всички да сте 
философи, но трBбва да учите. Желателно е да сте всички 
философи, пророци, но като не сте, и то не е лошо. ВсBки отъ 
васъ трBбва да придобие толкова знание, колкото му е 
необходимо за сега, пъкъ въ великото бAдеще ще има условия 
да придобива още много знания. 

Сега, кое е най-важното за васъ? (Какъ да се въдвори 
Царството Божие на Земята.) Да, нека направимъ единъ 
малъкъ опитъ, да въдворимъ Царството Божие между насъ! 
Казватъ, че като дойде Христосъ, ще нареди закони, споредъ 
които всички хора на Земята ще живBятъ братски. То е външно 
положение на нBщата. Защо ще чакате това врBме? Христосъ и 
днесъ е на Земята. Царството Божие може да се приложи още 
днесъ между трима, може да се приложи между петима, между 
10, 20, 100, 1000 и повече души. Какво ви прBпятствува да 
приложите Царството Божие въ себе си? Вие чакате да дойде 



 

195 
 

Царството Божие слBдъ нBколко хиляди години. Царството 
Божие отдавна е дошло, но вие сте закъснBли. Слънцето на 
Царството Божие е изгрBло вече. НBкои още спятъ и се 
запитватъ дали е изгрBло Слънцето. - Не е изгрBло още. 
Казвамъ, кепенцитB на тия хора сA затворени. ТB гледатъ 
навънъ, но нBма свBтлина. Отворете прозорцитB, Слънцето е 
изгрBло вече. Станете, измийте очитB си и хайде на работа! 
Каква е тази работа? 

Ще ви прBдставя друго едно положение. Въ физиката се 
говори за скаченитB сAдове. Азъ нBма да ви прBдставя тия 
скачени сAдове, както въ физиката, да се намиратъ на еднаква 
височина, но ще ви прBдставя два скачени сAда, единиятъ С 
по-горB, а другиятъ - Д, по-долу поставенъ. Значи, тB сA на 
различни височини. Азъ ви поставямъ положението на тия 
скачени сAдове въ малко по друга форма. Да допуснемъ сега, 
че вие напълвате сAда С съ вода. Щомъ този сAдъ е скаченъ съ 
сAда Д, тогава дB ще отиде водата? - Водата ще се прBлBе въ 
сAда Д, а сAдътъ С ще се изпразни. Да кажемъ, че С и Д не сA 
сAдове, а двB съзнания. Тогава, какво ще каже съзнанието С на 
Д? То ще каже: Защо ми взе водата? ВBрно ли е, че съзнанието 
Д взе водата на С? Туй сA скачени сAдове и по силата на този 
законъ става прBливане на водата отъ единия сAдъ въ другия. 
Има ли право съзнанието С да каже, че туй, което ми е дадено, 
то ми принадлежи и никой нBма право да ми го вземе? Тази 
вода слиза въ Д по закона за скаченитB сAдове. Ако този сAдъ 
е запушенъ отдолу, а въ сAда С постоянно се налива вода, 
какво ще стане най-послB? СлBдъ като се напълни сAдътъ Д и 
сAдътъ С ще се напълни, нBма кAдB вече да се излива. Щомъ 
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сAдътъ С се напълни и нBма накAдB повече да се изтича, 
водата отъ него ще започне да прBлива, ще настане едно 
повръщане. Затуй казва Писанието: “Онуй, което дойде на 
врBме, ще влBзи, ще се употрBби въ работа и ще излBзе. ПослB 
отново ще дойде и пакъ ще излBзе.” ТрBбва да има 
непрBкAснато движение.  

Каквато и колкото енергия си изразходвалъ, такава и 
толкова ще ти се върне. Въ Природата има крAгъ на движение. 
Каквато енергия е изпратила твоята мисъль въ свBта, тази 
енергия на твоята мисъль, като обиколи, като направи единъ 
крAгъ на движение, пакъ ще се върне при тебе. СлBдователно, 
ние често се безпокоимъ, мислимъ, че губимъ. Не, този, който 
приема водата въ сAда С, трBбва да бAде свободенъ, да не се 
безпокои отъ нищо. Той трBбва само да възприема и да дава. 
Има извBстни положения въ живота, при които ние само 
възприемаме и даваме, само се изпразваме. Тогава ние имаме 
свойствата на МBсечината. Какво е свойството на МBсечината? 
- Да се пълни и изпразва. Тя е паница, която трBбва да 
възприема и да дава. Всинца сте по една МBсечина. Но 
МBсечината има двB свойства: тя възприема и дава. 
СлBдователно, този процесъ сAществува и въ Природата. Не 
мислете, че всBкога може да ви даватъ. Не, и вие ще давате. 
Сега нBма да обяснявамъ този въпросъ повече, понеже ще 
настAпимъ въ една область, за която не сте уравновBсени и ще 
направите криви заключения.  

Щомъ ти даватъ, непрBменно трBбва да давашъ. Ако не 
давашъ, ще има подпушване, а подпушването е най-голBмото 
нещастие, което може да сполети човBка. НBма по-лошо нBщо 
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отъ това да се подпушишъ. Знаете ли на какво мяза 
подпушването? Единъ отъ турскитB султани билъ много уменъ 
и пожелалъ да намBри начинъ, чрBзъ който да излBкува ония 
цариградски дембели отъ тBхния недAгъ. Дохожда му на умъ 
слBднята идея. Въ стаята, дBто седBли дембелитB, пущали 
толкова много вода, че да ги застраши съ удавяне. 
СAщеврBменно оставятъ въ тази стая лопати, кофи за гребане и 
изливане на водата, та по този начинъ да заставятъ дембелитB 
да работятъ. Пущатъ водата и стаята се изпълва съ вода до 
колBнB, но тB още лежатъ, не се дигатъ. Най-послB, когато 
водата вземе още по-голBми размBри, стигне до пAпа имъ, 
започва да се изкачва и по-нагорB, въ тBхъ вече се събужда 
енергия за животъ, тB сграбчватъ кофи, лопати и започватъ да 
изхвърлятъ водата навънъ. И ние сме отъ тBзи дембели, но като 
ни турятъ въ тази стая, взимаме тази рAчка и започваме да 
работимъ. Казва нBкой: Азъ работя. - Ще работишъ и оттатъкъ 
ще минешъ. Ние сме заставени на сила да работимъ. НBкой 
казва: Азъ съмъ много работенъ човBкъ. Азъ виждамъ, колко си 
работенъ. Хваналъ тази рAчка, билъ много работенъ. 
Работишъ, защото имашъ зоръ. Ние не сме дошли до онова 
свободно положение да работимъ отъ Любовь. То е бAдащата 
ни работа. 

Сега, вие трBбва да се съвземете, да учите. Учението е една 
необходимость, една потрBба за ума ви. ТрBбва да 
разсAждавате, като учите, а не само да запомняте. ЧовBкъ 
трBбва да помни нBкои нBща, а други да забравя. Често вие 
казвате: ЧовBкъ трBбва да събира. Хубаво, но какво трBбва да 
събира? - ХубавитB работи трBбва да събира. И въ знанието - 
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сAщо. ПотрBбното знание трBбва да събирате! Вие трBбва да се 
стремите къмъ онова класическо знание. Вие сега идвате да се 
учите, но започвате съ една наука на съмнBнение. Гледате, 
дали еди-кой си е праведенъ или не е праведенъ, дали той 
върви по Христовия пAть или не върви. Вие не може да знаете, 
дали единъ човBкъ върви по Христовия пAть или не. Това сA 
ваши външни предположения. Вие не може да видите, какво е 
разположението на неговото сърце и на неговия умъ. ПослB, 
вие не можете да се произнесете, дали нBкой човBкъ е 
праведенъ или не. То не е достAпно за мнозина отъ васъ. Не 
казвамъ, че не може да се знае, кой човBкъ е праведенъ. Въ 
дадения случай, това може да се знае, но онзи човBкъ който 
иска да се произнесе, дали нBкой е праведенъ или не, той 
трBбва да разбира висшата Божествена математика. Може да се 
знае за единъ човBкъ, дали е добъръ, или не въ даденъ случай, 
т. е. не сега дали е добъръ, но дали е живBлъ добрB въ 
миналото, [...] но има у тBхъ признаци, които показватъ, че тB 
сега започватъ да живBятъ добрB. Мнозина отъ васъ не сте 
живBли добрB въ миналото. НBкой отъ васъ сега не живBете 
добрB, казвате: То толкозъ тънко не може да се кара, ами да му 
пуснемъ края малко. Природата не обича да пущашъ края на 
нBщата. Ти, ако живBешъ за Бога, трBбва да живBешъ по 
всичкитB правила на НеговитB закони. ТB сA разумни закони. 
И цBлиятъ нашъ животъ е основанъ отъ тия правила, които 
Богъ е положилъ. Всички трBбва да мислитB, да разсAждавате, 
да учите, да усвоите тия правила.  

НBкои казва: ТърпBхъ, търпBхъ, но съ търпBние работа не 
става. Вие не сте научили още, какво нBщо е търпBнието. 
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ТърпBнието е най-красивото нBщо, което човBкъ може да 
придобие на Земята. Ние считаме търпBнието за една отлична 
черта. Да може човBкъ разумно да търпи, това е една отлична 
черта! Виждашъ, че нBкой човBкъ плаче. Нека плаче! Ама защо 
трBбва да плаче? Защото Господь иска да плаче. НBкой ходи 
босъ. Казвате: Горкиятъ човBкъ, босъ ходи! Казвамъ, Господь 
иска той да ходи босъ. Ще се радвашъ, че е босъ. Ако мнозина 
отъ васъ бихте ходили лBтно врBме боси, сега щBхте да бAдете 
здрави. Да не мислите, че нашите обувки сA полезни. Не, 
лBтно врBме те ни лишаватъ отъ едно благо. Затова лBтно 
време ние трBбва да се събуваме боси, за да можемъ да 
възприемаме енергия отъ земята. Вие срещнете нBкое босо 
дBтенце и казвате: Горкото дBтенце, останало е безъ баща и 
майка, да му купимъ едни обуща! Не, милостьта не седи въ туй, 
нека си е босо! Казвате: Ама, голичко е! Злото не е въ това, че е 
голичко туй дBте. Чудни сA хората въ разсAжденията си! Ако е 
зимно врBме, разбирамъ, но лBтно врBме, ако рAцBтB и краката 
на това дBте сA голи, то е благословение заради него. ПослB 
казвате: Този човBкъ е загазилъ въ сиромашия до колBнB. Каква 
сиромашия? Той си има кAща отъ двB стаи и кухня, които му 
даватъ приходъ 500-600 лева месечно. И послB казвате: 
Сиромахъ човBкъ е. Питамъ, дB му е сиромашията?  

Коя е нормата за богатството и сиромашията на единъ 
човBкъ? Въ България кого считатъ богатъ човBкъ? Коя е 
нормата за това? Въ Америка за да бAде човBкъ богатъ, трBбва 
да има нBколко милиона долари. Тамъ работятъ съ голBми 
цифри. Ако имашъ 100 000 долари или 200 000 долари, ти 
минавашъ за обикновенъ човBкъ; ако имашъ единъ милионъ 
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долари, ти си богатичъкъ, а отъ петь милиона долари нагорB, ти 
се считашъ за богатъ. Каква е българската норма за опрBдBляне 
кой е богатъ човъкъ? (НBма такава мBрка.) Не, богатството на 
хората се опрBдBля отъ тBхната кръвь. Дали човBкъ може да 
бAде богатъ, това е точно математически опрBдBлено. 
ЕлементитB на кръвьта показватъ, дали нBкой човBкъ ще бAде 
богатъ или не. Като разложите кръвьта, ще видите, какви 
елементи се съдържатъ въ нея. НBкой вBщъ химикъ, по състава 
на кръвьта въ нBкой човBкъ може да опрBдBли, доколко е 
богатъ този човBкъ. ЕлементитB на кръвьта показватъ, какво е 
богатството му. Когато кръвьта ти е бBдна и цBлъ свBтъ да ти 
дава пари, ти пакъ сиромахъ ще си останешъ. Онова, което 
човBкъ може да изяда, и да се ползува разумно отъ него, онова, 
отъ което човBкъ се радва, като го възприеме, то е неговото 
богатство. Другото азъ наричамъ товаръ.  

И така, въ физическия свBтъ истинското богатство на човBка 
е въ кръвьта. Въ духовния свBтъ богатството му е въ живота, а 
въ Божествения свBтъ, богатството му въ духа. СлBдователно, 
кръвьта, животътъ и духътъ съдържатъ всичкото богатство на 
човBка. Ако искашъ да бAдешъ богатъ на Земята, богата кръвь 
трBбва да имашъ; ако искашъ да бAдешъ богатъ въ духовния 
свBтъ, животъ трBбва да имашъ; ако искашъ да бAдешъ богатъ 
въ Божествения свBтъ, духъ трBбва да имашъ. НBкой казва: 
Духъ трBбва да имашъ. Духътъ е богатството на Божествения 
свBтъ. Животъ трBбва да имашъ. Животътъ е богатството на 
духовния свBтъ. Кръвь трBбва да имашъ. Кръвьта е богатството 
на физическия свBтъ. Сега нBкой ще каже: Ами ако моята 
кръвь е бBдна? Тогава ще се молишъ, ще знаешъ, че си бBденъ. 



 

201 
 

Тъй ти е опрBдBлено, да живBешъ въ бBднотия. И тази 
бBднотия ти трBбва да я възлюбишъ! Като възлюбишъ 
бBднотията, за въ бAдаще, въ друго сAществувание Господь 
ще ти даде по-богата кръвь. Пъкъ и сега има нBщо хубаво 
вложено въ кръвьта ти. Значи, животътъ е тBсно свързанъ съ 
кръвьта. Духътъ пъкъ е тBсно свързанъ съ живота. Така вървятъ 
тия положения. Не мислете, че вие можете да станете отвънъ, 
механически богати. ВсBки носи въ себе си и духътъ, и 
животътъ, и кръвьта. Отъ тия три фактора зависи богатството 
на човBка, а не отъ насъ. ТB не сA механически нBща, не сA 
опрBдBлени по единъ фаталенъ законъ, но тB сA опрBдBлени 
отъ единъ разуменъ законъ. Какъвто животъ сме живBли въ 
редъ сAществувания и както днесъ живBемъ, съобразно съ това 
и Богъ постAпва. Той ни знае отъ дBца. Ти на едно твое 
разумно дBте давашъ повече. Защо? Защото то е разумно, 
добро. И Богъ е опиталъ всBки отъ насъ, знае, че нBкои сA 
умни, разумно сA живBли, работили и затова имъ дава повече. 
Има нBщо добро, вложено въ тBхъ още отъ миналото. НBкой 
отъ насъ сA карали много на широко. Богъ ги познава, знае 
какво има да се случи съ тBхъ. 

Сега всBки, който иска да обогати своята кръвь, ще започне 
чрBзъ живота си. Животътъ е, който обогатява кръвьта. Който 
иска да обогати своя животъ, той започва съ духа. Това сA 
процеси, които трBбва да знаете. Вие започвате и казвате: Азъ 
имамъ знания, виждамъ всичко. - Че като виждашъ, какво ще 
направишъ? Само ти ли виждашъ? - Азъ имамъ знания, чувамъ. 
- Че като чувашъ, какво ще направишъ? Само ти ли чувашъ? Ти 
може да виждашъ всички тия хора въ свBта, но всички не 
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виждатъ ли? Колко отъ тия, които виждатъ, ставатъ учени? 
Колко отъ тия, които слушатъ, ставатъ музиканти? Ние 
слушаме единъ концертъ, но не можемъ да го запомнимъ, а 
другъ като слуша, запомня цBла пBсень. Значи, плюсъ 
слушането има нещо друго. Ти минешъ покрай нBкое мBсто, но 
другъ види и запомни. Ти си миналъ и веднажъ и дважъ прBзъ 
сAщото мBсто, но като минешъ, казвашъ: Дали това мBсто е 
сAщото или не е? Защо? Има нBщо, което липсва въ този 
човBкъ. 

Та сега вие казвате, че не сте съвсBмъ запознати съ Господа. 
Азъ ще ви направя едно възражение. Това е все едно, че 
казвате: Азъ искамъ да се запозная съ Слънцето. Та нима 
всички хора не сA запознати съ Слънцето? Всичката енергия е 
заета отъ Слънцето. Всички хора сA запознати съ Слънцето. То 
грBе всичкитB. Ама нBкои сA хилави. Че какъ тъй? НBкой се 
грBе на Слънцето и става здравъ, а другъ се грBе на Слънцето и 
нBма здраве. Защо е това? Значи, има нBщо, което липсва на 
този човBкъ. Главното, което се изисква отъ всички, е да 
изпълнимъ волята Божия! Ние трBбва да възприемемъ туй 
Божествено благо, Слънцето, въ което се крие този Божественъ 
животъ, и да го използуваме разумно. Само този животъ е въ 
състояние да ни повдигне. За това нBщо е потрBбно знание. Въ 
школата ние искаме да апелираме на вашия умъ, на вашето 
сърце, на вашата воля, всички заедно да работятъ. Най-много 
се апелира къмъ вашия умъ, да работи, да мисли. Въ неделнитB 
бесBди пъкъ се засBга главно вашето сърце: ще чувствувате и 
прилагате. Умътъ ще разбира и учи, а сърцето ще чувствува и 
прилага.  
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Необходимо е всBко нBщо да се разбира. Ако ви покажа 
една малка линийка, какво означава тя? - Тя може да 
прBдставлява една прAчица. МалкитB дBца знаятъ прAчката. 
ДобрB. СAщеврBменно на тази прAчка може да туримъ една 
малка сиджимчица, една малка връвчица. Такава прAчица 
дBцата я взиматъ и съ сиджимчицата удрятъ. Съ тази прAчица 
майка имъ ги удряше, тя ги учеше на първия урокъ въ живота - 
на послушанието. ДBтето, като обича тази прAчица, взема я и 
започва да размахва съ нея изъ въздуха и накAдBто мине, 
всичко засBга. Но защо дBтето туря една малка сиджимчица на 
тази връвь? ОтдB му дойде тази идея? Тази връвь показва, че 
отъ нея излиза пластична енергия. Ако срещнете единъ магъ, 
ще видите, че и той има такава една пръчица, само че отъ 
леска. Още отъ старо врBме магитB сA държали своитB 
прAчици въ широкитB си рAкави, които носили, каквито 
свещеницитB носятъ днесъ. НBкой магъ, като извади тояжката 
си, отъ нея излиза огнена енергия и той воюва. ДBтето, като не 
може да изпрати такава огнена енергия, чрBзъ тояжката си, 
казва: Азъ съмъ магъ! И като мине покрай кокошкитB и 
размаха прAчицата, тB познаватъ, че то е магъ. Като дойде до 
воловетB и този волъ нашари, онзи волъ нашари, всички волове 
трепватъ. Отъ онзи истински магъ е излBзло нBщо невидимо и 
дBтето, като изважда малката си пръчица, въ неговия умъ се 
заражда идеята за магъ, за мощность, затова то реализира тази 
идея и казва: Азъ съмъ магъ! Ето защо, дBтето, като си направи 
такова камшиче, играе на магъ. Всички, които махатъ 
камшикъ, сA все магьосници. 
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НBкой пAть ние разглеждаме малко отвлBчени въпроси. 
Казвате: Сега животътъ ни налага нBкои по-реални нBща, не е 
врBме до тия отвлBчени въпроси. ДобрB, кажете ми, кои сA 
реалнитB нBща, които сегашниятъ животъ налага? Въ какво се 
заключава тази реалность? - Сегашниятъ животъ се отличава 
по своята голBма интенсивность. Въ пAтуването на 
железницитB има по-голBма интенсивность. Отъ тази голBма 
интенсивность сA произлBзли всички съврBменни нервни 
болBсти. ГолBмата интенсивность на живота разклаща нашитB 
нерви. Понеже не разбираме законитB, тази интенсивность, 
тази голBма възбуденость дава обратни резултати, става 
подпушване, което се отразява въ ума и въ сърцето. ЧовBкъ, 
който иска бързо да прBживBе, който иска да израстне 
изведнажъ, който иска много нBща, той бързо остарBва. Който 
бързо расте, бързо и остарBва; който бързо остарBва, бързо и 
осиромашава. Такъвъ е законътъ въ Природата.  

Наблюдавайте явленията въ Природата, ще видите, колко е 
послBдователна. Колко врBме е живBла онази тиква, която въ 
продължение само на шесть мBсеца е пуснала десеть метра 
стъбло? - Малко е живBла тя. Но защо? - Понеже въ нея има 
голBмо желание въ едно кратко врBме да израстне. Скоро 
израства, но и скоро умира. ДAбътъ, който расте полека, дълго 
врBме живBе. Сто години трBбватъ на дAба, за да израстне. 
Значи процеситB, които ставатъ въ насъ, не трBбва да бAдатъ 
бързи, но медлени, послBдователни, методични, за да могатъ да 
произведатъ въ насъ онази необходима стабилность. Не се 
радвайте на вашата избухливость, на вашата експансивность! 
Казвате: Азъ съмъ много радостенъ. Тия чувства въ човBка сA 
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прBходни. ТB моментално изникватъ въ човBка и скоро 
прBминаватъ. ТB сA резултатъ на едно разширение, на единъ 
приливъ въ човBка. Тази енергия трBбва разумно да се 
използува. Това показва, че твоитB снBгове, ледове започватъ 
да се топятъ. Използувайте тBхната енергия, тя не е постоянна. 
БързитB радости носятъ и бързи скърби.  

СAщото нBщо е и въ Любовьта. Който скоро се влюбва, 
комуто скоро се запалва сърцето, скоро и угасва. Любовьта 
трBбва да дойде по единъ послBдователенъ, бавенъ начинъ, тъй 
както бавно медлено идва и свBтлината: най-напрBдъ се 
зазорява слабо и постепенно слънцето се издига до обBдъ на 
най-високата си точка. Такъвъ е и процесътъ на Любовьта. За 
да се прояви Любовьта, трBбва да се изрази поне четвъртъ отъ 
крAга. Не съдържа ли тази четвъртъ, това не е Любовь. Тя не е 
Любовь, ако нейниятъ Aгълъ е 10, или 100, или 200. Не, тя 
трBбва да образува Aгълъ най-малко отъ 900, за да се счита 
Любовь. Любовьта въ духовния свBтъ не залBзва никога. Тамъ 
тя прBдставлява единъ непрBкAснатъ процесъ, никога не спира. 
Когато твоята Любовь на Земята достигне до своя зенитъ, 
тогава духовната Любовь ще започне своето зазоряване. Значи, 
ти ще се покачишъ на едно по-високо поле въ вBчностьта. 
СлBдователно, ти ще проявишъ една по-голBма стабилность, 
едно по-голBмо разширение. Нашата Любовь на Земята загасва, 
но истинската Любовь никога не загасва. Това трBбва да 
знаете. Ако разбирате обикновения процесъ на загасване, това 
сA обикновени разбирания, това сA обикновени, прBходни 
проявления на Любовьта. 
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Сега, тия идеи, които прокарвамъ тукъ, сA потрBбни за 
васъ, за да придобиете една стабилность въ живота си. Вие се 
борите съ едно противорBчие, което възниква отъ 
сблъскването на старитB съ новитB идеи и казвате: НовитB 
идеи сA неприложими въ живота. Защо да сA неприложими? 
Има правила, които могатъ да се приложатъ още днесъ. Едно 
е вBрно, че новитB идеи не могатъ да се приложатъ 
изведнажъ, въ своята пълнота, но Любовьта напримBръ, всBки 
може да приложи въ себе си. НBкой казва: Азъ не виждамъ 
Любовьта между менъ и васъ. Дали ти виждашъ тази Любовь, 
това важи за тебе. Ти не трBбва да я виждашъ, а да я 
чувствувашъ въ себе си. За мене е важно, какво азъ 
чувствувамъ въ даденъ случай. Любовьта важи само заради 
васъ. ВсBки отъ васъ самъ за себе си трBбва да чувствува тази 
Любовь. Ще бAде смBшно, ако вие ме питате, дали азъ имамъ 
Любовь. Щомъ питашъ, дали имамъ Любовь, това показва, че 
ти нBмашъ никаква Любовь. ВсBки отъ васъ си знае дали има 
Любовь, или не. Любовьта се чувствува, не се говори за нея. 
Тя е единъ въпросъ, върху който, колкото по-малко се говори, 
толкозъ по-добрB. За Любовьта не трBбва да говоримъ. Тя още 
не предстои на научно изучаване. Речешъ ли да я изучишъ, тя 
си заминава и те оставя, Тя е единъ отъ ангелитB. Тя заминава 
и ти оставашъ да изучавашъ сBнката ѝ. НBма да буташъ 
Любовьта, ще я пазишъ свещенно. Заради нея нBма и да 
говоришъ. Като я виждашъ, ще се радвашъ на нейното 
присAствие. Тя, като дойде въ дома ти, ще ти донесе 
слBдното: сиромашията ще изчезне, страданията ще 
изчезнатъ, мAчнотиитB ще изчезнатъ и ще внесе миръ, 



 

207 
 

радость, спокойствие, потикъ, инициатива. По това се познава 
Божията Любовь. 

Сега, нBма да туряме въ контрастъ свBтската Любовь и 
Божествената Любовь. Не правете такова сравнение! Има ли 
нужда да сравнявате единъ малъкъ чучуръ, който едва 
цицерика, който едва капе съ единъ голBмъ изворъ? Не ги 
сравнявайте! Божията Любовь е онзи голBмъ, обиленъ изворъ, 
отъ който ти ще си вземешъ толкозъ, колкото ти трBбва. 
ПонBкой пAть вие сте лакоми, искате да вземете двоенъ дBлъ. 
Не ви трBбва много. Взимайте отъ Любовьта по малко, ако 
искате дълго врBме да ходите на извора. Ще вземате отначало 
по-малко и постепенно ще увеличавате, докато се 
приспособите на тази Божествена сила, която действува въ 
васъ. Това сA научни методи, съ които вие трBбва да се 
справите.  

ПрBстанете да се съмнBвате! Казвате: Ама това е 
невъзможно! Оставете настрана, кое е възможно и кое 
невъзможно. Възможно и невъзможно, това сA нBща 
относителни, нереални. Невъзможни сA, докато не ги знаемъ, 
докато не изпълняваме волята Божия, но когато изпълнимъ 
волята Божия, Богъ ще има всичкото благоволение къмъ насъ. 
Когато изпълнимъ волята Божия, кредитъ имаме, а когато не я 
изпълнимъ, нBмаме кредитъ. Такъвъ е законътъ. Това, че 
нBкои отъ васъ сA по-умни, а нBкои не сA тъй умни, то зависи 
отъ васъ. Всички можете да учите. НBкои ги е срамъ да 
попитатъ, когато не знаятъ или не разбиратъ нBщо. Казватъ: 
Какъ тъй, азъ 45годишенъ човBкъ ще отида при това дBте, да 
го питамъ нBщо. При това, имамъ такова обществено 
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положение. Какъ ще му кажа, да ми разправи нBщо? Азъ 
глBдахъ единъ дBдо, казва на внучето си: Я, дBдовото, ми 
кажи, каква бBше тази буква? - Ето единъ благодаренъ 
човBкъ! ДBтето е малко момченце, но дBдото го пита, каква е 
тази буква и то пише. -Ха, дBдовото, утрB пакъ ще ми 
покажешъ нBкоя буква. Днесъ, дBдовото, една буква, утрB, 
дBдовото, друга буква и току погледнешъ, слBдъ двB години 
дBдото чете и пише. А нBкой голBмъ, горделивъ човBкъ казва: 
Този малкиятъ ли ще ме учи? Какво има въ това, стига да 
добиешъ знание, нека те учатъ и дBцата. Смирение ви трBбва! 
Туй малко дBте на Земята е единъ голBмъ ангелъ въ малка 
форма, то е по-старо отъ дBдото. Казвамъ, малко дBте! 
Въпросъ е, кой е по-старъ: дBдото или дBтето? Казвамъ, туй 
дBте е по-старо отъ дBдото, затова има право да го учи, а ти 
ще кажешъ: Ела дBдовото, покажи ми тази буква! 

Смирение трBбва на ученика! На всинца ви трBбва 
смирение, за да се учите. По този начинъ само ще добиете 
знание. НBма да помислите, че сте остарBли - ще учите! Затуй 
казва Христосъ: Ако не станете като малкитB дBца, нBма да 
влBзете въ Царството Божие. Това е по отношение на науката, 
по отношение на МAдростьта. Царството Божие е мBсто за 
наука. Туй, което вие знаете, турете като основа на туй, което 
сега трBбва да учите. Тукъ има нови нBща, които трBбва да 
учите. Ако е въпроса да прBповтаряме миналитB работи, ние 
можемъ да ги намBримъ въ коя и да е библиотека. Ние трBбва 
да приложимъ нBкои отъ новитB положения. 

Азъ желая сега, да внесете Царството Божие между васъ! 
ВсBки отъ васъ най-първо да внесе Царството Божие въ себе 
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си. Внесе ли го въ себе си, ще го внесе и въ околнитB. Ще 
кажете: Възможно ли е? - Опитайте! Азъ имамъ единъ методъ, 
който винаги прилагамъ въ живота си. Той седи въ слBдното: 
никога не отричамъ нBщата. Защо? Ще ви обясня. Да кажемъ, 
че прBдъ мене се намира тиня. Какво правя? Азъ не взимамъ 
лопата да изхвърлямъ тази тиня навънъ, но гледамъ, дали 
може отъ тази калъ да стане нBкое гърне, или дали може да се 
употрBби като торъ за нивата. И най-послB, като се увBря, че 
за нищо не може да се употрBби, взема маркуча, пусна 
изобилно вода върху нея и така я измета навънъ. Пуснете 
вашия маркучъ съ вода вAтрB въ васъ! Нека тече въ васъ 
новиятъ животъ, той ще изчисти лошото, нечистото въ васъ. 
Не се борете съ лошото! “Не противи се злому”, е казано въ 
Писанието. Не се борете съ злото, пуснете доброто да тече въ 
васъ, то ще уравни всичкитB нBща въ живота. 

Азъ ще ви попитамъ: кой е най-важниятъ въпросъ въ 
живота? Вие не можете да отговорите, защото единъ мисли, 
че едно е важно, другъ мисли, че друго е важно. Въ това 
отношение не сте едномишленици. Или ще кажете: Най-
важниятъ въпросъ е да вBрваме въ Бога, да слBдваме Христа. 
Всички тия нBща сA важни, но кой е най-важниятъ въпросъ 
въ тозъ моментъ за васъ? Ако те бBсятъ, кой е най-важниятъ 
въпросъ? - Да те освободятъ отъ въжето. Ако се давишъ, кой е 
най-важниятъ въпросъ - да те извадятъ отъ водата. Ако те 
биятъ, кой е най-важниятъ въпросъ? - Да прBстанатъ да те 
биятъ. Ако нBмашъ пари, кой е най-важниятъ въпросъ? - Да 
имашъ. Тъй щото, най-важниятъ въпросъ, той е въпросътъ на 
необходимостьта, отъ какво имашъ нужда въ дадения 



 

210 
 

моментъ. ВсBки човBкъ има нBщо най-важно въ дадения 
случай. Ако нBкой мисли, че една мисъль е най-важната, тя е 
тази, която е потрBбна за него. Ако тази мисъль ни съединява 
прBмо съ Бога, тя е най-важната, защото ни съединява съ 
първия източникъ на живота, като изглажда всичкитB ни 
отношения. Тази е най-важната ни мисъль, която ще послужи 
за основа при разрBшението на другитB мAчни въпроси въ 
живота ни. Не искайте да разрBшите всичкитB въпроси! Азъ 
не искамъ да разрBшите всичкитB въпроси. Ако разрBшите 
единъ въпросъ, десеть ще се повдигнатъ, ще останатъ въ ума 
ви неразрBшени. Така е въ Божествения свBтъ. Вие мислите, 
че ако разрBшите всичкитB въпроси въ духовния свBтъ, то е 
другъ въпросъ, но на Земята не е така. Ако на Земята 
разрBшите единъ важенъ въпросъ на деня, може той да е 
микроскопически, радвайте се, то е достатъчно. Като сте 
разрBшили този въпросъ, на другия день ще разрBшите другъ. 
РазрBшаването на всBки въпросъ ще внесе една малка радость 
въ душата ви. Радвайте се, че можете да разрBшите малкия 
въпросъ! 

И тъй, ще учите! Пъкъ всичко, което се учи въ училище, не 
трBбва да го разбирате, не се стремете да разберете всичко! 
Какво заключение ще извадите? Азъ зная, какви ли не 
противорBчиви възгледи ще има. НBкой ще каже: Учительтъ 
ни учи, че всички въпроси не трBбва да се разрBшаватъ. Другъ 
ще каже: Учительтъ каза, че ние не трBбва да бAдемъ богати. 
Ама стига ви на умъ да просите пари. Хубаво, защо просишъ? 
Иди работи! Като каже човBкъ, че не иска да бAде богатъ, 
трBбва да бAде послBдователенъ, пари никога не трBбва да 
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проси. Ще отиде нBкAдB и ще каже: Имате ли работа? Той 
трBбва да си каже: Ако мога да изработя нBщо съ рAцBтB си, 
ще ямъ; ако ли не, нBма да ямъ. Ти ще изкарашъ съ поть на 
чело прBхраната си. НBма да постишъ, но ще работишъ. А 
сега нBкой ще каже: Азъ пари не приемамъ, не искамъ да се 
опетнявамъ. Хубаво, онзи твой приятель може да се опетни, 
той може като копае земята да се окаля, а ти не можешъ. Ти 
можешъ послB да му кажешъ: Азъ не работя, защото не 
искамъ да се петня съ паритB, но дай ми ти 100 лева отъ тия 
оцапанитB! Затова умътъ ти стига, много си майсторъ! Каква 
философия е тази? Не, труди се и ти като него! Колко 
изкушения е миналъ този твой приятель, докато спечели тия 
пари! Не искашъ да вземешъ неговия товаръ, а искашъ да 
участвувашъ въ благата. Не, трBбва да бAдемъ справедливи! 
И между васъ нBкой пAть съ тия разсъждения ставате 
нахални. За нBкой по-богатъ братъ казвате: Този братъ е 
богатъ, той трBбва да дава, не ги е спечелилъ съ трудъ, той все 
е пооткрадналъ нBщо. Не говорете така! Да мълчите! Че кой 
не е кралъ? Ако приложимъ принципа тъй, както трBбва, кой е 
билъ послBдователенъ? Кой отъ насъ е живBлъ тъй, както 
трBбва? Не говорете така! Радвайте се на този богатъ братъ, 
мислете, че е добъръ, не мислете за богатството му! Оставете 
богатството настрана!  

Така трBбва да мислите, другояче не може да се разрешатъ 
въпроситB. Господь ще сAди работитB. Богатиятъ е кесия на 
Бога. Пари ли туря Богъ, вода ли туря, то не е наша работа. 
Има ли право външната публика да сAди онзи касиеръ, когото 
господарьтъ на банката сAди? Нали въ банката има 
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инспекторъ, той ще прегледа касата, ще види, дали касиерътъ 
е злоупотрBбилъ, или не. Казватъ за нBкого: Ама той обича да 
бърка въ касата. Инспекторътъ дойде, провBри, нBма никаква 
кражба. Като говоримъ за богатитB хора, ние ги взимаме 
принципиално, разбираме богатъ човBкъ въ всBко отношение: 
богата кръвь, богатъ животъ, богатъ духъ. Три вида богатство 
различаваме: или богата кръвь, или богатъ животъ, или богатъ 
духъ. Кое ще изберете? - Богатъ духъ, нали? НBкой отъ васъ 
сте богати духомъ. Тогава защо взимате пари? 

ПротиворBчия изпъкватъ навсBкAдB въ свBта. Гледайте 
най-първо да се справите съ противорBчията. Има едно 
математическо положение, че въ свBта сAществува единъ 
разуменъ законъ: ВсичкитB енергии, които сAществуватъ въ 
съзнанието ни, сA съизмBрими и разумно опрBдBлени. Азъ 
говоря за съзнанието. ВсичкитB разумни енергии, които 
обитаватъ въ нашето съзнание, тB сA, които ни правятъ 
богати. СлBдователно, не отричай разумностьта, която Богъ 
ти е далъ! Отричашъ ли я, ставашъ бBденъ. Не ставай богатъ 
набързо! Ти признай и разработи онова, което Богъ е вложилъ 
въ ума ти, и богатството ще дойде. Затова човBкъ трBбва да 
има едно благородно сърце. Въ дадения случай вие трBбва да 
бAдете благодарни на туй, което имате, на тозъ животъ и на 
всички блага около него, които Богъ е вложилъ въ васъ. 
Благодарни ли сте, за въ бAдаще ще дойде по-добро 
положение. Туй е философия, която ще приложите като 
ученици въ всичкитB области на живота си и ще опитате 
резултатитB ѝ. Защото човBкъ не може да бAде добъръ, 
докато не е уменъ. Първо се започва съ ума. 
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Коя е най-важната мисъль, която ви остана отъ всичко 
казано досега? (-Да въдворимъ Царството Божие въ себе си.) 
Какъ ще дойде това Царство Божие? Вие искате да въдворите 
Царството Божие на Земята чрBзъ кръвьта - то е невъзможно. 
Вие искате да въдворите Царството Божие чрезъ живота - и то 
е невъзможно. Ще започнете отъ духа, послB ще слBзете въ 
живота и отъ тамъ ще прBминетe въ кръвьта. Отъ Духа излиза 
Любовьта, а отъ Любовьта излизатъ послBдователно всички 
други блага. И когато не успBваме, то е защото започваме за 
Царството Божие отъ кръвьта. Царството Божие трBбва да 
започне отъ духа. Този духъ, който понBкой пAть ни говори, 
туй не е Духътъ Божий, но то е Словото. Значи, туй, което ни 
говори, то е Словото, а глава на Словото е Истината. Глава на 
Истината пъкъ е Духътъ Божий. Разбрахте ли сега? Тъй че 
първо ти ще дойдешъ до Божественото въ тебе и отъ това 
Божествено начало ще слBзешъ въ разумното начало на твоя 
умъ. Вие искате да постигнете всичко изведнъжъ, тъй както 
въ 1001 нощь, съ единъ замахъ, магически. 

За идущата срBда ще напишете коя мисъль е най-важна за 
всBки едного отъ васъ отъ тази бесBда. 

Сега, изпBйте тоновете: “до, ми, соль, до”! 
Силата, смисълътъ на единъ тонъ зависи отъ туй, да 

внесемъ въ този тонъ нBщо разумно. Щомъ внесемъ 
разумното въ единъ музикаленъ тонъ, добива се едно малко 
трептение, една мекота въ гласа. 

Да изпBемъ упражнението: “Вечерь, сутринь отиде дойде.” 
ИзпBйте сега упражнението “Вдъхновение”! 
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ТBзи упражнения ще употрBбимъ за тониране. Ние трBбва 
да употрBбимъ музиката като срBдство за тониране, за 
възобновяване на организма. Когато обновимъ организма си, 
ние вече не ще можемъ да взимаме обикновенитB тонове. 
Защото трептенията на обикновенитB и тия на окултнитB 
тонове сA различни. Има малки класически парчета, които, 
слBдъ като се свирятъ, образуватъ съответни цвBтове на 
тоноветB. Силата на пBсеньта зависи отъ цвBта, който се 
произвежда отъ нея. ДBйствително, при сегашнитB условия, 
при които живBемъ, човBкъ трBбва често да се тонира. Въ 
нBкои случаи, у нBкои хора се заражда духовенъ мързелъ; 
други нBкои ставатъ индеферентни, песимисти, искатъ да 
умратъ, да заминатъ за другия свBтъ. Това, че искатъ да 
умратъ, подразбирамъ, че искатъ да смBнятъ едно състояние 
съ друго. Той е недоволенъ отъ това състояние, въ което се 
намира, и иска да го видоизмBни въ едно по-хармонично. 
Туй подразбирамъ подъ думата “смърть”, която човBкъ 
желае - да прBмине въ по-хармонично състояние, да забрави 
своитB тAги и скърби. И нBкой пAть хората дBйствително 
умиратъ, при което ставатъ такива промBни съ тBхъ. Но при 
бързитB промBни, които ставатъ съ човBка, не идва 
благословение. 

ВсBки отъ васъ ще си избере по една дума отъ Писанието и 
ще я произнася. Ще изучавате Писанието. Тия думи въ 
Писанието сA магически. Като намBришъ нBкоя дума, която е 
приятна за тебъ, ще я произнесешъ веднажъ, дважъ, ще видишъ 
какво влияние оказва върху тебе. Като се изучава единъ стихъ, 
положението е сAщото, както когато човBкъ изпитва изворитB 
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въ Природата, докато намBри нBкой изворъ съ хубава, чиста 
вода. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

9-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 10.XII.1924 г. 

София 
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Хармонична  дBятелность 
 
 

Размишление 
 

Прочетоха се нBкои отъ работитB върху темата: “Най-
важната мисъль за мене отъ 9-та лекция на общия класъ.” 

ИзпBйте упражнението: “Въ начало бB Словото”. 
Ще ви задамъ два въпроса, да видимъ какъ ще отговорите. 

Тия въпроси мога да ви приведа въ алгебрическа форма, но 
това ще остане на по-послB. НBкой си богатъ човBкъ “А” обича 
да си попийва, затова често отива при господинъ “К”, който е 
кръчмарь, има хубаво винце. ВсBки день той изпива за сто лева 
винце. Другъ нBкой си господинъ е много набоженъ човBкъ. 
Той всBки день отива въ църква при свещеника “Д” и тамъ 
похарчва по сто лева, купува свBщи, това - онова. СлBдъ 20-та 
година и двамата осиромашаватъ: единиятъ изхарчва всичкитB 
си пари за пиене, а другиятъ - за църквата. Какво спечелиха и 
двамата? И двамата ходили и харчили. И единиятъ давалъ, и 
другиятъ давалъ - единиятъ на кръчмаря, другиятъ на църквата. 
По какво се отличаватъ? - По едно нBщо, а именно: единиятъ 
ще развали здравето си, а другиятъ ще бAде здравъ. Онзи, 
който е ходилъ въ кръчмата, ще разсипе тBлото си, а онзи, 
който е ходилъ въ църква, ще има здраво тBло - нищо повече. 
Тогава питамъ: каква е придобивката на онBзи, които служатъ 
на Бога? - Ще иматъ здраве. ОнBзи пъкъ, които служатъ на 
дявола, ще изгубятъ здравето си.  
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Какъ ще прBведете тия величини въ алгебрата. Сега нBкой 
ти казва, че нищо не струвашъ, т. е. че ти си нула. Ами и 
нищото е пакъ нBщо. Нищото е тъй голBмо за себе си, както и 
другитB числа. Казвашъ: “Нулата не струва нищо.” 
ПрBдставете си, че имате 10 000 лева мBсеченъ приходъ, но 
харчите 5 000 лева мBсечно. Колко ще ви останатъ? - Ще ви 
останатъ 5 000 лева. Ако имате 10 000 лева и харчите пакъ 10 
000 лева, колко ще ви останатъ? - Нищо. Ако, обаче, имате 10 
000 лева приходъ, а харчите 20 000 лева, колко ще ви останатъ? 
Това вече е по-лошо отъ нула, отъ нищо, защото ще имате 
минусъ 10 000 лв., значи ще имате дългъ. И тъй, въ висшата, въ 
Божествената математика всички рационални числа, изобщо 
реалнитB числа сA излезли отъ въображаемитB. Наричатъ ги 
имагинерни числа. Но едно реално число не може да произведе 
едно имагинерно число. 

Сега, да вземемъ другъ факторъ. Да кажемъ, че имате единъ 
топломBръ и единъ барометъръ, който показва температура 10 
градуса надъ нулата. Тия 10 градуса показватъ, че въ 
атмосферата имаме 10 кубически метра влага. СлBдъ врBме 
живакътъ въ барометъра спада на 10 градуса подъ нулата. 
Значи въ атмосферата имаме 10 кубически метра безвлажие. 
Каква е разликата въ единия и въ другия случай? Едното число 
е отрицателно, а другото - положително число. При първото 
число имаме 10 градуса влага, а при второто липсва 10 градуса 
влага. Обаче, отношението между тия числа е едно и сAщо: 100 
нагорB, 100 надолу. Този законъ, по който се прBдBля 
атмосферното налBгане, а отъ тамъ и промBнитB въ врBмето, 
има извBстно приложение и въ науката. Какво приложение 
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обаче, има той въ живота? Какъ го прилагате тамъ? Може ли 
при спадане на вашия барометъръ да не се измBни и вашето 
състояние? - Не може. Имайте прBдъ видъ, че нBкой пAть 
присAствието на влагата въ въздуха е по-полезно, отъ колкото 
отсAствието. НBкой пAть е обратно: присAствието на влагата 
въ въздуха е врBдно, а отсAствието е полезно. 

ПрBди да ви обясня единъ въпросъ, ще ви попитамъ 
слBдното нBщо. Да кажемъ, че 10 килограма ледъ, водата 
вAтрB въ леда ли е? Не, ледътъ се състои отъ вода. Какъ? - 
ЧрBзъ сцепление частицитB на водата замръзватъ въ ледъ. 
Водата и безъ леда може да сAществува, но ледътъ никога не 
може да сAществува безъ вода. Ледътъ е едно случайно 
явление. Водата въ леда никога не се намалява. Омразата е 
ледътъ въ живота. Тя е нBщо случайно. Животътъ не излиза отъ 
омразата. Тогава, какъ е произлBзалъ този ледъ! 

Допуснете сега, че отъ Слънцето падатъ лAчи на Земята. 
Ако всичкитB части на Земята се огрBватъ еднакво отъ 
Слънцето, какъ ще се образува ледътъ? Колкото едно тBло е 
по-далечъ отъ Слънцето, толкозъ по-малко топлина ще има и 
толкозъ по-лесно ще се измени неговото състояние. Кога 
тBлата замръзватъ? - Когато се отдалечатъ отъ Слънцето. Кога 
хората изгубватъ Любовьта си? - Когато изгубватъ паритB си, 
или когато изгубватъ живота си? Когато се отдалечаватъ отъ 
Бога. Това е най-вBрната философия. Господь не те е турилъ да 
живBешъ на северния полюсъ, то е по твой капризъ. Ще се 
върнешъ отъ тамъ и ще си изберешъ мBсто, дBто слънчевитB 
лAчи могатъ да те топлятъ. Вие може да изпратите на северния 
полюсъ всичката знаменита английска флота, но нищо да не 
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остане отъ нея, тъй може да замръзне тя. Всички кораби, 
всичко ще остане тамъ. Този ледъ е по-силенъ отъ 
англичанитB, по-силенъ е и отъ германцитB. Ако пратите дори 
и флотата на цBлия свBтъ да бомбандира този ледъ, той ще ги 
хване всички и ще ги задържи. Докога? - Докато дойде лBтото. 
Тази флота не трBбва да ходи на северния полюсъ, защото ще 
остане още на пAтя. 

СлBдователно, Aгълътъ, който се образува отъ лAча на 
падането, опрBдBля степеньта на замръзването. Въ 
съврBменната наука вие трBбва да се стремите да прBвеждате 
нBщата отъ видимия свBтъ къмъ появяването на вашия 
вAтрBшенъ животъ. Вие седите сега и си казвате: Господь не 
може ли направи самъ всичко това? - Господь всичко е 
направилъ, няма какво да прави. Той всичко направи толкозъ 
хубаво, ние обаче не сме направили нищо. Богъ е направилъ 
свBта толкова хубаво, че животътъ въ него си върви като 
часовникъ, но понеже въ нашия свBтъ има нBщо 
дисхармонично, та мислимъ, че и цBлиятъ свBтъ е тъй 
нехармонично устроенъ. Вие казвате тогава: Защо Господь е 
създалъ така свBта? Това е илюзия въ нашия умъ.  

Запитвате, защо хората се биятъ? Колко души се биятъ! 
Това, че се биятъ нBколко милиона хора на Земята, не е нищо. 
Що сA тия нBколко милиона хора прBдъ онова грамадно 
множество сAщества, които живBятъ на други слънца, на други 
планети и прBкарватъ единъ тихъ, миренъ, въ чисто братски 
отношения животъ? - СлBдователно, хората на Земята сA 
малко анормални, живBятъ единъ анормаленъ животъ, за което 
си има причини, по-далечъ сA тB отъ Слънцето. Хората сA 



 

220 
 

далечъ отъ Слънцето, затова се биятъ. Кога се биятъ тB? - 
Биятъ се хората само при известни условия. ПролBтно врBме, 
когато Слънцето започне да грBе по-силно, ледоветB захващатъ 
да се пропукватъ тукъ-тамB, раздробяватъ се на по-малки и на 
по-голBми парчета, явява се стълкновение между тия парчета и 
се чува единъ вAтрBшенъ шумъ, единъ вAтрBшенъ пукотъ. 
СлBдъ туй, тия едри парчета се надробяватъ на по-дребни, 
които започватъ да се мушкатъ помежду си. Раздробяватъ се, 
мушкатъ се, докога? Докато се стопятъ. Щомъ се стопятъ, 
протичатъ обилно води - животътъ се явява. Питамъ, като се 
стопятъ всички парчета, какво ще изгуби свBтътъ? Ще изгуби 
ли нBщо? - Нищо. Я, ми кажете, ако изгубимъ всички свои 
глупави идеи и теории за живота, какво губимъ въ сAщность? - 
Това не е загуба, то ще бAде една печалба.  

НBкой пAть загубата на нBкои нBща сA истинска печалба за 
живота. Затуй ние казваме: ДуховнитB хора трBбва да бAдатъ 
много умни. А днесъ какво виждаме въ свBта? СъврBменниятъ 
свBтъ страда отъ учители, които не сA приготвени да учатъ. 
Единъ гимназистъ отъ Варна отишълъ прBзъ едно лBто да 
прBкара ваканцията въ нBкое отъ близкитB варненски села. 
ВлBзалъ да живBе въ кAщата на единъ отъ тамошнитB селяни. 
Единъ день селянинътъ го запитва: Ти, като си ученъ, ще 
можешъ ли да ме острижешъ? - Ще мога, какъ не! Обаче този 
ученикъ никога не билъ стригалъ. Той взелъ ножицитB и 
вмBсто да остриже косата на селянина, просто я накълцалъ, 
направилъ я само на стAпала. Запитватъ го другаритB му: Кой 
ти накълца така косата? - Е, онзи седмокласникътъ, ученикътъ 
отъ гимназията. Има хора въ свBта, които по сAщия начинъ 
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накълцватъ мислитB на другитB. ТрBбва да знаемъ, обаче, че 
отъ нашитB криви понятия БожиитB пAтища нBма да се 
измBнятъ. 

Ще ви прочета нBколко стиха отъ Посланието на Павла 
къмъ ЕфесянитB, четвърта глава. То се отнася до светиитB въ 
Ефесъ и вBрнитB въ Христа Исуса. Често вие мислите, че 
светиитB седятъ много високо, но ето какво пише апостолъ 
Павелъ: “И тъй, азъ узникъ въ Господа, моля ви да ходите 
достойно на званието, въ което бидохте призвани съ всBко 
смиреномAдрие и кротость; съ дълготърпBние да си 
прBтърпBвате единъ другъ съ Любовь, като се стараете да 
увардите единството на Духа въ свръзката на мира: едно тBло и 
единъ Духъ, както се и призвахте съ една надежда на званието 
ваше: единъ Господь, една вBра, едно кръщение, единъ Богъ и 
Отецъ на вситB, Който е надъ всички, чрBзъ всички и въ всички 
насъ. А всBкиму отъ насъ се даде благодать по мBрката на 
Христовото даруване. Затова казва: Като възлBзе на високо, 
плBни плBнъ и даде давания на човBцитB. А това “възлBзе”, що 
е друго, освBнъ че е и слBзълъ по-напрBдъ въ най-долнитB 
страни на Земята? Този, който е слBзълъ, Той е и Който възлBзе 
по-горB отъ всичкитB Небеса да изпълни всичко  отъ 1 до 10 
стихъ. Разбира се, Той изпълни не материални нBща, а нBща 
небесни, а то е вAтрBшния животъ. 

“И Той даде едни да сA апостоли, други пророци, други 
пъкъ благовBстители, а други пастири и учители, за 
усъвършенствуването на светиитB въ дBлото на служенето, въ 
назиданието на тBлото Христово” - ст. 11, 12. Значи, светиитB 
трBбва да се усъвършенствуватъ. Той далъ едни да сA 
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апостоли. Какво подразбира апостолъ Павелъ по думата 
“апостолъ”? - Апостоли сA били всички ония, които сA имали 
прBмо съобщение съ Христа. АпостолитB сA имали видимо 
съприкосновение съ Христа на Земята, а пророцитB сA имали 
духовно съприкосновение. ТB виждатъ по духовенъ начинъ, 
духовно се съобщаватъ съ невидимия свBтъ. “Други сA 
благовBстители” - благовBститель е този, който има откровения 
отъ Духа и дBйствуватъ по духовенъ начинъ. “Други пастири” - 
тB ходятъ, наставляватъ. Нали знаете каква е цBльта на пастира, 
който гледа стадото? “И учители за усъвършенствуване на 
светиитB”. Значи, светиитB, като сA дошли на Земята, трBбва 
да се учатъ. Сега мнозина мислятъ, че светията знае всичко. Не 
е така. Има светии, които знаятъ много малко. ТB сA свети 
хора, но се нуждаятъ отъ познание. 

СъврBменниятъ християнски свBтъ страда отъ едно голBмо 
заблуждение: тB мислятъ, че като се обърнатъ къмъ Бога, като 
имъ се простятъ грBховетB, не имъ трBбва нищо друго. Не е 
така. Въ врBмето на апостолъ Павла имало сAщия споръ. Не, 
всички хора трBбва да се усъвършенствуватъ, защото не е само 
пробуждането на Божественото съзнание, което човBкъ трBбва 
да постигне. Процесътъ, който твори, който построява, 
постоянно трBбва да се увеличава. Творческиятъ духъ у човBка 
трBбва непрBкAснато да се проявява. Този духъ е 
сAщеврBменно и духътъ на Природата. И въ такъвъ случай, 
разликата между едно човBшко проявление и едно природно е 
тази, че при първия процесъ нBщата постоянно се смаляватъ и 
изгарятъ, а при втория - нBщата постоянно се увеличаватъ и 
разширяватъ. Въ Божественото значи всBкога има увеличение и 
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разширение. Тамъ, дBто нBма увеличение, тамъ, дBто нBма 
разширение, този процесъ не е Божественъ. 

Всички трBбва да си съставите за себе си, за своето 
поведение едно правилно понятие, защото отъ това ще зависи 
вашия вAтрBшенъ растежъ. И до толкозъ вие ще успBете, 
доколкото разбирате и прилагате Божественото Слово. 
Първото нBщо, съ което човBкъ трBбва да започне, това е 
Словото. Второто нBщо, това е Истината. Третото нBщо, това е 
Божествениятъ Духъ. Онзи, който не може да разбира Словото, 
не може да разбира и Истината, а който не може да разбира 
Истината, не може да разбира и Духа. Защото Духътъ слиза въ 
Истината; Истината слиза въ Словото, а Словото засега е 
главата. Апостолъ Павелъ казва на едно мBсто въ Писанието, 
че главата на църквата е Христосъ. Въ сAщность Христосъ е 
Словото, а глава на Христа е Богъ. На много мBста въ 
Писанието думата Господь е замBнена съ думата Богъ. Въ тази 
книга на евреитB само на четири мBста е употрBбена думата 
“Богъ”, а въ българския прBводъ думата “Господь” е заместена 
съ думата “Богъ”. На друго мBсто апостолъ Павелъ 
казва:“СъблBчете се оть вехтия човBкъ и облBчете се въ новия.” 
Това е една фигура на рBчьта. Какъ може човBкъ да се съблBче 
отъ вехтия човBкъ и какъ да се облBче въ новия? Ако тия думи 
не се отнасятъ до мисъльта на човBка, какъ ще се разбератъ? 
Значи, човBкъ трBбва да изостави всички стари, вехти мисли и 
да се облBче съ нови, съ БожественитB мисли, които идатъ само 
отъ Бога. Мисъльта на човBка е единственото нBщо, което го 
опрBдBля какъвъ е. 



 

224 
 

Сега, ще дойда до главната, основната идея, върху която 
щBхъ да ви говоря. Нека излBзе нBкой отъ васъ да нарисува на 
дъската една лодка съ двB лопати! 

Какво може да се говори за тази лодка? Може ли да 
предвидите, какво ще излBзе отъ лодката, какво ще се говори за 
нея? Ние ще си послужимъ съ тази лодка, за да изяснимъ единъ 
законъ. ПрBдставете си, че въ тази лодка се намиратъ двама 
души, мAжъ и жена, които искатъ да се разходятъ съ нея по 
море. Седятъ тB единъ до другъ, мAжътъ хваналъ една лопата, 
жената хванала другата, разхождатъ се по морето. По едно 
врBме, като се разговарятъ, мAжътъ казва на жената: Азъ и безъ 
тебе мога. - Хубаво като можешъ, толкова по-добрB. Вдига тя 
лопатата си, прBстава да гребе. МAжътъ гребе самъ, но какво 
става съ лодката? - Започва да се върти отдBсно на лBво, не 
върви напрBдъ. Защо? Това показва, че мAжътъ безъ жената не 
може. ПослB пъкъ жената казва: И азъ мога безъ тебе. МAжътъ 
сега вдигне лопатата, не гребе. Какво става? - Лодката се върти 
отлBво надBсно, не върви напрBдъ. Значи и жената, като работи 
сама, лодката се върти; и мAжътъ, като работи самъ, лодката се 
върти - никакъвъ прогресъ нBма. Но ако тия двама души се 
впрегнатъ заедно да каратъ лодката, да гребатъ едновремBменно, 
тогава движението е правилно и цBльта се постига. Сега, 
изходътъ от тази лодка е слBдниятъ: нBкои хора даватъ 
прBимущество на ума, като прBнебрегватъ сърцето, а други - 
обратно, но уменъ трBбва да бAде човBкъ. За движението на 
тази лодка има нужда отъ двB лопати. Ако я оставимъ само съ 
една лопата, човBкъ ще се върти въ водата като гAска, т. е. този, 
много умниятъ човBкъ, ще се върти около себе си. И онзи, който 
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се хвали съ сърцето си и казва, че има много Любовь, а 
прBнебрегва ума и той се върти на друга страна въ водата, безъ 
да върви напрBдъ. Нито онзи, който работи само съ ума си, нито 
онзи, който работи само съ сърцето си, постигатъ нBщо. ТB 
образуватъ само едно крAгообразно движение около себе си, 
създаватъ си едно хаотическо състояние. 

СлBдователно, за да се даде едно правилно направление и да 
се осмисли живота на човBка, непрBменно умътъ и сърцето 
трBбва едноврBменно да хванатъ тия лопати. Тогава ще имаме 
вече праволинейно движение, въ което може да се постигне 
цBльта. И тъй, вие ще поставите на мBсто вашия умъ и вашето 
сърце. Въ този свBтъ ще работите и съ ума си и съ сърцето си, 
ако искате да се движите по права линия, да стигнете Бога. 
Работите ли само съ ума си, вие до Бога не може да стигнете; 
работите ли само съ сърцето си, вие пакъ до Бога не може да 
стигнете. Защото сърцето трBбва да бAде пълно съ мислитB на 
ума, и умътъ трBбва да бAде пъленъ съ желанията на сърцето.  

Ние говоримъ за “сърце и умъ” не въ тази смисъль, както ги 
разбиратъ днесъ. Подъ “сърце и умъ” разбирамъ тия два 
принципа, които Богъ поставилъ като разумни сили въ насъ. 
ЧовBшкиятъ духъ и човBшката душа трBбва едноврBменно да се 
слушатъ и да си помагатъ. Затова ние казваме: ЧовBкъ не трBбва 
да се раздвоява. Раздвояването е пропукване на съзнанието и 
тогава или умътъ, или сърцето спира своята дBятелность. И тукъ 
именно е всичката съврBменна опасность за човBчесвото. НBкой 
човBкъ казва: Счупено ми е сърцето, не искамъ да работя. 
ТрBбва да работя само съ ума си, трBбва само да мисля. Той 
мисли, мисли, не може да измисли нищо, все на едно мBсто се 
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върти, докато най-послB реши да впрегне на работа и сърцето си. 
Сърцето като работи, ще се излBкува. Той си казва: Само съ 
мисъль тази работа не става, ами чакай да впрегна и сърцето на 
работа! Много мисли изтощаватъ човBка. Други нBкой, като 
чувствува много, и той се върти само на една страна. Какво 
трBбва да направи той? - Ще впрегне ума си на работа. Затуй ще 
впрегнете и ума си, и сърцето си правилно. Това е 
Божествениятъ пAть. И всBки от васъ, който работи така, ще 
бAде успBшенъ въ школата.  

Единъ отъ великитB закони на развитието е слBдниятъ: 
Божествениятъ Духъ слиза да работи въ насъ само тогава, когато 
сърцето и умътъ работятъ правилно. Щомъ единиятъ принципъ 
се откаже да работи, Духътъ не слиза. Тогава ти само ще се 
въртишъ на едно мBсто. Щомъ имашъ нBкаква горчивина въ 
сърцето си, пакъ си взелъ само една лопата. Туй трBбва да 
знаете! Често нBкои ме питатъ, защо не прогресиратъ. Защото 
работите съ една лопата. Като работите съ двBтB лопати, 
работата върви напрBдъ. Казвате: Ама трудя се! Трудишъ се, но 
само съ една лопата. ДвB лопати трBбватъ. Никакво съмнBние въ 
ума, никаква горчивина въ сърцето! НBма какво да спорите, кой 
има прBимущество. НBкой казва: Азъ не съмъ ли уменъ човBкъ? 
Другъ казва: Безъ сърце ли съмъ? Щомъ имашъ отличенъ умъ и 
отлично сърце, впрегни ума си, впрегни сърцето си, подкарай съ 
тBхъ своята лодка, че като стигнешъ на брBга, ще можешъ да 
помагашъ и на другитB. 

При това, ако впрегнете така сърцето си и ума си, вие ще 
можете да разбирате тази свещена книга Библията по единъ 
новъ начинъ. Библията е много символистическа книга. Тя се 
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тълкува по три начина: единиятъ начинъ е материалистически, 
другиятъ е духовенъ, а третиятъ е Божественъ. Тъй щото, нBкой 
може да чете Библията по първия начинъ и ще каже, че тя е 
обикновена книга; нBкой може да я чете по втория начинъ и ще 
каже, че въ нея има полезни работи, а трети може да я чете по 
третия начинъ и да се вдъхнови отъ тази книга. СлBдователно, 
третиятъ начинъ е най-полезенъ. При изучаването на свещенитB 
книги, всички трBбва да минете и прBзъ първия, и прBзъ втория, 
и прBзъ третия начинъ. Изучаването на тия книги е необходимо, 
понеже тB съдържатъ въ себе си опитноститB на ония хора, 
които сA минали прBди насъ и сA завършили своето развитие. 
ТB сA работили и съ ума, и съ сърцето си.  

И тъй, ако нBкой пAть се спрете въ пAтя на живота си, 
трBбва да знаете, че причината за това се намира или въ ума ви, 
или въ сърцето ви. Затуй именно всBки ученикъ трBбва да си 
служи и съ двата принципа, а не кой каквото му каже, и той да 
се разколебава. Може да дойде нBкой човBкъ отвънъ и ви каже, 
че не сте на правия пAть. Вие трBбва ли да го повBрвате и да се 
разколебаете? Мнозина сA идвали да ми казватъ, че азъ не съмъ 
въ правия пAть. Казвамъ: Ти, който ми казвашъ това, ходилъ ли 
си на Небето? - Не съмъ. -На тебе лично Богъ говорилъ ли ти е? - 
Не ми е говорилъ, но азъ съмъ челъ Библията. Ако е въпросъ за 
четене, и азъ съмъ я челъ. Такова четене е като четене на 
вBстницитB. То е вBстникарска работа. Ако искашъ да ми 
разправяшъ ония новини, които се пишатъ по вBстницитB, това 
не е наука. Вземешъ нBщо отъ тукъ, нBщо отъ тамъ, скърпишъ 
го, но това не е наука, това е компилация. ВсBки може да 
направи една компилация. Не, всички трBбва да бAдете 
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разумни. Защо? Защото само разумнитB хора могатъ да служатъ 
на Бога. ТрBбва да знаете, че за да служите на Бога, трBбва да се 
подчинявате на единъ основенъ принципъ. Въ всички школи по 
свBта, отъ каквото вBрване и да сA, има само единъ основенъ, 
Божественъ принципъ, който трBбва да се спазва. Този основенъ 
принципъ включва три начина, т. е. три вида служене на Бога. 
Това е само по отношение на методитB, а въ сAщность основния 
принципъ е единъ. По какъвто пAть и да ходимъ, както и да 
вBрваме, ние ще дойдемъ до този принципъ. Всички трBбва да 
изпълнимъ туй, което Богъ е опрBдBлилъ въ края на краищата. 
Въ това именно седи дълбоката наука. 

Като ви говоря за тази лодка, вие си казвате: То е лесна 
работа! Не, тази лодка трBбва да я прBвърнете, да оживBе въ 
васъ. Ами утрB ще се намBрите въ бурното море, тогава? НBма 
да се минатъ и 5 - 6 дена и ще ви турятъ въ морето. Какво ще 
правите тамъ съ една лопата? - Лодката ще се върти. Вие ще си 
кажете: Чакай, ще взема и двBтB лопати! Да, напрBдъ и нищо 
повече! Щомъ нBкой отъ васъ каже: Чакай да видя, само какво 
ще каже еди-кой си авторъ и тогава да утвърдя вBрата си. 
Кажешъ ли така, ти си човBкъ съ една лопата. Имашъ ли 
побуждение да направишъ нBщо добро, изпълни го! Искашъ да 
приложишъ Божията Любовь, но казвашъ: Чакай да видя, какво 
е писалъ еди-кой си авторъ върху Божията Любовь! Кажешъ ли 
така, ти си вече човBкъ съ една лопата, сърцето ти седи на едно 
мBсто, а умътъ ти отива да провBрява нBщата. Сърцето ти е на 
едно мBсто, а умътъ - на друго.  

Въпросътъ е много простъ. Усъмнишъ ли се въ нBщо, вземи и 
двBтB лопати, тури ги въ водата и греби напрBдъ! Каква друга 
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философия се изисква? Ако трBбва да потегля лопатата надBсно, 
трBбва ли да питамъ нBкой виденъ философъ, какъ да направя 
това? Или, ако трBбва да греба съ лопатата налBво, нужно ли е 
да питамъ нBкой виденъ моралистъ, какъ да направя това, че да 
не ударя силно по водата, та да я накърня нBкакъ? Не, не се 
смущавай, ще плBскашъ съ лопатитB по водата, както знаешъ, 
докато се научи[ш]. ГрBхътъ не е въ това, че плBскашъ по 
водата, но грBхъ е, ако бездBйствувашъ, грBшка ще е, ако 
пуснешъ една отъ лопатитB. Казва нBкой: Ама да се не вдига 
много шумъ. Стига да върви лодката напрBдъ, та нека се вдига 
шумъ. Ние сега казваме: Полекичка, тихо ще карашъ лодката! 
Да, така е за онзи, който е майсторъ да пAтува по море, но за 
онзи, който се учи, не е прBстAпление, че плBска съ лопатитB. 
Единъ день и той ще се научи да ги слага майсторски и тогава 
лодката му ще върви напрBдъ. 

Та казвамъ, всички вие трBбва да имате широки разбирания 
за нBщата, една твърда и непоколебима вBра въ Бога, защото въ 
Писанието се казва: “Богъ толкозъ възлюби свBта, че даде Своя 
Единороденъ Синъ въ жертва, за да не погине всBки, който 
вBрва въ Него.” И въ замBна на тази Любовь, Богъ не иска да Го 
възлюбите. Като изпраща Любовьта на Земята, Богъ не изисква 
отъ васъ Любовь, а първото нBщо, което иска отъ васъ, е да се 
учите. ВBрата е законъ на учене. Ако вие не учите, ако вие не 
мислите, не можете и да служите на Бога. Само единъ ученъ 
човBкъ, само единъ уменъ човBкъ може да служи на Бога 
разумно. Когато Божествената Любовь започне да  дBйствува, да 
работи въ сърцата ни, когато живата вBра въ Бога събуди нашия 
умъ, нашата душа и нашия духъ, само тогава умътъ и сърцето 
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ще могатъ равномBрно да теглятъ тази лодка по вълнитB на 
морето и ние ще се движимъ напрBдъ. 

Тъй щото, не се стремете най-първо да събудите въ себе си 
Любовьта. Вие имате Любовьта. Щомъ Богъ ви е възлюбилъ, 
противоположното на туй, което Богъ обича, е да имате 
беззавBтна вBра въ Божията Любовь. Ще имате вBра въ Божията 
Любовь, че тя ще ви изведе на добъръ пAть. НBма да се 
съмнBвате въ нищо! Туй подразбира законътъ на вBрата: да се не 
съмнBвашъ въ тази велика Божия Любовь, която ти е дала 
животъ. Тогава какво ти остава друго? - Да влBзешъ въ тази 
лодка, колкото малка и да е тя, и да се учишъ. 

Вие трBбва да учите, защото като отидете въ нBкоя школа на 
невидимия свBтъ, тамъ ще ви изпитватъ. И тамъ иматъ голBми 
черни дъски, ще ви изкаратъ на дъската и ще ви накаратъ да 
сметате. Вие всички тукъ минавате за много учени, мислите, че 
знаете всичко, но ако излBзе нBкой отъ васъ на дъската да рBши 
нBкоя задача, нBма да може, а другитB ще му се смBятъ. На 
какво е равно, споредъ васъ а+аi? Първото “а” е реално число, а 
второто “аi” е едно имагинерно число. Знаете ли на какво мяза 
“а”? Ще ви дамъ по моему едно изяснение. Буквата “а” 
прBдставлява единъ търговецъ, който седи дома си и си казва: 
“Азъ ще вложа въ търговия единъ капиталъ отъ 500 000 лева и 
въ скоро врBме ще спечеля отъ този капиталъ по 10%, значи ще 
имамъ печалба отъ 50 000 лева”, това е “аi”. Той нBма нито петь 
пари въ джеба си, а работи съ въображаеми, съ имагинерни 
числа - 500 000 лева и 50 000 лева.  

Така може да замяза човBкъ и на онзи циганинъ, който 
носилъ на главата си едно гърне съ млBко и си мечтаелъ: Ще 
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продамъ това млBко и съ паритB отъ него ще си купя една 
кокошка. Тя ще ми снася яйца, отъ които ще се излюпятъ малки 
пиленца. ТB ще ми израстнатъ, ще ги продамъ и отъ паритB имъ 
ще си купя едно агне. То ще порастне, ще се размножи, ще 
имамъ цBло стадо овци. Ще ги продамъ и ще си купя една крава, 
която ще има теленца. Тъй ще се размножатъ и тB, че ще 
забогатBя много. Като стана богатъ, виденъ човBкъ, ще отида 
при царската дъщеря, тя ще се ожени за мене, ще си имаме едно 
хубаво дBтенце и т. н. Зарадвалъ се, подскочилъ, но гърнето пада 
отъ главата му и се строшава, млBкото се разлива, а съ това и 
всичкитB мечти се разпръсватъ. Питамъ: това, въ каквото е 
вBрвалъ този циганинъ, реално ли е? - Не е реално.  

Така и вие често правите въ ума си събирания, получавате 
голBми печалби, по 50%, но въ резултатъ нBма никаква печалба. 
Въ този процесъ на мислене вие изхарчвате извBстна енергия, но 
какво придобивате? Буквата “а” означава енергията, която е 
излBзла отъ ума ви. Вие сте си мислили за едно въображаемо 
число - 500 000 лева, което ви дава печалба 50 000 лева. Питамъ 
ви сега: това нBщо може ли да се реализира въ дBйствителния 
животъ? ЧовBкъ, като си мисли само, че е праведенъ, може ли да 
стане праведенъ? - Не може, човBкъ и когато чувствува, че е 
праведенъ, пакъ не може да стане праведенъ. Той трBбва да 
живBе праведенъ животъ, нищо повече. ЧовBкъ, който счита, 
или чрBзъ чувствуване може да стане праведенъ, той се занимава 
съ въображаеми величини. Правдата у човBка произтича отъ 
живота му. Казвате: Да бAдемъ добри! Животътъ е, който ражда 
доброто. Животътъ носи доброто въ себе си. Ние казваме: 
Всички трBбва да придобиемъ живота, за да бAдемъ добри. 
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ВсBки животъ е великъ, добъръ, защото излиза отъ Бога. 
Животътъ носи доброто, защото излиза отъ Любовьта. Ако 
животътъ се яви, следъ като станемъ добри, ние ще мязаме на 
онзи, който мисли, че водата се образува отъ леда. Колкото е 
възможно да направишъ водата отъ леда, толкозъ е възможно да 
направишъ живота отъ доброто. Затова апостолъ Павелъ казва, 
че не чрBзъ доброто се спасява човBкъ, философски той е правъ. 
Не чрBзъ добро се спасява човBкъ, но чрBзъ Божествения 
животъ. Въ дадения случай доброто ще бAде едно послBдствие 
отъ великия Божественъ животъ. 

Азъ ви казвамъ тия нBща, понеже вие се намирате въ свBта, 
дBто ще срещнете много учители, та да ги разберете отъ кои сA. 
Ще гледате да не се оплитате. Казва се въ Писанието: Всичко 
изпитвайте и доброто дръжте! Азъ бихъ казалъ тъй: Всичко 
изпитвайте и Божествения животъ възприемайте въ себе си! Има 
нBщо пропуснато въ този стихъ. Тогава доброто само по себе си 
има смисълъ. Приемете ли Божествения животъ и доброто само 
по себе си ще дойде. 

ТBзи правила ви давамъ, за да се пазите. ВсBки отъ васъ има 
неприятели, видими и невидими. Ако бBхте учени хора, и да 
разбирате астрология, щBхте да знаете въ кой мBсецъ, въ коя 
седмица въ кой день и часъ тия духове ще ви нападнатъ и ще 
можете да се пазите отъ тBхъ, но понеже не знаете пазете 
кAщитB си всBкога! Казва Христосъ: Ако стопанинътъ би 
знаялъ кога ще дойде крадеца, буденъ би стоялъ. НBкой пAть 
заспите, дойде този видимиятъ крадецъ и ви обере. НевидимитB 
крадци сA интелигентни. НBкой пAть могатъ тъй майсторски да 
ви оплетатъ, да ви подкопаятъ кAщата, да ви обератъ и да си 
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заминатъ, като ви оставятъ наново да събирате. Като дойде при 
васъ нBкой духъ, ще го запитате: Кога си въ нBкоя лодка всредъ 
морето, съ двBтB гребла ли гребешъ или само съ едното? Ще го 
запиташъ това, но ще криешъ мисъльта си. Ако той ти каже, че 
можешъ и съ едно гребло, че може да ти покаже единъ по-
лесенъ методъ, като издигнешъ нагорB въ лодката си една 
върлина, обтегнешъ на нея платното, ти не оставяй лопатитB си. 
Дръжъ се за тBхъ! Да, може би и безъ лопати да отидешъ на 
другия брBгъ, но когато има вBтъръ. Ами когато нBма вBтъръ. 
Има гемиджии, които съ такива платна пAтуватъ по три, четири 
деня по морето, когато съ лопати щBха да стигнатъ на сAщото 
мBсто по-скоро. За всBки случай, когато пAтувате, по вBтъръ 
или безъ вBтъръ, трBбватъ ви двB гребла. Разумниятъ човBкъ е 
параходъ, който съдържа въ себе си динамическа сила, която 
може да използува разумно на всBко врBме и мBсто. Такъвъ 
параходъ всBкога върви. Той не чака вBтъръ. Дали ще духа 
вBтъръ или не, за него е безразлично. Умниятъ човBкъ нBма да 
търси платно, което да обтBга на кораба си. Той ще употрBби 
лопатитB. ЛопатитB работятъ много хубаво. Затуй вие дръжте 
лопатитB. Снемете вашитB платна! По нBкой пAть може да 
имате и по една върлина за всBки случай, но знайте, че на онBзи, 
които работятъ съ платна, лодката лесно се обръща въ водата. 

Сега, какво разбрахте отъ тази лекция? Азъ нBма да ви кажа 
като нBкой си, който питалъ нBкого какво разбра отъ еди какво 
си? - Нищо не разбрахъ. Той му отговорилъ: Че ти ли ще 
разберешъ нBщо? Има наистина, нBща неразбрани, но вие 
дръжте основнитB нBща, основнитB принципи! Пъкъ що се 
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отнася до методитB, до приложението, всBки отъ васъ 
постепенно ще ги изработи въ живота си. 

ИзпBйте “Кажи ми ти Истината” и упражнението “Вечерь, 
сутринь”. 

Вие трBбва да се упражнBвате въ пBнието. ПBйте за себе си! 
Вие не се упражнявате да пBете за себе си, да си давате мислено 
концерти. ПBнието има сила да разрушава леда, омразата, 
изобщо всички отрицателни мисли. ПBнието неутрализира тия 
отрицателни мисли, разсипва ги. Когато искате да прBмахнете 
тAгитB и скAрбитB въ себе си, пBйте. То е единъ методъ. Защото 
често човBкъ се заобикаля отъ такива мисли, които могатъ да го 
смажатъ. Ако не гласно, то поне мислено въ душата си човBкъ 
трBбва да пBе. “ПBйте и възпBйте Господа” - казва 
псалмопBвецътъ. 

ИзпBйте “Въ начало бB Словото” и упражнението 
“Вдъхновение”. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто.  Доброто носи животъ, свBтлина 
и свобода за нашитB души. 
 
 

10-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 17.XII.1924 г.  

София 
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Както Природата пише 
 
 

Размишление 
 
ИзпBйте “Махаръ Бену Аба”, “ИзгрBва Слънцето”, “Ходи, 

ходи”, “ТAги, скърби”, “Сладко медено”. 
За да бAде извBстенъ прBдметъ полезенъ, колко качества му 

сA необходими? Колко качества сA необходими на човBка, за 
да бAде човBкъ? Не питамъ колко сили му сA потрBбни, но 
колко качества. Вие ще кажете: Умъ. Умътъ качество ли е? - 
Той е сила. ПослB ще кажете: Сърце. Сърцето качество ли е на 
човBка? Най-послB ще кажете: Воля. Волята качество ли е на 
човBка? Не се стBснявайте отъ това дали можете да разрBшите 
въпроса, или не. ВеликитB въпроси въ свBта никога не се 
разрBшаватъ. Не мислете, че въпроситB се разрBшаватъ. 
ВъпроситB всBкога се усложняватъ. Ще каже нBкой: СвBтътъ е 
много простъ, съ прости числа се занимава. Да, но простотията 
е страшна, сиромашията е страшна, а не богатството. Защото, 
само сиромахътъ мисли, а богатиятъ никакъ не мисли. 
Сиромахътъ човBкъ какво ли не мисли! Той прBкарва всичко 
прBзъ ума си. Въ сAщность, сиромаситB хора сA богати, а 
богатитB хора сA сиромаси. БогатитB сA богати физически, а 
сиромахътъ е богатъ вAтрBшно, той е богатъ съ въображение. 
Той казва: Азъ, ако имамъ пари, ще направя толкова църкви, 
толкова училища, толкова бBдни ще нахраня, толкова сираци 
ще прBгледамъ, хиляди планове има той. 
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ПрBдставете си, че вие имате единъ приятель и искате да му 
напишете едно най-съдържателно, най-кратко писмо. Какво 
трBбва да му пишете? Ще му пишете тъй, както Природата 
пише. НапримBръ тя написала ли е нBкAдB, че Богъ обича, че 
Богъ люби? Има ли нBкAдB написано нBщо съ нашата азбука? 
СрBщали ли сте нBкAдB по канаритB или по небето написано 
нBщо съ нашата азбука? Най-простото и най-съдържателното 
писмо, което можете да напишете нBкому, е да напишете два 
концентрични крAга. Това писмо е много съдържателно, но 
трBбва да се знае какъ да се изтълкува и какво да се отговори. 
Азъ бихъ отговорилъ на това писмо, като напиша сAщитB тия 
крAгове и прBкарамъ въ тBхъ радиуса, общъ и за двата крAга. 
Така е направено вашето око. Така пишатъ ония хора, които 
иматъ знание. Нали и вие знаете, че само онBзи хора пишатъ, 
които иматъ знания? Това сA двB отлични писма, въ които 
всичко върви по медъ и масло. Колелото се търкаля тъй, като 
че ли никакви спънки въ живота нBма. 

Сега, отъ гледището на живата геометрия, какво означава 
крAгътъ? - КрAгътъ означава жива сила, която може да работи. 
КрAгътъ опрBдBля границитB, до които една сила може да 
действува, или границитB, до които едно владение може да се 
простира, или възможноститB, които сA заключени въ крAга. 

Какъ сA построени двата клBпача у човBка? - Образуватъ 
една елипса. КлBпачътъ не е крAгъ. Тогава, парабола ли е той 
или хипербола? Въ клBпачитB има прBсичане на двB 
хиперболи, при което прBсичане се образува елипса. Значи, 
единиятъ клепачъ прBдставлява Божествената възможность, 
която твори, която сAществува въ Битието. Вториятъ клBпачъ 
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показва възприятието. Значи, долниятъ и горниятъ клепачи 
показватъ възможноститB, които сA вложени у човBка. Дали 
окото е по-отворено или по-затворено и дали тази елипса е по-
протегната, това има значение. Колкото повече тя се 
приближава до крAга, има едно значение; колкото повече 
крAгътъ се разтBга и се приближава къмъ елипсата, има друго 
значение. Изобщо, очитB на гениалнитB хора не сA отворени, 
понеже тBхниятъ умъ е концентриранъ навAтрB, тB не се 
занимаватъ съ външния, съ физическия свBтъ, затова очитB имъ 
сA малко отворени. ОнBзи хора, които гледатъ само на 
физическото, тBхнитB очи сA отворени и валчести. Когато 
кажатъ за нBкого, че е”ачигьозъ”, разбираме човBкъ съ 
отворени очи за този свBтъ. Такива хора, дBто и да влBзатъ, 
дBто и да сA, всBкога сA съ отворени очи. Каквото и да учатъ 
тB, каквито хора и да станатъ дали набожни ще станатъ, дали 
учени хора ще станатъ, дали писатели ще станатъ, очитB имъ 
сA всBкога отворени.  

СлBдователно, ние чертаемъ нашия пAть по своитB очи. ТB 
сA символи, емблеми, които трBбва да четемъ, за да изправимъ 
живота си. Лицето е една написана карта, по която ние трBбва 
да прослBдимъ тоя дълъгъ пAть на нашето битие. Не мислете, 
че слBдъ единъ животъ ще отидете въ Небето. Не, вие имате да 
минавате великъ океанъ. Като го минавате, ще учите. Вие ще се 
спрете на единъ малъкъ островъ и пакъ ще продължавате пAтя 
си. Но, докато прBминете този голBмъ океанъ, трBбва да имате 
карта, да знаете пAтищата, прBзъ които ще прBминавате. 
Чудни сA нBкои хора, като мислятъ, че ангелитB ще дойдатъ и 
ще ги взематъ на Небето съ параходъ. То е много хубаво, но 
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когато човBкъ започналъ да слиза въ материята, духътъ е 
миналъ по инволюционенъ пAть и послB е взелъ да се 
възкачва, да върви по еволюционенъ пAть. Горната часть на 
окото показва инволюцията, слизането на духа въ материята. 
Той е образуванъ тогава именно. Долната хипербола, т. е. 
долниятъ клBпачъ на окото показва еволюцията, изкачването 
на духа. По долния клBпачъ се опрBдBля пAтя, по който има да 
минемъ. Инволюцията и еволюцията правятъ едно прBсичане, 
при което образуватъ човBка. ЧовBкъ се намира между 
слизането и възлизането на духа. Лицето на човBка е една 
карта, по която той трBбва да наблюдава колебанията въ своето 
пAтуване. Така трBбва да гледа ученикътъ. Въ школата той 
трBбва да ходи разумно. Не е необходимо той да знае всичко, 
но за всBки день той трBбва да разбира пAтя, който е 
извървBлъ. Това, което той е изучилъ, трBбва да може да го 
прилага. ЗапримBръ, каква ДобродBтель научихте днесъ? Каква 
ДобродBтель ви се падна за днесъ? 

Слушайте сега моитB разсAждения. Ще ви дамъ една 
програма за работа презъ цBлата седмица. Въ понедBлникъ, 
като день на МBсечината, ще очистите кAщите си, ще 
измажете стаитB, ще измиете дъскитB, ще разтрBбите всички 
разхвърлени работи. Въ вторникъ ще идете да копаете, ще 
сBчете дърва - той е день на Марса, день за активна работа. Отъ 
когото имате да вземате пари, ще ги вземете, а комуто имате да 
давате, ще ги дадете. Въ срBда ще учите. Въ четвъртъкъ ще се 
позанимаете малко съ своя характеръ, какъ да го облагородите; 
прBзъ този день ще обиколите и своитB приятели. Въ петъкъ 
ще се занимавате малко съ Любовьта. Въ сAбота ще идете на 
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църква, ще се помолите на Бога, ще разсAждавате за 
Божествени работи. И най-послB, какво трBбва да прави човBкъ 
въ недBля? ВсBки день, обаче, трBбва да има предBлени часове 
за работа. И всичкитB ви нещастия въ живота произтичатъ отъ 
това именно, че сте размBнили днитB и часоветB за работа. 
ВсBкога, когато се предприеме една работа ненаврBме, има 
загуби. Всички работи, въ каквото отношение и да сA - въ 
наука, въ търговия, навсBкAдB, трBбва да ставатъ въ точно 
опредBленото за тBхъ врBме. Ако едно дBте се роди наврBме, 
ще живBе дълъгъ животь; ако не се роди наврBме, ще живBе 4-
5-10 години и ще умре. Защо умира? Защото не се е родило 
наврBме. Щомъ не се роди наврBме, връщатъ го назадъ. И 
втори пAть, ако не дойде наврBме, пакъ ще го върнатъ. 
Дотогава ще го връщатъ, докато се научи, че не трBбва да 
прBскача, а да идва точно на врBме. 

ПонBкой пAть, въ свBта се проповBдва едно учение на 
насърчение. Хубаво, отлично нBщо е да насърчаваме човBка, но 
има една изгнила греда, която може да издържи една котка. Да 
насърчаваме обаче нBкой човBкъ, да мине по тази греда, умно 
ли е това? Ще му кажа: Не, приятелю, ако минешъ по тази 
греда, ще паднешъ. - Ама защо не ме насърчавашъ да мина по 
нея? - Не мога да те насърчавамъ, тази греда е толкозъ гнила, 
че една котка може да мине по нея. Сега, обратния процесъ, ако 
тази греда е толкозъ здрава, че единъ слонъ може да мине по 
нея, а азъ ти казвамъ да не минавашъ и те обезсърчавамъ, 
тогава азъ върша прBстAпление. СлBдователно, азъ трBбва да 
насърча приятеля си по следния начинъ: Не бой се, не само ти 
можешъ да минешъ прBзъ тази греда, но и цBла кола. Ако при 
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този случай те възпирамъ, това не е насърчение. Ако въ първия 
случай те насърчавамъ да минешъ по гнилата греда, това 
насърчение не е на мBсто.  

НBкои казватъ: Ти мини, не се бой, Господь ще те пази! Не 
изкушавайте Господа! Господь ви е далъ умъ и трBбва да 
постAпвате споредъ него. Ако имашъ крила, като у птицата, 
мини, но ако си човBкъ безъ крила, не минавай по тази гнила 
греда! Докато не туримъ здрава греда, не бързай, съ бързане 
работа не става. Когато човBкъ има много отворени очи, ще 
мине по гнилата греда, ще падне въ водата и нищо повече! 
Много сA отворени очитB на този човBкъ, но затова влиза въ 
водата. Или казано на простъ езикъ: Този човBкъ не 
разсAждава за причинитB и послBдствията на нBщата. Казватъ: 
Господь не може ли да предотврати това падане? На ученицитB 
казвамъ слBдньото нBщо: Никога не се занимавайте съ това, 
какво Господь може и какво не може! Какво Господь е 
направилъ, това е Негова работа. Какво Той е наредилъ за насъ, 
то е важно. Каквото Господь е наредилъ да се прави, наредилъ 
го е безъ никаква погрBшка. Но какво азъ трBбва да направя, съ 
какво трBбва азъ да се занимавамъ въ дадения случай - това е 
важно. Понеже Богъ е съвършенъ, въ Неговия умъ не влиза 
никакво съмнение. Азъ, като вървя по законитB, които Богъ е 
оставилъ, Той ще ми помогне  - не може да има никакво 
изключение. Но ако азъ не спазвамъ правилата Му, тогава 
може да се родятъ много изключения. Всички изключения 
произтичатъ отъ нашитB прBстAпления. Колкото повече 
прBстAпления вършимъ спрBмо Божия законъ, толкозъ повече 
изключения има. Изключенията се раждатъ отъ нашитB 
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прBстAпления, а не отъ това, че въ Божия законъ има 
изключения. Ние създаваме изключенията.  

СлBдователно, всBки отъ васъ, който веднажъ е влBзълъ въ 
школата, искамъ да работи надъ себе си. Като дойде 
понедBлникъ, да каже: Какво трBбва да работя днесъ? - Ще 
очистя кAщата си. НBкой отъ васъ ще каже: Дотегна ми все да 
чистя. - Ако кAщата ти е чиста, тогава влезъ въ сърцето си, 
тамъ има работа. Ако сърцето ти е чисто, влBзъ въ ума и тамъ 
има мBсто за чистене. Най-послB, има мBста за чистене и въ 
тBлото ви вAтрB. Въ кой день вие правите пречистването на 
кAщитB си? (Въ сAбота). Затова не ви върви. СAботата е день 
за Господа. Вие изопачихте нBщата, Господниятъ день взехте 
за васъ. Българинътъ казва тъй: ПонедBлникъ повседBлникъ, 
вторникъ - потопорникъ, срBда - не се сBда, четвъртъкъ - 
несвъртъкъ, петъкъ - разпятие, сAбота - ще ида на баня и въ 
недBля, ако работятъ хората, и азъ ще работя. Не, понедBлникъ 
е день за прBчистване. Когато искашъ да побBдишъ нBкой 
порокъ, ще изберешъ вторникъ - той е день на Марса. Ще 
видишъ и кои часове благоприятствуватъ за тази работа. 
Когато искашъ да изправишъ нBкоя погрешка, ще изберешъ 
вторника, като марсовъ день и марсовъ часъ. Като я атакувашъ 
да се справишъ съ нея. Щомъ дойде срBда, ще учишъ, ще 
разрBшавашъ нBкой наученъ въпросъ. СрBда е добъръ день. 
Четвъртъкъ е день за религиозно повдигане на човBка, ще 
разрешавате религиозни въпроси. Четвъртъкъ е отличенъ день 
за облагородяване на сърцето. Петъкъ е отличенъ день за 
служене на Любовьта. На Любовьта трBбва да се служи 
разумно. СAбота е день за служене на Бога. Щомъ живBемъ 
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разумно, този свBтъ абсолютно нBма да ни интересува, като че 
го нBма. Ние живBемъ на друго мBсто. Като дойде недBлята, 
тогава ще започнемъ новия день на живота. НедBлята е день на 
Слънцето, день на науката. Който иска да се занимава съ 
изобрBтения, нека употрBби недBлята. Когато искашъ да 
изобрBтишъ нBщо принципално, нBкоя ДобродBтель, избери 
недBлята. Тя е день за прогресъ. ХубавитB часове, веселитB 
часове сA въ недBлята. Който иска да избере веселъ день, да 
избере недBлята - тя е день за веселие. 

Сега, вие ще ми кажете: Кой да ни научи на всичко това? 
Азъ не искамъ да ви уча. Защото, като казахъ да си миете 
главата съ хума, една сестра не могла да измие главата си, 
както трBбва и дохожда да ми се оплаква: Учителю, виждашъ 
ли твоето учение на какъвъ редъ ми докара косата? Азъ ѝ 
казахъ: ДвB нBща трBбва да се иматъ прBдъ видъ: или хумата 
не е била хубава, или ти не си знаяла, какъ да я употрBбишъ. Тя 
казва: Още веднажъ не си мия главата съ хума. Когато се дава 
нBкое наставление, азъ искамъ да го правите по добра воля. 
Това сA опити, които вие ще правите доброволно. Ако е на 
сила, нBма никакъвъ смисълъ. Който ви изпраща хумата, 
трBбва да е вашъ приятель. Когато ви казахъ да си миете 
главата съ хума, имахъ предъ видъ, че сапунътъ, съ който се 
миете, може да е практиченъ, но не е чистъ, когато ученикътъ 
иска да постигне извBстенъ резултатъ, той трBбва да се 
съобразява съ живитB закони на Природата. Ако човBкъ не ги 
знае, може да си създаде много неприятности. 

Та сега, ще направимъ единъ опитъ съ сестритB. Всички 
сестри съгласни ли сA, три понедBлника наредъ да чистятъ 
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кAщитB си? Като дойде понедBлникъ, всичко, каквото има да 
мажете, ще го измажете, ще го изчистите и измиете. Идущиятъ 
понедBлникъ всички ще измажите кAщитB си. Да се разберемъ! 
Ако имате кухня, която се маже съ варъ, ще я измажете. Други 
пъкъ, ще изчистятъ стаитB си. Ще направитB този опитъ! 

На васъ братята ще дамъ друго едно упражнение. Отъ 
слBдющия петъкъ, три петъка наредъ отъ 7 - 8 ч. в[ечерта] ще 
се събирате въ салона да разисквате върху Любовьта. Ще 
засегнете Любовьта въ всички нейни прояви. ОнBзи отъ васъ, 
на които дойдатъ нBкои свBтли идеи, ще ги кажете. Ще 
поседите единъ часъ да се поразговорите. Ще съсрBдоточите 
ума си, ще се помолите и слBдъ туй ще се поразговорите 
всички заедно и млади, и стари братя. Тия събрания въ класа, 
които ставатъ всBка срBда, влияятъ само върху извBстни 
способности, други събрания ще влияятъ върху други нBкои 
способности. ЦBльта на всички събрания е да се засегне цBлото 
естество на човBка, всичкитB му способности, да се събудятъ 
много идеи и висши, и нисши, да се засегне и висшия, и 
нисшия умъ на човBка. Всичко въ човBка трBбва да се засегне, 
всичко трBбва да заработи, да не остава никаква излишна 
енергия. ЧовBкъ трBбва да работи въ всички направления, 
цBлото му естество трBбва да работи. Работите ли така, ще се 
избегнатъ всички дисхармонични състояния въ васъ. При 
сегашнитB условия при еднообразнитB работи често се събира 
въ васъ излишна енергия, която създава натегнати състояния, 
криви разбирания. ВсBки има излишна енергия, която иска да 
похарчи нBкAдB. 
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Сега мнозина отъ васъ страдатъ отъ отлагане на нBщата. ТB 
казватъ: Не може ли това нBщо да се отложи? Не може ли това 
да стане така? - НBщата могатъ да станатъ по много начини, но 
щомъ започнешъ да отлагашъ едно нBщо, никакъвъ резултатъ 
не можешъ да имашъ. Когато дойде една Божествена мисъль, 
трBбва да стане тъй, както е дошла. Тя трBбва да се приложи въ 
нейната простота. Само тогава има резултатъ. Отложишъ ли я, 
или туришъ ли ѝ нBкакво украшение, цeльта, която си 
поставилъ, не може да се постигне. 

Та първото нBщо: Щомъ дойдете до Божественото, отъ васъ 
се изисква да имате единъ необикновенъ идеалъ, не такъвъ, 
както на другитB хора. Вие трBбва да имате единъ високъ 
идеалъ, да изпълните волята Божия въ всичката нейна 
простота. Подъ думата “простота”, разбирамъ чистота безъ 
никакво изопачаване. Защото БожиитB идеи, които идатъ въ 
насъ, сA отъ такъвъ характеръ, че всBки отъ васъ може да ги 
изпълни. НBкой казва: Азъ съмъ чиновникъ. Божествената идея 
не иска да жертвувашъ голBма часть отъ врBмето си. КAдBто и 
да си, ти можешъ да я изпълнишъ. Не може да се каже, че тукъ 
има условия, а тамъ нBмаме условия. Казва се въ Писанието: 
“ЧовBкъ трBбва постоянно да се моли!” НBкой възразява на тия 
думи: НBмамъ врBме, азъ съмъ чиновникъ. Чудни сте! Вие като 
чиновници, като учители, не се ли почесвате често по главата, 
не посBдате ли малко въ почивка? Това не е ли врBме? Въ това 
врBме не можете ли да се съсрBдоточите, да се помолите на 
Бога? Колко врBме се изисква да се помолите? Даже една 
минута не се изисква, за да отправишъ ума си къмъ Бога.  
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При това, когато ние спъваме нашитB идеи, ние спъваме 
себе си. ВсBка идея, която рBшимъ да изпълнимъ въ себе си, ще 
се изпълни. Щомъ обаче кажемъ, че нBмаме врBме, ние 
спBваме себе си, спBваме и другитB. Ще кажешъ: Имамъ врBме. 
ВрBмето принадлежи на Бога, не е наше. СлBдователно, щомъ 
Богъ казва, ти разполагашъ съ врBмето. Всички вие, които сте 
чиновници, кой ви назначи за такива? Хората ли ви назначиха? 
Сами ли се назначихте? - Не, Богъ ви назначи, после тази идея, 
да станете чиновници, отдB дойде? Вие пожелахте това и 
желанието ви се изпълни. Богъ дава всички възможности. 
Животътъ, който имате, е Божий. Вие принадлежите на Бога, 
умътъ, сърцето ви не сA ваши. ТB сA взети подъ наемъ. И 
волята ви сAщо не е ваша. Единственото нBщо, което имате, е 
една гола душа. Вие сте безъ умъ, безъ сърце, безъ воля, имате 
само една душа. Духътъ сAщо тъй не е вашъ. ЧовBкъ е само 
душа. Богъ е украсилъ тази душа, турилъ е една велика сила въ 
нея - умътъ; турилъ е и друга велика сила - сърцето; турилъ е и 
трета велика сила - волята. Така е украсилъ Той душата! За тия 
украшения на душата си, вие трBбва да бAдете признателни да 
извършите нBщо.  

Казвамъ, туй, което огрубява хората, то е това, че тB 
мислятъ постоянно само за себе си, само за себе си уреждатъ 
работитB. Не помагашъ ли на другитB, ще те задигнатъ. Вие не 
знаете, кой часъ може да ви повикатъ горB. Казвате: Не говори 
така! - Ще те повикатъ! - Дано не е сега! Ако не днесъ - утрB, 
все ще дойде единъ день, когато ще те повикатъ. Може би това 
да е слBдъ сто дни, слBдъ хиляда дни, слBдъ петь хиляди, но ще 
те повикатъ и то точно наврBме. Като дойде това врBме, да 
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бAдешъ готовъ, та като те повикатъ въ другия свBтъ, да 
започнешъ работа, да ти е приятно, че влизашъ. Азъ искамъ 
така да свикнете съ идеята за другия животъ, та като ви кажа, 
че утрB трBбва да направите една разходка, викатъ ви горB, вие 
да се засмBете, да кажете: “Азъ заминавамъ горB.” А сега, ако 
кажа нBкому, че утрB ще замине, ще му протекатъ четири реда 
сълзи. Ще дойде жена му, дBцата му да се молятъ, да казватъ: 
Не може ли да се отложи? Въ васъ не е проникнала още идеята, 
че другиятъ животъ е красивъ. Казватъ: НBма вече виждане! - 
Не е така! 

Да се върнемъ на въпроса. Искамъ всички вие да се 
стремите къмъ една правилна философия, къмъ приложение на 
Божественото, въ което Богъ се проявява въ настоящето, въ 
което Богъ се е проявилъ въ миналото и въ което ще се прояви 
за въ бAдаще. Защо? Понеже ние ще бAдемъ образци на 
бAдащето поколBние. Ние трBбва да оставимъ нBщо на свBта! 
Както онBзи, които сA заминали прBди насъ, сA оставили нBщо 
за насъ, така и ние, по сAщия законъ, трBбва да оставимъ нBщо 
за другитB слBдъ насъ. Като влизаме така въ другия свBтъ, тамъ 
ще ни посрещнатъ много добрB, много добъръ приемъ ще ни 
дадатъ. Не мислете, че тамъ ще бAдемъ неканени гости. Азъ 
зная добрB, че въ онзи свBтъ приематъ много добрB, не сA като 
тукашнитB хора, по-културни сA. 

И тъй, сестритB разбраха ли задачата си - три понедBлника 
наредъ чистене на стаитB. Ако нBкоя сестра нBма какво да 
замаже, ще помогне на друга своя сестра, която има 3 - 4 стаи 
за чистене и мазане. Прането спада къмъ друга категория. Азъ 
искамъ сега да направитB опита съ мазането. ПослB ще 
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разправите резултатитB, които ще имате отъ този опитъ. Ако 
нBкоя сестра е учителка или чиновничка, ще свърши тази 
задача прBзъ свободното си врBме. Ще стане рано, въ 4 часа и 
въ 7 ч. ще отиде на работа. Вечерьта като се върне, ще 
продължи работата си от -10 ч. Значи ще употрBбитB само три 
часа за мазане, нBма да мажете цBлия день. Вие ще си 
разпрBдBлите добрB врBмето. Това е най-малката задача, която 
ви давамъ. 

(Направихме едно упражнение за трансформиране на 
енергиитB.) Често въ лBвата или въ дBсната часть на тBлото се 
събира повече енергия. Това, което изтича отъ лBвата и дBсната 
рAка, сA особенъ родъ токове. Едната страна е отрицателна, 
другата е положителна. Ако нBкой пAть сте разтревожени, това 
зависи отъ напрBжението на силитB, които работятъ у васъ. Въ 
всички школи на Изтокъ и на Западъ, сега и въ древностьта, 
ученицитB не сA размишлявали само, но сA правили и редъ 
упражнения. НапримBръ, когато нBкой искалъ да се 
концентрира, той си затварялъ очитB. Това значи, че той се 
изолирвалъ отъ външния свBтъ. Когато искалъ да наблюдава, 
той си отварялъ очитB. Тогава, щомъ Богъ е създалъ тBлото на 
човBка, какво е прBдназначението на това тBло? - Всичко у 
човBка има своето прBдназначение. РAцBтB иматъ свое 
прBдназначение, устата, носътъ, очитB, ушитB, мозъкътъ, 
кръвьта, стомахътъ - всички удове иматъ свое прBдназначение. 
ВсBко нBщо трBбва да се употреби за цельта, за която е 
предназначено. Ние трBбва да упражняваме всBки органъ за 
неговото прBдназначение. 
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ИзпBйте упражненията “Вечерь - сутринь” и “Вдъхновение”. 
Музиката е единъ методъ за изясняване нBкои окултни Истини. 
ЦBлиятъ човBкъ не е въплотенъ въ тBлото си, голBма часть отъ 
него е извънъ тBлото му. СлBдователно, човBкътъ на Земята 
трBбва да черпи вдъхновение отъ този още непроявенъ човBкъ. 
ВсBки отъ васъ трBбва да се стреми къмъ Бога. Божествената 
енергия улеснява този процесъ. Вземете кой и да е цигуларъ, 
двойникътъ му прBминава въ цигулката и той се вдъхновява. 
Ако двойникътъ на единъ цигуларь не може да мине въ 
цигулката, той е обикновенъ цигуларь. В него тоноветB сA 
груби, сухи. ВлBзе ли двойникътъ въ цигулката, тази цигулка 
оживBва, тонътъ се мBни и той се вдъхновBва.  

НBкои казватъ: Не можемъ ли ние сами да мислимъ? Тия 
хора мислятъ, че всичко е въ тBхъ. Ако всичко бBше въ насъ, 
въпросътъ би билъ свършенъ. Ние постоянно черпимъ отъ 
великия складъ на живата Природа. Този складъ постоянно 
трBбва да влага и да прBработва. Ако ние всBки день не 
прилагаме по нBщо отъ Божественото, да растемъ и да се 
облагородяваме, ако днесъ сме такива, каквито сме били вчера, 
животътъ нBмаше да има смисълъ. Днесъ трBбва да бAдемъ 
нBщо повече, съвсBмъ малко да е, но все таки да сме 
приложили нBщо ново. Въ нашия животъ, въ нашитB чувства и 
въ нашитB мисли всBки день трBбва да се влага по нBщо ново, 
колкото и да е малко то. 

Сега, може би у мнозина отъ васъ се заражда срамъ. 
Срамътъ е хубаво нBщо, но кой срамъ? НBкой пAть срамътъ е 
на мBсто, нBкой пAть срамътъ не е на мBсто. Да го е срамъ 
човBкъ да прави зло, този срамъ е на мBсто; да го е срамъ да не 



 

249 
 

прави зло, този срамъ не е на мBсто. Да го е срамъ човBкъ да не 
прави добро, този срамъ не е на мBсто; да го е срамъ да прави 
зло, този срамъ е на мBсто. Тъй щото, страхътъ, срамътъ е на 
мBсто, когато е за зло, не е на мBсто, когато искашъ да правишъ 
добро и се спъвашъ. СлBдователно, ние трBбва въ даденъ 
случай да употрBбяваме всички сили, дарби и качества на 
тBхното мBсто. 

Сега, нBкои отъ васъ ще кажатъ: Ние сме слушали видни 
цигулари. Хубаво, като сте ги слушали, какво сте придобили? -
Ама, хубаво свири. ДB е хубостьта на неговото свирене? - Той 
свири отлично Бетховенъ.  Какво отъ това? Запомни ли нBщо? - 
Не съмъ запомнилъ нищо. Такива възхищения нBматъ никакво 
основание. Та ще трBбва да дойдете до реалнитB нBща. ТB 
седятъ въ малки придобивки, които внасятъ нBщо ново въ 
живота ви. Тази вечерь, запримBръ, имахте много хубави 
условия да пBете. ВрBмето отвънъ е хубаво, невидимиятъ свBтъ 
е добрB разположенъ и вие можете да пBете добрB. Ако нBкой 
отъ васъ не може да пBе, това показва, че той не е разположенъ. 
Казвате: Защо трBбва да пBемъ? - Ще докарате двойника въ 
гърлото си и ще придобиете вдъхновение. И тогава, като пBете, 
като говорите, гласътъ ви ще бAде мекъ, благороденъ, нBма да 
е рBзъкъ. Всички ученици, въ една школа трBбва да иматъ 
мекъ, приятенъ гласъ. 

НBкои казватъ, че упражнението “Сутринь вечерь” е въ 
народенъ мотивъ. ДB е народниятъ мотивъ? Всички български 
пBсни въ далечното минало сA били религиозни мотиви, но 
сега сA изопачени. Изопачени сA, понеже българитB сA снели 
тия пBсни отъ невидимия свBтъ, само за постигане извBстни 
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временни цели на Земята, вслBдствие на което, пBнието е 
изгубило своя първоначаленъ смисълъ. БългаритB най-първо 
сA били високодуховни. ТB пBятъ, играятъ, докато сA млади, 
докато се оженятъ. ПослB пBятъ, само когато се напиятъ. 
ТрBзви ли сA, казватъ: Азъ не пBя. Казвамъ, азъ мога да 
накарамъ всBки едного отъ васъ да пBе. Какъ? - Ще обBщая 10 
000 лева награда на този, който излBзе да пBе тази вечерь. Ако 
обещая 20 000 лева, ще пBете и то какъ! Въ свBта цигуларьтъ 
свири хубаво, защото има пари. Я, накарайте онзи свирачъ да 
свири безъ пари, ще видите има ли стимулъ. При сегашното 
състояние паритB сA единъ стимулъ. Вие сега за какво ще 
пBете? Все трBбва да имате единъ стимулъ - или пари, или 
нBкакъвъ идеалъ. Все трBбва да имате нBщо, за което да пBете, 
не може иначе. Казвате: Животътъ не е само пBние, той е и 
работа. Каква работа? Ако азъ прBкарамъ цBлия си животъ да 
копая на лозето съ мотиката, какво съмъ направилъ? Казвамъ: 
трBбва да се работи, да се преде. Хубаво, цBлъ животъ 
прBкаранъ въ предене или тъкане, какво ще ви придаде? НBкой 
казва: ТрBбва да говоримъ. - Хубаво, ако говоришъ цBль 
животъ, какво си придобилъ? - Все се добива нещо. Но това сA 
крайности. ВсBкога извBстна енергия трBбва да се употрBби за 
единъ по-високъ смисълъ.  

Казвамъ, бихъ желалъ сега въ класа да се зароди желание да 
пBете, защото пBнието подмладява човBка. При това, всички 
ония вAтрешни окислявания на живота, трBбва поне врBменно 
да ги прBмахвате. Тогава човBкъ е по-разположенъ да мисли. 
Той може да не пBе, но като взима участие съ своята мисъль, съ 
своето сърце, той пакъ е полезенъ. И прBзъ врBме на пBнието 
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не трBбва да пBете пBснитB еднообразно, безъ никакви 
модулации, тъй равно, гладко, както запримBръ, пBете песеньта 
“Вечерь сутринь”. Каква идея трBбва да дадемъ на “вечерьта”? 
Думата вечерь е слаба по изражение “Вечерь дойде” - това, 
което иде, трBбва да донесе благо. Сутриньта е физически по-
силна, но тя отнася нBщо. Сутриньта, като дойде, послB си 
отива. СлBдователно, благото, което имаме сутриньта, като 
заминава, причинява ни една малка тAга. Вечерь слънцето като 
заминава, причинява скръбь. Въ вечерьта имаме духовна 
придобивка. Тогава, можемъ да кажемъ, че скръбьта идва 
вечерно врBме. Като дойде скръбьта, Духътъ Божий иде да ни 
утBши. Той донася вBрата, повръща ни смисъла на живота. 

ИзпBйте сега “Вечерь сутринь”! 
ИзпBйте още “Блага дума”! ЧовBкъ като пBе, трBбва да бAде 

естественъ. 

 
Любовьта ражда доброто.  Доброто носи животъ, свBтлина 
и свобода за нашитB души. 
 
 

11-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 24.XII.1924 г.София 
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Малката радостъ 

 
 
Размишление 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
ИзпBхме  упражненията “Духътъ Божи” и “Богъ е Любовь”. 

 
За идущия пAть ще пишете върху темата: “ОтличителнитB 

качества на Божията и човBшката Любовь.” 
Ако посBтите днесъ кой и да е европейски градъ, разбирамъ 

тия голBмитB градове, ще намBрите едно противоречие, т. е. 
въздухътъ тамъ не е чистъ, кAщитB сA почернBли, като негри 
сA черни. Ако ви попитатъ, кои сA причинитB за 
почернBването, вие ще кажете: ФабрикитB и кAщитB, отъ 
които постоянно излиза димъ, сA причина за това нBщо. 
Питамъ, безъ кадежъ не може ли? Засега това е най-практично. 
СъврBменната наша култура и съврBменниятъ ни животъ 
носятъ отпечатъкъ на този кадежъ. КAдBто и да влBзете, въ 
която кAща и да влBзете, все ще намBрите остатъкъ отъ 
чернило. Огъньтъ и кAщата не сA тъй чисто нBщо. Казватъ, 
външнитB условия налагатъ тBзи нBща, безъ фабрики не може. 
Може, но за сега не може. Днесъ тB сAществуватъ като 
фактори въ живота на хората. Може да питате: Безъ огънь не 
може ли? - При сегашнитB условия не може. Сега ние 
прBнасяме алегорично - огъньтъ - къмъ сAщностьта на живота, 
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понеже той е потрBбенъ за нашето тBло, а не за нашата душа. 
ФабрикитB сAщо тъй сA потрBбни за нашитB тBла, за да се 
обличаме; тB не сA потрBбни за душитB ни. Отъ тукъ 
изваждамъ заключението: когато служимъ за нашето тBло, все 
ще има чернило, все ще има огънь. Този огънь нBкой пAть ще 
бAде приятенъ, нBкой пAть нBма да бAде приятенъ, зависи въ 
какво положение ще се намBришъ. 

Сега мнозина отъ ученитB, вие още не сте отъ ученитB, 
понBкой пAть обичатъ да критикуватъ. Обаче, не всBки е 
роденъ да критикува. Критиката трBбва да оставите за 
мAдрецитB, за адептитB, за най-ученитB хора, а ученикътъ - ни 
дума за критика. Започне ли ученикътъ да критикува, отъ него 
нищо нBма да излBзе, защото ще се ангажира само въ една 
посока. Критиката не донася никакво благо за човBка, особено 
за ученика. Да допуснемъ, че ученикътъ се съмнBва, често има 
такива примBри, и казва: Нали имамъ право да се съмнBвамъ? 
Не, понеже животътъ ни на Земята е кAсъ, ние нBмаме врBме 
да разискваме, да разсAждаваме съ години, съ вBкове, да се 
съмнBваме, дали нBкой въпросъ е правъ, или кривъ. Единъ 
въпросъ може да се разреши въ 235 минути, дали е правъ или 
кривъ.  

Ще ви дамъ единъ примBръ: прBдставете си, че вие вървите 
по пAтя, носите една чанта съ скAпоцBнности, отъ които 
зависи материалния ви животъ и се страхувате за нея. По едно 
врBме виждате единъ познатъ човBкъ отъ вашата народность и 
се зарадвате, че идва да ви помогне. Но той не ви вдъхва 
довBрие - гледате чантата, гледате него, започвате да се 
съмнBвате, казвате: Ами, ако ме обере, като се научи какво 
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нося? Вие се съмнBвате, дали този човBкъ ще ви обере, или 
нBма да ви обере. Този въпросъ може да разрBшите въ двB 
минути. Какъ? - Щомъ се съмнBвате, дайте му чантата да я 
носи! Ако избBга съ нея, правъ сте, значи вие сте намBрили 
Истината. Ако пъкъ, слBдъ като ви вземе чантата и послB ви я 
даде, вие ще познаете вашата погрBшка, ще видите, че вие сте 
кривъ. Този въпросъ може да се разрBши въ двB до петь 
минути: ако не донесе чантата правъ сте; ако я донесе, кривъ 
сте, нBма защо да седите, да разрBшавате този въпросъ 
философски. Такова душевно състояние, на съмнBние, имаме 
когато теоритизираме само, дали нBщо е право или не. ЧовBкъ 
лесно може да се опита, правъ ли е или не. Въ такъвъ случай 
ще му дадете чантата, за да го изпитате. 

Казвате: Еди-кой си говори лошо за тебе. Щомъ говори 
лошо, задигналъ е чантата; щомъ говори добро за тебе, 
донесълъ ти е чантата. Тогава мисли за него, че е добъръ 
човBкъ. Въ всички положения се радвайте! Ако говори лошо, 
ще знаете Истината; ако говори добро, пакъ ще знаете 
Истината. Не трBбва да съжаляваме за нищо. Защо трBбва да 
съжаляваме? Защо се радваме за хубавитB работи, а скърбимъ 
за лошитB, за онBзи работи, които мислимъ, че намъ сA 
неблагоприятни? Ние не знаемъ крайната цель на онова 
Божествено проявление въ свBта; ние не знаемъ, каква е 
крайната цель на живота. Има догадки, които философитB 
правятъ, но има нBща, които не знаемъ. Всички твърдятъ, че въ 
доброто, което изживBваме, седи човBшкото блаженство. Туй 
можемъ да прBдполагаме. Има съврBменни религиозни хора, 
които казватъ, че човBкъ се спасява чрBзъ благодать. Спасение 
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чрBзъ благодатъ не е учение, то е методъ. То е учението на 
апостолъ Павла - чрBзъ благодатъ се спасява човBкъ. Той взима 
за основа въ живота вBрата. Благодатьта е второстепенъ 
методъ. 

Що наричаме благодать? Ето какво подразбирамъ подъ 
благодать. СлBдъ като насадя 200300 ябълчни дървета, череши, 
сливи и ги оградя наоколо, това означава, че сA подъ моя 
грижа, въ благодать сA тB. Обаче, каква е сAщностьта на 
въпроса? Туй е материалната страна. СлBдъ това ти питашъ: 
Ама по кой начинъ сега да се спася? Веднъжъ ти си спасенъ, 
като си ограденъ, какво има сега да кажешъ за благодатьта? 
Какво остава слBдъ благодатьта? Кое иде слBдъ нея? - НBщо 
по-дълбоко иде слBдъ благодатьта. Тя е външенъ изразъ. 

Вие казвате: Ние сме прBдъ прага на новата година. Въ 
свBта има само една нова година и една стара година. Ние ще 
започнемъ новата година, както сме започнали и старата 
година. Началото и на двBтB знаемъ. Края не знаемъ. Старата 
година край нBма и новата година край нBма. Ние познаваме 
само началото, посрBщаме само началото на всBка година. Тази 
година може да бAде нова година на радость, а може да бAде и 
нова година на скръбь; тя може да бAде нова година на 
подигане, а може да бAде и нова година на падение. Всичко 
може да се случи. Отъ какво зависи падението на човBка? То 
зависи отъ самия него. Когато видимъ хубавитB, красивитB 
нBща въ свBта, ние трBбва да имъ се радваме, но не и да искаме 
да ги обсебимъ. Не е позволено да пипаме красивитB нBща, а 
трBбва да се учимъ отъ тBхъ. Отъ свBтлината на красивото, на 
хубавото ще се учимъ.  
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А ако вие дойдете при мене, ето какъ бихъ постAпилъ. 
Идвате да ме питате нBщо върху нBкой философски въпросъ. 
Ако азъ ви кажа туй или онуй, каквото и да ви говоря, ще се 
роди нBкакво съмнBние въ васъ и вие ще кажете: Това е негова 
философия, той си мисли така, пъкъ и азъ съмъ свободенъ да 
мисля, както искамъ. За да се избегне туй противорBчие, 
казвамъ, ти имашъ свещена книга, ела да четешъ на моята 
свBщь, да прочетешъ еди-коя си глава на моята свBтлина и като 
я прочетешъ, ще видишъ, че има нBщо ново. СлBдъ това иди и 
мисли върху туй новото, което прочете отъ твоята книга. Туй е 
Божественото. ВсBки день Богъ отваря листата на твоята книга. 
Мисли върху великото, което Богъ е вложилъ въ душата ти, 
нова глава си прочелъ. Прочети я и нека тази малка радость да 
се всели въ душата ти 

Сега казвате: Да ни нагостятъ нBкAдB! Любовьта не седи въ 
нагостяване; Любовьта не седи въ сладки думи; Любовьта не 
седи въ правене кAщи. Любовьта седи въ нBщо много малко: 
като видя нBкого на пAтя, да се зарадвамъ заради него, безъ да 
се разговарямъ съ него, менъ да ми е приятно, че съмъ видBлъ 
единъ свой братъ. Туй е Любовь! За този, за когото се радвамъ, 
безъ да му говоря, всичко мога да направя за него. Туй е 
Божественото! Когато получа едно малко благо, отъ Бога или 
когато нBкой ми направи нBкое добро, азъ се радвамъ. Или 
пъкъ азъ се радвамъ, щомъ видя, че нBкой прави добро. 
Казвамъ: Колко се радвамъ, че видBхъ туй добро! 

Наскоро дойде при мене единъ младежъ, който ми разправи 
една своя опитность, отъ която неговото сърце трепнало, 
зарадвало се. Азъ, казва той, отъ дълго врBме бBхъ изгубилъ 
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впечатление за Бога, сърцето ми бBше закоравBло, изпълняше 
се отъ недовBрие, съмнBние. Четохъ всички по-видни 
философи, но никAдB не можахъ да намBря разрешение на 
въпроситB, които ме вълнуваха. Една вечерь се връщамъ отъ 
работа, сега наскоро бBше това, гледамъ едно куче на 
трамвайната линия, сгушило се, трепери. Азъ се спрBхъ, казахъ 
си: Горкото куче, и то страда като мене, азъ страдамъ като 
човBкъ, то страда като куче и нBма кой да се погрижи заради 
него. Отъ толкова врBме не бBше се смBкчавало сърцето ми! 
Изведнажъ ми потекоха сълзи. Взехъ кучето, занесохъ го въ 
кAщи и една малка радость изпълни сърцето ми. Като 
направихъ тази услуга на това куче, то се зарадва и азъ се 
зарадвахъ. Казвамъ ви, внимавайте на малкитB работи! Ние 
търсимъ великитB работи, а прBнебрегваме малкитB. Дойдемъ 
нBкой пAть до третото Небе, търсимъ ангели, светии, а не 
знаемъ, може би, чрезъ най-малкото куче Божиятъ духъ ще ни 
проговори. Той, като работи въ насъ, ще даде единъ потикъ на 
душата ни,  тя ще затрепти, ще се зарадва и нашето сърце, ще 
се зарадва и туй малко сAщество, чрBзъ което се проявилъ 
духътъ Божий. 

За въ бAдаще, отъ тази нова година нататъкъ, отдавайте 
внимание на слабитB, не ставайте съблазънъ никому! Да 
съблазнишъ е лесно. Не съблазнBвайте никого, бAдете тъй 
искренни въ душата си, да носите Божията видBлина! Отвънъ 
може да имате съмнBния, но въ душата си трBбва да бAдете 
крайно искрени. Туй е великото! Когато Богъ види, че ние 
вършимъ волята Му, за Него нBма двB мнBния, Той всBкога е 
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готовъ да ни благослови и даде онази вAтрBшна радость, която е 
въ Него. 

Сега всички страдате. ПонBкой пAть страдате отъ човBшки 
работи. Общи сA тB. Като ви наблюдавамъ, вие страдате отъ 
сажди, но неизбежни сA тB, но все таки, имате практически 
начинъ за чистене на саждитB. Приложете този начинъ за новата 
година въ вашия животъ! И прBзъ тази нова година, когато 
отворите този новъ листъ, четете новата глава, въ която пише, че 
Богъ се намира и въ малкитB нBща. Ние не оцBняваме Любовьта, 
която иде чрBзъ малкитB нBща, напримBръ чрBзъ единь 
портокалъ. Като видишъ този портокалъ, трBбва да се 
зарадвашъ, да ти стане приятно. Вие казвате: На голBми нBща 
може да се радваме, но не и на малки. Който се радва на 
портокала, на всичко ще може да се радва, който не се радва на 
портокала, на нищо не може да се радва. 

И тъй, обръщамъ ви внимание, като ученици, да се радвате на 
малкитB работи. Като видите единъ вашъ приятель, да трепне 
сърцето ви. НBкой пAть не можешъ да го видишъ, чувашъ гласа 
му само, но пакъ да се зарадвашъ, че си чулъ гласъ. Ами тази 
малката мандаринка какъ е дошла? По каква причина е дошла на 
нашата маса? Ами тази ябълка изкуствена ли е? Тази круша, 
тази мандаринка, туй малкото орBхче, тBзи сливи сA минали 
прBзъ пещьта, животъ има въ тBхъ. И на тBхъ трBбва да се 
радвате. И въ тази малката смокиня сAщо тъй има животъ. Тя се 
радва и казва: Какво ли ще правятъ тия братя и сестри тукъ? 
Казвамъ, ще се помолимъ на Бога, и ти, както и всички други 
плодове, ще се помолите съ насъ. ПослB ще ви приемемъ на 
гости у себе си, ще ви дадемъ приемъ, ще ви покажемъ каква 
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Любовь имаме. Радватъ се тB, казватъ: Ние сме готови на всичко 
онова, което вие ще направите; у насъ нBмаме двB мнBния, едно 
мнBние имаме, затова сме дошли на Земята, да изпълнимъ 
благата Воля Божия. Ние сме пратени на Земята да се учимъ. И 
нBма по-красиво нBщо отъ това, да се учимъ. Учишъ ли се, ще 
дойде Любовьта да те подкрBпи. Като дойде Любовьта, ще 
дойде Истината и ще ти донесе свободата. Откажешъ ли да се 
учишъ, нBма да дойде Любовьта. Не дойде ли Любовьта, нBма да 
дойде Истината и нBма да има радость. 

НBкои казватъ: И въ апостолскитB врBмена имаше три 
течения: Павель бBше човBкъ на МAдростьта, Иоанъ бBше 
човBкъ на Любовьта, а Яковъ - човBкъ на волята, на Истината. 
Той искаше да докаже, че не трBбва само вBра, но и воля. Тия 
три течения сA три мнBния за живота. Въ тBхъ нBма 
противоречия. За всинца ви има три мнBния. НBкои отъ васъ сте 
Иоановци, нBкои сте като апостолъ Павла, а нBкои сте Яковци. 
ПослBднитB казватъ: Само любовь не струва, и работа трBбва! 
Работа на ума трBбва! И Павелъ е на мBстото си, и Иоанъ е на 
мBстото си, и Яковъ е на мBстото си. Пъкъ и ние сме на мBсто. 
Ще кажатъ нBкои, че Господь говорилъ на хората прBди хиляди 
години. Този Господь говори и сега. Казватъ нBкои: Внимавайте, 
защото въ последнитB дни ще се яви антихристъ и лъжепророци. 
Когато Христосъ бBше на Земята, казаха, че тия сA последнитB 
дни на века. И въ Негово врBме бBха последнитB дни, и въ наше 
врBме сA послBднитB дни, все сA послBднитB дни. Кой е 
послBденъ день? ПослBденъ день е този, въ която можемъ да 
извършимъ волята Божия. СлBдователно, ние сме въ последнитB 
дни, когато можемъ да извършимъ волята Божия. 
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Та казвамъ, ще си създадете единъ потикъ. НBкои отъ васъ 
много бързатъ. ТB сA седBли, седBли, а сега се надпрBпускватъ. 
Знаете ли тази приказка за заяка и костенурката, които се 
хванали на басъ, кой по-скоро ще стигне мBстоназначението. 
Заякътъ хукналъ да бBга, но се уморилъ скоро и останалъ да 
почива, да спи, а костенурката все пAтувала, бавно, но сигурно. 
УспBхътъ не седи въ многото работа, не и въ многото припкане, 
но въ постоянството, въ непрBривностьта на работата. Нашиятъ 
умъ трBбва постоянно да бAде свързанъ съ онзи висшъ, 
съзнателенъ свBтъ надъ насъ. Каквото и да работимъ, каквото и 
занятие да имаме, въ каквито условия на Земята и да сме, 
всBкога трBбва да бAдемъ свързани съ онзи разуменъ невидимъ 
свBтъ, който съдържа Духьтъ въ себе си. Ние трBбва да бAдемъ 
свързани съ Божията Любовь, съ Божията Истина, съ Божията 
МAдрость, каквото и да правимъ: ядемъ ли, работимъ ли, спимъ 
ли, копаемъ ли, пишемъ - всBкога и въ всичко да влагаме 
Божественото. Вложимъ ли Го, ще имаме Божието 
благоволение. Не го ли вложимъ, може да изпълнимъ и най-
хубавитB работи, пакъ нBма да имаме Божието благоволение. 
Богъ гледа на това, кой какъ изпълнява работата. 

Сега, азъ вBрвамъ, че сестритB замазаха добрB кухнитB си. 
Азъ се радвамъ на това. ОтгорB погледнаха благосклонно, пъкъ 
и врBмето бBше чудесно. Невидимиятъ свBтъ отгорB казва: Ако 
така си мажете и стаитB отвAтрB, всBкога свBтло ще ви бAде. 
Небето ще бAде свBтло, чисто, Слънцето ще грBе. Любовьта ще 
дойде, Истината ще дойде и свобода ще дойде. Тъй казватъ отъ 
невидимия свBтъ. ТB се зарадваха, и вие се зарадвахте. Много 
отъ братята казаха: Много добрB направи Учительтъ, дBто 
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застави женитB да изчистятъ кухнитB ни. Много благодаримъ на 
Учителя. Това е тBхно съображение, но азъ по друго 
съображение го направихъ. Всичко, което вършимъ за Бога, е 
хубаво. Когато измажете вашитB кухни отвAтрB, все ще 
изпитате едно приятно настроение, не само настроение, но ще 
изживBете едно вAтрBшно вдъхновение. 

Сега, прBдъ васъ седи една отъ малкитB работи: вложете въ 
себе си тази година като принципъ, всички да бAдете абсолютно 
послушни! НBма нищо по-хубаво отъ това, човBкъ да бAде 
послушенъ! Можемъ да бAдемъ послушни само по отношение 
на великата, Божествената МAдрость. ПонBкой пAть слушаме 
себе си много хубаво, но има едно послушание, което носи 
знание, МAдрость - азъ употрBбявамъ думата “МAдрость” като 
практически методъ, чрBзъ който животътъ може да стане по-
сносенъ. Подъ “знание” разбирамъ силата, която може да даде 
МBдрость. 

Та, като ученици на тази Божествена школа, гледайте да я 
използувате. Не казвамъ, че не използувате, но бAдете по-
ревностни, още по-ревностни въ себе си. Ще видимъ, като се 
съберемъ идущата година, какво ще кажете. ТBзи ябълки, 
всички тия плодове сA свидBтели на нашия животъ, че всички 
ние сме дошли на Земята, като ученици, да оправдаемъ онова 
благоволение, което Богъ ни дава. Понеже Богъ ни е далъ 
живота и Той се радва, когато види, че НеговитB дBца живBятъ 
съобразно Неговата воля. И въ Господа има единъ видъ 
вAтрBшно веселие. Писанието казва: “Да се весели Господь въ 
дBлата си!” ПонBкой пAть Онзи, Който ни е пратилъ на Земята, 
оставя работата си да понадникне, да види какво правятъ 
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НеговитB дBца, какъ се учатъ. И Той се весели, когато се учите. 
Въ Бога има едно качество: въ Него нBма противоположности, 
въ Него има само единъ принципъ - каквото и да види, Той 
всBкога се весели. Богъ вижда само добрата страна. Когато 
хората се биятъ, Той не вижда това, пакъ се радва. Щомъ 
утихнатъ хората, плачътъ, недоволството прBмине, тB започватъ 
да се молятъ, казватъ: Ние ще се учимъ. Тогава Господь казва: 
“Много хубаво, сега азъ ще ви дамъ всичко каквото искате.” 
Той, като погледне на тия хора скAсанитB дрBхи, казва на 
слугитB си: “Дайте на тBзи дBца нови дрBхи, да се облBкатъ! 
Хайде сега на разходка, да си поотпочинете малко, да се 
повеселите, да се порадвате.” Щомъ взематъ обратното 
положение, Той пакъ се оттегля, не мисли за хората никакъ, 
само слуша, докато дойде този зовъ на човBшката душа. Това е 
едно отъ великитB качества на Бога. НBкой пAть казвате: Защо 
Господь не ни слуша? Богъ чува само когато Го потърсимъ съ 
всичкото сърце и кажемъ: Господи, азъ ще извърша Твоята воля!  

И тъй, по-добро учение отъ това, никAдB не може да 
намBрите. Ние сме на Земята. НашитB кAщи не сA, които даватъ 
животъ; не сA и хората, които създаватъ условията. Условията 
се прояваватъ чрBзъ хората, благото се проявява чрBзъ хората, 
но не сA хората причина за благото у насъ. НBкой пAть чрBзъ 
хората се проявяватъ нBкои неприятности, страдания, но тB не 
сA причина. Причината седи по-далече, ние само си правимъ 
криви заключения. Когато онзи желBзарь вземе желBзото, тури 
го въ огъня, започва да духа съ своя мBхъ, нагорещава го, какъ 
мислите, какво ще бAде положението на това желBзо? Ако то 
отначало е било спокойно, а сега, като го нажежатъ, казва: Какво 
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зло съмъ направилъ, защо ме биешъ? - Коватъ те, не те биятъ. 
Турятъ ли те на тази Божествена наковалня, пекатъ те, ти ще се 
стопишъ. Турятъ ли те въ наковалнята, чукане има. Ако този 
методъ не ти е приятенъ, Господь ще те тури въ другъ калъпъ, 
ако и на този методъ не си доволенъ, ще те прBвърне на 
течность, слBдъ това - въ парообразно състояние, а послB 
обратното. Има хиляди методи, прBзъ които Господь може да те 
прBкара.  

Ако нBкой мисли, че може да се освободи отъ Божествената 
реторта, той е на кривъ пAть. Азъ не съмъ намBрилъ досега нито 
едно сAщество, което да е избBгало отъ тази Божествена 
реторта. Всички ще минете прBзъ нея. Като минете, ще кажете:  
Господи, първата реторта е отлична! При първата реторта какво 
има? - Гладъ. Ще се молите. Гладниятъ човBкъ по-лесно се 
моли. Азъ съмъ виждалъ гладни хора, които казватъ:  Господи, 
хлBбъ! Усърдно се молятъ тB! Онзи, който се е нахранилъ, той 
спи, а състоянието на гладния е за прBдпочитане, понеже може 
да се моли. Въ живота си ние се молимъ само при страдания. 
Когато сме радостни, даже не ни идва на умъ да се молимъ. Не 
ви упрBквамъ съ това, но казвамъ, че щомъ сте скръбни, 
затваряте се въ стаята си, обърнете ключа, молите се на Господа. 
Докато се оправи работата, все се молите, казвате: Послуша ни 
Господь. Тази опитность ще имате всички, а мнозина я имате 
вече. Тогава, ако едно страдание те свързва съ невидимия свBтъ, 
ако едно страдание внася толкова хубави желания въ тебъ, 
трBбва да скърбишъ. 

Сега, азъ не насърдчавамъ страданията, та да кажете: Ако е 
така, чакай да мушна тази сестра, да ѝ причиня едно страдание! 
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Ако трBбва да ви мушкатъ, отвънъ има майстори въ свBта за 
това нBщо. Господь има приготвени такива духове, нBма защо 
вие единъ другъ да се мушкате. Когато дойдатъ да те изпитватъ, 
ще пратятъ майсторъ, най-първо вие не сте майстори. И като те 
изпитатъ, тия духове, като се върнатъ при Господа, казватъ: 
Изпитахме го, Господи! - Е, какъ е? -  Много коравъ е, издържа.  

Сега, желая всички да бAдете твърди, да бAдете постоянни, 
да не сте като вBтропоказатели - който вBтъръ ви духне, натамъ 
да се отправяте, ту на сBверъ, ту на югъ, но да имате опрBдBлена 
идея. Ще имъ кажете: Ние сме пратени на Земята да служимъ на 
Бога. ВсBки, който ви даде нBщо хубаво, всBки, който ви 
потикне къмъ Бога, приемете го! ВсBки, който ви задържа, 
кAсайте и напрBдъ вървете! ВсBки, който ви потиква нагорB - 
“добрB дошелъ”, но всBки, който ви задържа - не се свързвайте 
съ него, защото той нито на себе си прави добро, нито на васъ. 
Ще кажете: Ела ти съ насъ въ пAтя, въ който вървимъ. Това ще 
бAде добро и за тебе, както и за насъ. 

Азъ искамъ да се зарадва сърдцето ви, да трепне малко и да 
забравите всички тAги и страдания! Много работи човBкъ 
трBбва да забрави. Писанието казва, че и Богъ забравя. “Ще 
хвърля грBховетB ви задъ гърба си, ще ги залича и нBма да ги 
помBнавамъ.” И ние, както Господа, ще хвърлимъ всичко задъ 
гърбоветB и ще заличимъ всичко, а ще туримъ въ умоветB си 
хубавото, великото, ще гледаме нагорB, докато Богъ въ насъ 
извърши всичко. Защото Богъ е, който извършва спасението. 
Спасението не става отъ насъ, то става отъ Божествения Духъ. 
Учението, което учимъ, трBбва да го придобиемъ отъ нBкого, все 
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трBбва нBкой да ни го прBдаде. Божествениятъ Духъ може да ни 
води по тBзи стAпки. 

И тъй, ако учите, трBбва да учите правилно. Само така ще 
станете силни, вBра ще придобивате, Любовьта ще придобивате. 
Любовьта пъкъ ще усили вашата надежда, а надеждата ще стане 
като основа, въ която ще придобиете онази свобода, отъ която 
всички се нуждаете. 

Вие ще кажете, че това ви пожелавамъ. Не, азъ ви 
пожелавамъ да се учите! Усърдно всички да учите и каквото и 
да ви се случи, всичко използувайте за добро! Имайте вBра! Така 
ще опитате, че въ Бога нBма промBна, както у насъ. Той е 
всBкога вBренъ на своитB обBщания и въ края на краищата туй, 
отъ което се нуждаете, Той ще ви даде. Не, че не ви е далъ, но 
ще ви даде начинъ да използувате Неговото благословение. Това 
е необходимо за вашето растене. Учите ли се, Богъ самъ ще 
вземе участие въ вашето растене. 

ИзпBйте упражнението “Вдъхновение”. 
 

Добрата молитва 
Отче нашъ 
 
 

12-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 31.XII.1924 г.  

София 
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Проекции 
 
 

Размишление 
 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 
“ОтличителнитB черти на човBшката и Божията Любовь.” 

За слBдния пAть ще пишете върху темата: “ОтличителнитB 
черти на волята, сърцето и ума”. 

Казватъ нBкои, че за да бAде мисъльта понятна, човBкъ 
трBбва да говори разумно. ЧовBкъ трBбва да мисли добрB, за да 
бAде рBчьта му понятна. Колкото мисъльта е по-ясна, толкозъ 
и рBчьта ще бAде по-ясна. ВсBка идея трBбва да изразява нBщо. 
ВсBки конкретенъ прBдметъ трBбва да е ясенъ въ ума, за да 
може да си го прBдставимъ. ЗапримBръ, сега ние говоримъ за 
Любовьта, нали? Каква идея, каква прBдстава имате за 
Любовьта? Каква форма имате за Любовьта, запримBръ, ако 
речете да си я представите? Извънъ човBка можете ли да си я 
представите? Тъй щото, извBстна идея намъ се вижда много 
ясна, но постарайте се само да си я представите, ще видите, че 
е трудно да се обясни. Затова най-първо ви трBбва учение. Вие 
още не сте се научили на онзи великъ методъ, да знаете какъ да 
се учите. СегашнитB хора, слBдъ като прBкаратъ 13, 14, 15 
години въ училище, мислятъ, че сA научили нBщо. Това е само 
приготовление за учение. Следъ този подготвителенъ периодъ 
ще дойде врBмето за учение. Единъ ученъ човBкъ, който е 
посвBтилъ цBли 20-30 години за изучаване нBкоя область отъ 
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науката, неговитB открития, макаръ и микроскопически, все 
таки сA допринесли нBщо. 

Да допуснемъ сега, че всички сте учили аритметика. Тукъ 
съмъ написалъ числата едно, десеть и сто. Вие ще кажете: Ние 
знаемъ, какво нBщо е числото едно. Да, знаете, че една круша 
означава числото едно. Знаете, че числото 10 означава 10 
круши, числото 100 - 100 круши и т. н. Но това не е истинската 
аритметика, това е външната страна на аритметиката. Какво 
означава единицата? Единицата, като символъ означава едно 
нBщо, а иначе представлява жива сила. Да кажемъ, че имаме 
една жива точка въ пространството, но извънъ физическия 
свBтъ. Какъ бихте си представили геометрически проекцията 
на тази точка въ физическия свBтъ? Ако точката трBбва да се 
проектира въ извBстно поле, какъ ще я изобразите? За да се 
изобрази, тя трBбва да приеме извBстна форма въ това поле. И 
тогава геометрицитB казватъ, че като се съединятъ нBколко 
такива форми, образуватъ извBстни величини. СлBдователно, 
единицата изразява точката горB въ пространството, а десетьтB 
показватъ, че точката е вече проектирана. Нулата показва 
плоскостьта, върху която тази точка се проектира, т. е. 
възможностьта, при която тази точка може да развие своитB 
сили. Значи, числото 10 показва живата точка и възможноститB 
ѝ, при които тя може да се развие. Какво показва тогава 
числото 100? - Ако точката най-първо се проектира въ една 
права линия, имаме числото 10; ако тази точка се проектира въ 
плоскость, тогава имаме числото 100. Въ този случай, стотB 
показва, че точката е проектирана въ плоскость, значи движи се 
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въ двB посоки, има двB възможности. За да разберете тия нBща, 
вие трBбва да учите. 

Сега, да ви обясня мисъльта си. Да допуснемъ, че вие имате 
извBстна енергия въ себе си, но ви затварятъ въ затворъ. Да 
орете, не можете; да сBете, не можете; да работите каква да е 
работа, не можете. При тези условия можете да направите само 
едно нBщо: да ви дадатъ книги да учите. СлBдователно тукъ 
вие имате само една възможность, да се учите. Затова ще 
насочите вашите енергии къмь ума си, въ вашата мисъль. 
СлBдъ врBме, когато излBзете отъ затвора, тази енергия ще се 
превърне, тя ще има друга проекция върху физическия свBтъ. 
Вие може да сте сBдели въ затвора 34 години и тамъ сте 
придобили една нова идея, оформили сте възгледитB си за 
живота, разбрали сте, какъ трBбва да се живBе. И сега вие ще се 
постараете да проектирате тия нови възгледи на физическия 
свBтъ. 

Сега мнозина като васъ изучаватъ религията или духовнитB 
науки, както имъ попадне, вследствие на което въ тBхъ става 
една цBла галиматия. Това не е наука! Науката опредBля 
нBщата извънъ. Ние трBбва да опредBлимъ нашитB отношения 
извънъ себе си, извънъ своята личность. Това, което виждаме 
въ свBта, не сA правилни отношения. Ако двама затворници 
затворятъ на едно мBсто, или ако едно агне и единъ вълкъ 
затворятъ на едно мBсто, това не е правилно съчетание, това не 
е единъ Божественъ актъ. Въ този случай вълкътъ може да не 
изяде агнето, но то ще бAде не защото вълкътъ е правовBренъ, 
но отъ страхъ. Той не го изяда отъ страхъ, а не отъ нBкакво 
убBждение. Неговата постъпка ще противорBчи на Природата 
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му. Въ духовния свBтъ противорBчия не съществуватъ. Това, 
което ние считаме за противорBчия, то е отъ неразбиране на 
онBзи основни математически принципи, върху които 
животътъ е поставенъ. Когато не разбираме живата математика 
и геометрия въ живота, главата ни ще побBлBе отъ страдания и 
противорBчия, нищо повече.  

Ако нBкой ме пита, защо сA страданията въ живота, ще му 
отговоря: Страданията идватъ отъ неразбирането на 
Божествената математика и Божествената геометрия. 
Страданията идватъ, защото ти се проектирашъ тамъ, дBто 
другитB сA се проектирали по-напрBдъ. СвBтътъ е толкова 
голBмъ, има мBсто за всички, затова ти трBбва да се 
проектирашъ тамъ, дBто никой не се е проектиралъ. НBкой 
запитва: Какво приложение има геометрията въ живота? 
Отговарямъ: Приложението на геометрията е това, да правишъ 
проекции тамъ, дBто никой не е правилъ; ще се подвизавашъ 
тамъ, дBто никой не се е подвизавалъ; ще вършишъ това, което 
никой не е вършилъ. Ще бAде глупаво, слBдъ като е излBзълъ 
на сцената единъ великъ цигуларь, майсторъ на цигулката, да 
излезешъ да покажешъ своето изкуство и ти, който си свирилъ 
едва 3-4 години. Ти ще мълчишъ, нBма да се явявашъ, ще 
слушашъ само!  

Мнозина отъ васъ имате такова желание, именно слBдъ 
единъ великъ цигуларь да излBзете и вие, да покажете своето 
изкуство. СлBдъ туй какво става? Понеже вие се проектирате 
тамъ, дBто не трBбва, окръжаващата ви срBда казва: Този кой го 
е викалъ? Такъвъ цигуларь не искаме! - Ама азъ искамъ да се 
проявя! “Ти можешъ да се проявишъ тамъ, дBто те викатъ, но 
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не и на тази сцена, при този великъ майсторъ. Ние не искаме да 
те слушаме” - Ама вие трBбва да имате человBколюбие! - 
“ЧеловBколюбието се проявява при други случаи, на сцената 
ние обичаме изкуството.” Тъй разсAждава свBтътъ. Азъ не 
говоря отъ гледището на религиознитB хора, но казвамъ какъ 
гледатъ умнитB хора въ свBта. 

Та въ живота си, когато дойдемъ до науката, ние ще бAдемъ 
строги, ще имаме една Божествена мBрка, съ която ще мBримъ 
своитB чувства, своитB мисли и своитB дBйствия. По сAщия 
законъ ще постAпваме и спрBмо себе си, нBма да си правимъ 
илюзии. Защото, слBдъ като нBкой човBкъ е свирилъ хубаво, а 
запитва другитB хора, дали е свирилъ добрB, това показва, че 
той не е майсторъ, не може да свири хубаво. На такъвъ човBкъ 
азъ мога да кажа: Като тебе всBки може да свири. СлBдъ като 
си свирилъ на сцената, ще излBзешъ навънъ, никакъвъ букетъ 
нBма да чакашъ. Ще свиря на хората тъй, както разбирамъ и 
бързо ще излBза навънъ. Пъкъ тB сA свободни слBдъ мене да си 
изкажатъ мнBнието, както искатъ - то е тBхна работа. 

Казвамъ: въ обикновенитB прояви на живота, както и въ 
живота на религиознитB хора сAществуватъ най-голBми 
противорBчия, най-голBми каприции и своенравия, а сAщо тъй 
и най-голBмо лицемBрие. Единъ религиозенъ човBкъ съ нищо 
не можешъ да го задоволишъ. Когато е добъръ лесно се 
справяшъ съ него, но когато се изопачи, по-лошъ отъ него 
нBма. Защо е така? Религиозностьта е само едно проявление на 
човBка, проявление само на едно чувство въ него - 
религиозното чувство, но съ това не се изчерпва цBлия човBкъ. 
Въ човBка има много чувства, а не само едно религиозно 
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чувство. Той има много отношения, много чувства и много 
способности още, които трBбва да развива. Истински 
религиозенъ човBкъ е този, у когото има пълна хармония 
между чувствата, мислитB и дBйствията. 

Сега, мнозина отъ васъ, щомъ чуятъ да се говори нBщо 
научно, казватъ: Това не се отнася до мене, азъ не съмъ ученъ 
човBкъ. Какъ, не се отнася до васъ ли? Че кой сте вие? - Азъ 
съмъ Иванъ Стояновъ. Ти, Иванъ Стояновъ, самъ ли тури 
името си, или други хора ти го туриха? - Азъ пъкъ съмъ Петъръ 
Стояновъ. Ти, сAщо тъй, самъ ли тури името си, я ми кажи? 
Ами дB бBше ти прBди хиляда години? - Азъ съмъ човBкъ. - 
ЧовBкъ ли, отдB знаешъ, че си човBкъ? - Ама азъ мисля тъй. - 
Мислишъ ли, отдB знаешъ това? Какъ мислишъ, я ми кажи какъ 
става процесътъ на мисленето? Сега всинца казваме, че 
мислимъ. Ако ние, съврBменнитB хора мислBхме, ако 
съврBменнитB ученици на окултната школа мислBха, животътъ 
ни щBше да се изрази въ друга форма, а не въ такава, каквато я 
срBщаме днесъ. НBкой пAть, нBкой отъ васъ мислятъ, че сA 
много учени, че знаятъ много. Не, трBбва да отидете въ 
университета, тамъ да видите, колко знаете. Казвате:  
СъврBменнитB учени хора сA прости, ние, религиознитB хора, 
много знаемъ. НBкой пAть трBбва да слушате нBкой професоръ 
отъ университета по геометрия и математика, да видите какво 
нBщо е мислене, какъ развива той своята мисъль, какъ нанася 
той своитB проекции. СлBдъ като поседите малко и чуете тази 
строга математическа мисъль, вие ще излBзете отъ тамъ 
сгушени и ще си кажете: Азъ не зная нищо. 
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За много работи вие мислите по сAщия начинъ. Седите 
сега и мислите за Бога, за ангелитB, но дB е Богъ, дB сA 
ангелитB - не знаете. Кой отъ васъ знае дB сA ангелитB? - 
“Ама азъ мисля за тBхъ.” Че кой не мисли за ангелитB? Това, 
че мислишъ за ангелитB, не прBдставлява нBкаква строга, 
научна мисъль. Единъ ангелъ, за да бAде реаленъ, отъ чисто 
научно гледище, трBбва да има нBкаква проекция на Земята. 
Защото и всички ония точки въ пространството, ако не могатъ 
да проявятъ извBстна проекция въ физическия свBтъ, тB не сA 
реални за насъ и не могатъ да сAществуватъ. Ако нBкой отъ 
васъ мисли, че ималъ разговоръ съ нBкой ангелъ безъ да има 
нBкаква реална придобивка, той се самоизлъгва. Азъ зная, че 
ангелитB сA много учени, тB разбиратъ висшата геометрия и 
математика тъй добрB, че могатъ да ви освBтлятъ върху нBкоя 
трудна задача за васъ и ще ви помогнатъ да я рBшите. Стане 
ли това нBщо съ васъ, разрBшите ли нBкоя трудна задача, 
която самъ не сте могли, тогава ще ви кажа, че наистина при 
васъ е идвалъ нBкой ангелъ. Какъ може да дойде единъ ангелъ 
тукъ на Земята? - Той може да дойде въ формата на нBкой 
живъ човBкъ, ангелътъ е вAтрB въ него. Той може да дойде въ 
сънно състояние при васъ и вие сами да го видите. Или пъкъ 
най-послB може да възприемете една силна, свBтлина въ ума 
си, която да ви помогне да разрBшите задачата. Значи 
ангелътъ може да ви въздBйствува по три начина. 

Казвамъ сега: ВсBкога трBбва да имате една проекция въ 
физическия свBтъ. Само тогава духовнитB нBща сA реални, 
само тогава тB оставятъ въ насъ неизлечими черти. 
ЗапримBръ, вземете търпBнието. На какво е проекция 
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търпBнието? Вие ще ми дадете сега разни мнения. Азъ не 
искамъ да давате мнBния, ще ви кажа защо. Вие ще кажете 
нBщо, но мнBнието ви може да не бAде право и тогава ще си 
кажете: Що ми трBбваше да говоря! Мълчете сега, това е 
наука. УченицитB да мълчатъ! ТърпBнието е извBстна разумна 
сила, която дBйствува въ Природата. Тя е най-първо качество 
на ума. За да се постигне извBстна идея, за да се приложи тя 
въ физическия свBтъ, има извBстни прBпятствия за нейното 
приложение. СлBдователно, търпBнието е една сила, която ще 
донесе устой, една вълна на постоянство въ физическия свBтъ. 
Само така може дадена идея да се реализира.  

Можемъ да кажемъ, че ангелътъ е търпеливъ. Ако вие се 
намирате между свети хора, които живBятъ въ Любовь, ще 
има ли нужда отъ търпBние? Имашъ нужда отъ търпBние, 
когато си между дBца, между ученици. НапримBръ, единъ 
учитель разправя урокъ на своитB ученици, но тB не могатъ 
изведнъжъ да го разбератъ, да запомнятъ. Какво трBбва да 
прави той? - ТрBбва да има търпBние, докато ученицитB му 
запомнятъ урока. Не сA виновни ученицитB, тBхнитB 
умствени центрове още не сA развити. При сегашнитB 
условия, всBки човBкъ има извBстни прBпятствия при 
развитието си. ТърпBнието е черта, необходима за всички. То 
се подкрBпя отъ закона на Любовьта. Любовьта, въ 
проявлението си въ духовния свBтъ, е малка топлинка, която 
дава директива на търпBнието. Когато човBкъ обича, може да 
търпи. НBкой казва, че само отъ Любовь човBкъ може да 
търпи. Не, и безъ Любовь може да се търпи. Я, прBдстави си, 
че нBкой те прBслBдва. Покрай тебе минаватъ много твои 
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приятели, всички викатъ наоколо ти, пBятъ, но ти мислишъ и 
търпишъ. Защо? Защото ако речешъ да извикашъ, 
неприятельтъ това и чака, той те дебне. Значи, отъ страхъ 
търпишъ. Може да търпишъ отъ страхъ, може да търпишъ и 
отъ Любовь. Истинско търпBние въ свBта, обаче е само онова, 
което се диктува отъ Любовьта, то съгражда характеръ въ 
човBка. Такъвъ човBкъ, ако е търпBливъ, той ще е търпеливъ 
при всички условия на живота. Каквото и да му дойде, той ще 
каже: Азъ съмъ човBкъ, трBбва да търпя всички условия! Той 
ще оправдае постAпкитB на всBки едного и ще каже: Този 
човBкъ толкозъ разбира, затова постAпва така. Този ученикъ 
толкова разбира. ТърпBнието е необходимо заради насъ, за да 
не харчимъ напразно своитB сили. Тия разсAждения ви сA 
потрBбни. 

И тъй, въ числото 100 вие имате проекция на плоскость. 
Числото 10 пъкъ изразява индивидуаленъ животъ. ДесетьтB 
показва всBкога двама души. Вие нали сте изучавали 
квадратурата на крAга? Казватъ нBкои: въ крAга има много 
точки. Но да имашъ работа съ много точки, това е трудна 
работа. СлBдователно, математицитB подвеждатъ крAговитB 
движения въ четири точки, както въ квадрата, и квадратътъ 
има само четири опорни точки. МатематицитB опрBдBлятъ тия 
точки, но тB не могатъ да се опрBдBлятъ точно, защото 
крAгътъ е неизмBримъ, все таки се приближаватъ до 
Истината. ТB искатъ да приведатъ крAговитB движения въ 
квадратъ, защото могатъ по-лесно да се справятъ съ силитB, 
които дBйствуватъ въ квадрата. Квадратътъ това е дома. 
Бащата има да се справя съ квадрата. Той най-първо се 
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разправя съ жена си, двамата се спогаждатъ, какъ да живBятъ. 
Жената е съдружникъ на мAжа, азъ ще я нарека съдружника 
В. Двамата съдружници А - мAжътъ и В - жената 
разпрBдBлятъ длъжноститB си. Тия двама съдружници 
повикватъ послB още двама въ съдружието си. Вие ще кажете: 
Не може ли да повикатъ още 4 - 5 съдружници? - Не, само 
двама трBбва да повикатъ, повече отъ двама не може.  

Ако ви напиша на четири мBста по едно 1,1,1,1, какво 
представлява това? - То сA четири разни величини. Колко 
прави четири пAти по едно? - Четири. Мислите ли, че вие 
имате четири единици? - Не може да имате четири единици. 
Единицата сама по себе си е единица. ДвB единици не може 
да имаме. Единицата е само единица. Тя не може да се дBли. 
Единицата сама по себе си е недBлима въ своето проявление. 
Тя може само да произведе резултати, които сA дBлими. 
Затова, всBка часть отъ единицата е дробь вече. Сега, 
забBлBжете, колко мAчни сA тия разсAждения, за да ги 
прBведете единицата или другитB числа въ живи сили. Какво е 
единицата като жива сила? Ами че вие, вашата душа е 
единицата. Никога вашата душа не може да се превърне въ 
друго нBщо. Ще кажете: Какъ, нали единъ день ще стана 
ангелъ? - Ангелътъ означава само служене. - Ама като ангелъ 
нали свBтълъ ще бAда? СвBтлината е само начинъ, по който 
ще се служи на хората. ПрBдставете си сега, че този ангелъ 
прBди години е билъ като нула, т. е. той е прBдставлявалъ 
една свBщь, затворена въ единъ крAгъ, въ нулата. Тогава той 
е свBтилъ, безъ да се проявява навънъ. СлBдъ врBме капакътъ, 
който затулялъ свBщьта, се вдига и свBтлината на ангела, 
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която бBше затворена, сега се проявява навънъ. Ангелътъ, 
който сега се прояви, и първиятъ, който бBше затворенъ, не е 
ли единъ и сAщъ? - Единъ и сAщъ е. Ние наричаме първия 
ангелъ, ангелъ на възможности, а вториятъ - ангелъ на 
проявитB. Нали и вие нBкой пAть чувствувате, че имате въ 
себе си нBкаква възможность, нBщо благородно, възвишено, 
нBкакъвъ идеаленъ стремежъ, нBкаква възвишена идея, но не 
може да се проявите, затворени сте въ себе си. Четете 
съчинение на нBкой ученъ човBкъ, разбирате го и си казвате: 
И азъ мисля като него. Но речете ли да се проявите, не 
можете. Като него мислите, но не можете да се проявите, 
нBмате условия. Вие сега не можете да напишете една 
геометрия. Каква геометрия бихте написали? Не казвамъ да 
напишете една геометрия за първи или за втори класъ, но да 
напишете една геометрия за българския университетъ. Или, 
можете ли да напишете едно съчинение по висшата 
математика, като рAководство? Вънъ отъ това, онBзи, които 
сA законници, които сA свършили по правото, можете ли да 
напишете нBщо по законитB на Природата, въ връзка съ 
законитB на живота, да внесете новитB закони, които да 
оправятъ човBчеството? Вие имате обикновени закони въ 
свBта, но това не сA закони още на Природата. 

Въ окултната школа ние имаме за цBль да преведемъ 
законитB на живата Природа тъй, че да започнемъ да 
дBйствуваме споредъ тBхъ, а не съобразно обикновенитB 
закони. ПослBднитB ние имаме вече на рAка. Ние искаме да 
намBримъ формитB на природнитB закони, т. е. да ги 
направимъ проекции на своя животъ. ВсBка мAчнотия това е 
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една проекция. Да допуснемъ, че вие искате да построите една 
кAща. Това е вече проекция. Най-първо, каква е проекцията? 
Купувате дворъ отъ 400 кв. метра, туряте основитB на 
кAщата, започвате да градите, но пари нBмате. Ето първата 
мAчнотия! Хващате се за главата. Защо имате мAчнотии? 
Защото вашата проекция се е проектирала вече на физическия 
свBтъ. Тогава нBкои ще кажатъ, че този човBкъ не е трBбвало 
да строи кAща. То е другъ въпросъ. Въпросътъ сега е, какъ 
може да се съгради тази кAща при тия условия. Този човBкъ 
като се мAчи, това показва, че има извBстни прBпятствия, 
които трBбва да прBодолBе. Вие казвате, че на този човBкъ не 
трBбва кAща. Тъй като разсAждаватъ хората, подразбирамъ, 
че искатъ да кажатъ: На този човBкъ не му трBбва добъръ 
животъ. Каква разлика има между тия двB разсAждения? 
Значи, на този човBкъ не му трBбва кAща - едното 
разсAждение; на този човBкъ не му трBбва добъръ животъ - 
другото разсAждение. Не, започнешъ ли веднажъ да градишъ 
кAща, криво лBво, съ борчове, ще я довършишъ. И като я 
довършишъ, самъ ще си кажешъ: Не трBбваше да градя кAща. 
Ще направишъ сега друга проекция. Вие какво правите въ 
такъвъ случай? Отивате при нBкой вашъ братъ, казвате му: 
Братко, можешъ ли да ми помогнешъ? Градя кAща, пъкъ ми 
трBбватъ малко пари. Не му казвайте това, защото той ще ви 
каже: Като нBмашъ пари, защо си се наелъ да градишъ кAща. 
Отидешъ при другъ нBкой братъ, помолишъ го да ти услужи и 
той казва: Що ти трBбваше да градишъ кAща? - Това не сA 
разсAждения. Ето какво бихъ му казалъ азъ: Братко, твоята 
кAща е една опрBделена величина, тя се намира на хубаво 
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мBсто, ще я ипотекирашъ въ банката. Пъкъ ако мога да му 
услужа, ще услужа, безъ да го питамъ, защо се наелъ да гради 
и тBмъ подобни. Като ипотекира кAщата си, той ще се намBри 
прBдъ три неизвBстни: х, у, z. Ще започне съ х, което показва, 
че кAщата не е изплатена. Като вземе паритB, ако разбира отъ 
търговия, ще види, отъ какво най-много се нуждаятъ хората 
на пазаря, ще вложи паритB въ такава стока и отъ спечеленото 
ще изплати кAщата си. Ако пъкъ не разбира отъ търговия и се 
наеме съ такава работа, ще забатачи още повече и ще се 
намBри прBдъ двB неизвестни. КAщата въ този случай 
съвсBмъ ще пропадне. 

Тогава казвамъ, като влBзете въ религиозния животъ, и вие 
забатачвате по сAщия начинъ, като този, който гради кAща. 
Започвате единъ новъ животъ и слBдъ това, като дойдете до 
извBстно мBсто, спирате се. Добриятъ животъ се счита 
градежъ. Вие се въодушевлявате, започвате да градите и сте 
почти на привършване, остава ви само да измажете кAщата и 
да ѝ поставите врати и прозорци, но вие изведнажъ я 
напущате, прекратявате строежа. ПонBкой пAть това става и 
съ ученика. Вие сте започнали нBкакъвъ градежъ въ 
Божествения свBтъ, съградили сте нBщо, но изведнажъ 
изгубите вдъхновението си, казвате: Азъ не мисля вече, както 
мислихъ едно врBме. Онзи пъкъ, който е съградилъ кAщата, 
но не е поставилъ врати и прозорци казва: Нека остане 
кAщата безъ врати и прозорци, да поизсъхне малко, защото 
тази кAща е нBщо нехигиенична за живBене. СлBдъ 2-3 
години ще я довърша и тогава ще влBза да живBя въ нея. 
Правъ е човBкътъ, слBдъ 2-3 години той ще може да се 
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прBмBсти отъ едно мBсто на друго, отъ старата въ новата 
кAща, както това често правятъ нBкои овчари. ТB оставятъ 
своитB колиби и отиватъ въ нови. Такова нBщо забBлBзваме и 
въ нBкои религиозни учения. Вие започвате съ една идея. 
ВлBзете въ едно общество, започвате да градите, но оставяте 
градежа на половина и отивате на друго мBсто. Не, ще 
довършите работата си до край! Ако ти самъ не разбирашъ 
математика, никой не може да ти помогне. Най-първо ти самъ 
трBбва да имашъ способности, да разбирашъ математика, 
тогава и помощьта ще дойде отвънъ. Туй трBбва всBки отъ 
васъ да схване. Способностьта трBбва да бAде въ васъ, а 
помощьта ще дойде отвънъ. 

Сега вие градите живота си, нали? До дB сте дошли? Азъ 
уподобявамъ човBшкия животъ на кAща. ДB ще турите 
търпBнието? На какво го уподобявате? Ами Любовьта на 
какво я уподобявате? ДB ще я турите въ тази кAща? Ами на 
МAдростьта, на Истината каква форма давате? На кое мBсто 
въ кAщата ги поставяте? Това сA въпроси, върху които може 
да разсAждавате. Азъ не искамъ да ги разрBшите още тази 
вечерь. Не мислете, че когато нBкой професоръ разправя на 
студентитB за проекции, за плоскости, та тB всичко разбиратъ! 
Професорътъ прави сBчения въ една или друга страна, туря 
букви на чертежа, гръцки, латински, прави изчисления, 
съставя уравнения и т. н. Студентътъ гледа, мисли, не разбира 
тази работа. Отиде си въ кAщи, рBшава, изчислява докато 
най-послB казва: Сложна е тази работа! Дълго врBме се 
минава, докато студентътъ започне да разбира това, което 
професорътъ му преподалъ прBди 34 години. Не се разбира 
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лесно висшата математика. Студентътъ трBбва да развива 
висшитB си способности и чувства, съ които да разбира тази 
материя. Та ние сега се стрBмимъ да развиемъ у васъ висшитB 
ви духовни сили. ТB изискватъ врBме и пространство, за да 
могатъ да се проектиратъ и да придобиятъ единъ реаленъ 
изразъ за насъ. Азъ считамъ реалностьта само тогава за 
реалность, когато може да се проектира въ нашия животъ, да 
стане ясна, достAпна за насъ. Щомъ стане ясна, ние можемъ 
съ нея да манипулираме, да работимъ. 

 Сега, да кажемъ, че между двама отъ васъ, като ученици, 
има нBкакъвъ споръ за пари. Единиятъ има да дава, другиятъ 
да взима. Този, който има да дава, има пари въ себе си, може 
да ги върне на онзи, който има да взима, но прави си 
съображенията, че ако му ги върне, нBма да му остане въ 
кесията нищо. Затова, казва на другия: Имамъ пари, но не 
мога да върна твоитB сега. - Не, ще ми ги дадешъ! Двамата 
започватъ да спорятъ. Защо се ражда споръ! Защото и двамата 
искатъ да задържатъ тия пари. Единиятъ отъ двамата трBбва 
да отстAпи. Но има другъ случай, дBто нBма задържане на 
пари и пакъ се явява споръ. Да кажемъ, че имашъ единъ 
приятель, съ когото си живBялъ много добрB. Но ти кажешъ 
на този твой приятель една обидна дума и той става 
положителенъ. Веднага се яви споръ, той казва: Защо ми каза 
така? Първиятъ споръ лесно може да се изравни, ще му 
върнешъ паритB, но какъ ще се изравни вториятъ споръ? 
Казвате: Ще искаме извинение. ДобрB, нBкой пAть искате 
извинение, но спорътъ пакъ не се изравнява. Вземете примBръ 
отъ свBтскитB хора, вижте, колко сA умни тB, какъ 
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изравняватъ спороветB си. Въ първия случай тB разрBшаватъ 
въпроса съ лихва. Ти вземашъ отъ нBкAдB 10 000 лева по 10 
% лихва. За една година тB ставатъ 11 000 лева, затова слBдъ 
изтичане на този срокъ, трBбва да върнешъ 11 000 лева. По 
сAщия начинъ ще разрBшите и втория споръ. Когато обидишъ 
единъ свой приятель нBма само да му искашъ извинение, то 
значи да му върнешъ само паритB, които си взелъ отъ него. 
Не, ще му върнешъ и лихвитB.  

Тогава, какъ ще постAпите при възпитанието на вашитB 
дBца? Какъ ще ги възпитате? Мислите ли, че като ви говоря да 
бAдете добри, да обичате Бога, това ще упражни голBмо 
влияние върху васъ? Туй сA идеи, които трBбва да се 
приложатъ, за да иматъ сила. Азъ трBбва да разбирамъ онзи 
основенъ законъ, споредъ който, когато говоря на нBкой 
човBкъ, най-първо трBбва да си го прBдставя въ физическия 
свBтъ, да си прBдставя неговата форма, за да схвана, по 
какъвъ начинъ мога да проектирамъ върху него невидимата 
енергия. Такъвъ е законътъ. Или, казано на съвършенно 
практически езикъ, трBбва да зная, каква нужда има този 
човBкъ, въ даденъ случай. 

Сега, да вземемъ другъ случай. Вие имате единъ добъръ 
приятель, съ когото сте учили заедно въ отдBленията, въ 
гимназията и въ университета. Вие сте били добри приятели, 
прBкарвали сте много добрB, имали сте отношения повече отъ 
братски. Единъ день вие забBлBзвате, че вашия приятель не е 
сAщиятъ спрBмо васъ, промBнилъ се е нBщо въ чувствата си 
спрBмо васъ. Какъ ще си обясните, отъ какво е произлBзла 
тази промBна? Има нBщо, което липсва въ чувствата ви, има 
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единъ минусъ. Ще кажете, че вашиятъ приятель е нBщо 
боленъ, или неразположенъ. Да, ако тази промBна е врBменна, 
но ако тя е постоянна, какъ ще си я обясните? Защо обича той 
другъ нBкой повече? Какъ е възможно, този, съ когото сте 
били заедно въ отдBленията, въ гимназията и въ университета, 
да се измBни, да влBзе другъ нBкой като клинъ помежду ви и 
да превърне този малъкъ знакъ плюсъ на минусъ? Защо 
обикна другия повече? Сега вие ще ми кажете: Да оставимъ 
на страна тия нBща! НBкой день вие имате голBмъ стремежъ 
къмъ Бога, казвате: Готовъ съмъ за Бога всичко да 
жертвувамъ. Но на другата сутринь ставате и казвате: Дали 
съмъ на правия пAть? Вашиятъ стремежъ къмъ Бога вече не е 
сAщиятъ, вие не сте готовъ да жертвувате за Него всичко. 
Защо? - Станала е нBкаква промена въ васъ. Вие сте били 
бBдBнъ, всBки день сте се молили на Бога, Той да ви помогне 
да излBзете отъ това трудно положение. Богъ ви помогне да 
излBзете отъ сиромашията и вие успBвате да станете пръвъ 
министъръ въ България. ПрBди да станете министъръ всBки 
день ходBхте въ църква, свBщи палехте, но сега, като 
министъръ, вече не ходите въ църква, свBщи не палите, Бога 
забравихте и за свое оправдание казвате: Много работа 
имамъ, и то важна работа! По-важна работа отъ тази, да се 
помолишъ на Бога нBма, но ти си забравилъ Господа. Ти 
мислишъ, че си се осигурилъ вече, затова не се молишъ на 
Господа.  

Защо ставатъ тия работи? Вие ще кажете: Това е въ реда на 
нBщата, такава е човBшката натура. Това е пAтьтъ на неговата 
еволюция. Не, това сA несмислени приказки. Висшата 
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математика и геометрия не търпятъ такива предположения. 
Това сA вBроятности, които трBбва да докажете. Кое е 
вBрното, обаче, кои сA причинитB за това? - Този човBкъ, 
който постAпва така, никога не е ималъ Любовь къмъ Бога. 
Той е единъ лицемBръ, нищо повече! ЧовBкъ, който въ врBме 
на сиромашия, е религиозенъ, а въ врBме на богатство се 
измBня, азъ считамъ, че той нBма Любовь. Но когато единъ 
човBкъ при най-голBмото си богатство е религиозенъ, а когато 
е сиромахъ, не се моли на Бога да му отнеме сиромашията, 
азъ считамъ, че у този човBкъ има истинска Любовь къмъ 
Бога. Такива хора сA истински религиозни. Ако се молишъ на 
Бога, когато си въ сиромашия, всBки може да каже, че 
сиромашията те кара да се молишъ. Сиромашията е единъ 
остенъ. Ако се молишъ на Бога, когато си богатъ, това 
показва, че Любовьта ти къмъ Бога те кара да правишъ това. 
Ние казваме, че свBтътъ ще се оправи не отъ сиромаситB, не 
отъ проститB хора, но отъ богатитB, отъ ученитB хора. 

Сега, мнозина ми казватъ за нBкоя мисъль: Учителю, тази 
мисъль, която ни каза, не ни е ясна. Азъ съмъ ви казалъ много 
мисли, които ви сA много ясни, но тB нBматъ проекция. Ако 
взема да нахвъря картини върху платното на кинематографа, 
мислитB ли, че тB сA ясни проекции? Най-първо нBщата въ 
кинематографа сA лъжливи, поне 10% отъ туй, което 
кинематографа дава за вBрно. ПрBди всичко образитB на 
хората тамъ сA черни, не сA въ естествената си форма, а вие 
гледате картинитB и казвате: Колко е хубава тази картина! 
Второто положение е, че работитB на кинематографа не 
вървятъ по единъ естественъ пAть. Тамъ всички събития се 
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развиватъ извънредно бързо. ПонBкой пAть и ние въртимъ 
колелото на живота тъй бързо. Обаче нBщата въ живата 
Природа не се случватъ така. Всички Божествени работи, 
трBбва да ставатъ тихо, спокойно, безъ никакъвъ шумъ. Има 
ли шумъ въ една работа, тя е човBшка. Въ БожественитB 
работи нBма абсолютно никакъвъ шумъ. Щомъ вие скърцате 
много съ себе си, щомъ вдигате много шумъ, тази работа е 
човBшка. Дойде нBкой, казва: ЗамAти ми се главата! - По 
човBшки мислишъ. Дойде другъ, казва: Менъ отъ нищо не ме 
е страхъ. - По човBшки разсAждавашъ. ТрBбва да знаешъ, че 
начало на МAдростьта е страхътъ Господень. Страхътъ е една 
сила, необходима за развитието на всBки човBкъ, само че 
друга една сила има въ свBта, която може да замести страха. 
Тя е Любовьта. Ако човBкъ нBма Любовь и нBма страхъ, 
всичкитB нещастия ще дойдатъ въ дома му. Ако е страхливъ, 
може да се прBдпази, да не дойде нещастието дома му. 
Казватъ: Страхътъ е една производна величина отъ други 
нBкои сили, а именно отъ прBдпазливость, отъ голBмо 
внимание да се спазватъ БожественитB закони въ свBта. 
Страхътъ не е нищо друго, освBнъ внимание на човBка къмъ 
своитB постAпки. Като ученици, азъ искамъ отъ васъ да 
разсAждавате трBзво. 

Въ всички съврBменни окултни школи има една опасность, 
тя е слBдната: всички бързатъ да свършватъ по-скоро. И въ 
свBта дBйствува сAщиятъ законъ. Не, това не е право. Като 
влBзете въ свBта, вие трBбва да имате положителна наука, 
като инженерътъ, който прилага своето знание. Сега, съ едно 
малко усилие върху себе си, вие можете да добиете това, 
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което ви липсва. Липсата, недоимъкътъ всBкога показва 
посоката, къмъ която се стремимъ. 

Човъкъ всBкога се стреми къмъ това, което нBма, а не къмъ 
това, което има. Това, което има, той го оставя настрана, то 
му е като тилъ, а това, което нBма, прBдставлява за него 
обектътъ, къмъ който се стреми. Богатиятъ оставя богатството 
си настрана, казва: То ми е на рAка, но друго ми трBбва менъ. 
Това, което нBма, къмъ него се стреми той. СлBдователно, 
всBки отъ васъ трBбва да се стреми да добие слBднитB 
качества: да разсAждава правилно, да мисли правилно, да пBе 
правилно и то музикално, да говори образно, да знае реда и 
порядъка на нBщата, които сAществуватъ въ Природата, да 
има голBма досBтливость, да разбира човBшкото естество, да 
бAде милосерденъ, да знае да се моли, да обича Бога, да има 
вBра, надежда, да бAде справедливъ - редъ качества трBбва да 
придобие той. Това е човBкъ. За сега човBкъ е кAща, която се 
гради и дълго врBме още ще се гради. ВBкове ще минатъ, 
докато се съгради тъй, както трBбва, че да влBземъ да 
живBемъ въ нея. Докато се съгради тази кAща, ние ще 
живBемъ на Земята, ще доставяме материалъ за нейното 
съграждане. ВсBки отъ васъ, който работи, ще доставя 
градиво за своята кAща. 

Туй е положението за този, който иска да бAде ученикъ, а 
онзи, който иска да живBе споредъ своитB чувства и 
настроения, то е другъ въпросъ. На ученика се позволява да 
играе само слBдъ като знае уроцитB си, на ученика се 
позволява да напусне училището само слBдъ като е завършилъ 
своята наука. Само тогава неговитB учители ще му помагатъ, 
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да се прояви въ своята опрBдBлена работа. Ако той напуща 
училище, безъ да е свършилъ, той не е отъ добритB ученици. 
Той трBбва да свърши! Ученикътъ, като започне една школа, 
трBбва да я завърши. Въ университетъ ли слBдва, по логика 
напримеръ, да свърши! По естBственитB науки ли слBдва, да 
свърши! По математика ли слBдва, да свърши! Каквато наука 
и да слBдва, дBто и да слBдва, каквато и да захване, да се 
стреми да я завърши. Не е въпросътъ, че въ тази работа ще 
придобие много нещо, но това сA стAпала, това е съграждане 
на неговия характеръ, придобиване стабилность въ живота. 
Днесъ нBкой му каже едно и той тръгне подирB му. УтрB 
другъ му каже друго нBщо, и той тръгне подирB му. Не, 
ученикътъ трBбва да има и свой възгледъ. Той не трBбва да 
проявява своя възгледъ въ школата, а вънъ отъ школата. И 
слBдъ като придобие това знание, ще приложи всичко, което е 
научилъ.  

Какво е приложението на живата геометрия въ живота? 
Ако нBкой отъ васъ е малко нетърпеливъ, нервенъ, сприхавъ, 
добрB е да се занимава съ геометрията, да размишлява поне по 
единъ часъ на день върху нBкои геометрически Истини, да 
рBшава задачи, да прави чертежи и изчисления. Вземете 2-3 
правила отъ математиката, работете върху тBхъ и ще видите, 
че въ кратко врBме ще придобиете малко търпBние. 
Математиката, изобщо, прBдставлява добъръ методъ за 
придобиване спокойствие на духа. ОнBзи, които иматъ голBмо 
спокойствие, тB може да се занимаватъ съ музика. Ако 
музиката не се вземе заедно съ геометрията и математиката, 
развива излишни чувства и човBкъ започва да се афектира. 
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Слушалъ съмъ нBкои пианисти, у които има изобилно 
чувства, но тB не свирятъ правилно. Защо? ТB, като свирятъ, 
толкова много се въодушевляватъ, че започватъ да си 
представляватъ голBма аудитория, много слушатели, голBмъ 
успBхъ и т. н. Не, азъ ако свиря като музикантъ, ще изпAдя 
всички слушатели отъ ума си и ще остана само азъ, ще свиря 
само за себе си - никого нBма да пропусна до себе си. Това е 
музикантъ. Отвънъ може нBкой да ме слуша, но въ моята 
аудитория ще свиря само за себе си. Това е истински 
музикантъ. Самъ съ себе си ще останешъ. Учишъ ли за хората, 
свиришъ ли за хората, подвизавашъ ли се за хората, свършва 
се твоята работа. 

Та казвамъ, за себе си всBки ще работи! Като останешъ 
самъ въ себе си и произведешъ ефектътъ на музиката върху 
душата си, ти разбирашъ вече малко отъ музика. Като си 
служите съ музиката и математиката въ живота, вие ще 
проучавате себе си и ще можете да си въздействувате. Като се 
намеришъ нBкой пAть въ трудно положение, ще си кажешъ: 
Чакай да видя, дB се е проектирала тази точка отъ 
пространството! Да кажемъ, че нBкоя точка се е проектирала 
върху вашитB лични чувства. Вие ще разберете, каква е силата 
на тази проекция и ще можете да си въздействувате. Друга се 
е проектирала въ чувствата на стомаха ви. Тия сA двBтB 
главни проекции, но има и трета проекция, която може да се 
проектира върху друга нBкоя точка, напримеръ въ областьта 
на надеждата, когато очакваме нBщо. Това сA все проекции. 
Какво се образува между тBзи сBчения? Щомъ започнемъ да 
мислимъ за плоскоститB, които сAществуватъ въ геометрията 
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- езикътъ на ангелския свBтъ, все ще мине нBкой ангелъ 
покрай насъ и ще ни даде извBстно изяснение, ще добиемъ 
една вAтрBшна стабилность, ще ни даде една вAтрBшна 
утBха. ВажнитB въпроси, които имате да разрешавате, по този 
начинъ ще се разрBшатъ по-лесно, отколкото, ако се не 
занимавате. 

Упражнение: РAцBтB отпрBдъ на гAрдитB. Туй е едно 
естествено положение. При това положение на рAцBтB, 
изговорете: “Искамъ да се прояви онова, което е вложено въ 
моята духовна натура!” Разтворете сега рAцBтB си настрани, 
хоризонтално. Тъй поставени рAцBтB настрани, това е едно 
неестествено положение. То означава: “Какво искате вие, да 
ме мAчитB ли?” Щомъ това положение не е естествено, какво 
положение трBбва да заеме човBкъ? Турнете сега лBвата си 
рAка на гърдитB, а дBсната рAка напрBдъ, съ събрани пръсти. 
Туй е спасително движение, то разрBшава въпроса. Това сA 
сAщеврBменно проекции въ висшата геометрия. Тъй 
поставени двBтB рAцB, това сA двB проекции. Движенията, 
които правите, зависятъ отъ вашата разумность, отъ вашата 
воля. ВсBко движение се опрBдBля съобразно силитB, които 
дBйствуватъ въ човBка. Когато нBкой човBкъ не е правилъ 
упражнения, може да се атрофира. Тогава той заболBва, 
започва да си гърчи рAцBтB, да гърчи краката си, врата си и 
по този начинъ той ще направи толкова движения, колкото сA 
необходими за събуждане на енергиитB въ неговия 
организъмъ. И слBдъ като направи опредBленото количество 
движения, Природата казва: “Стига му вече на това дBте, 
освободете го.” Освободяватъ го и той оздравява. 
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РAцBтB отпрBдъ на гърдитB. Изговорете слBдната формула 
“Ще направя всичко, което моето сърце може да направи.” 
Поставете рAцBтB си хоризонтално, настрани! Подъ думитB: 
“Всичко, което моето сърце може да направи”, се подразбира 
всичко онова, което Богъ е вложилъ въ сърцето ми. Значи 
повторете сега формулата: “Ще направя всичко, което Богъ е 
вложилъ въ моето сърце.” Коя формула е по-добра? - Втората. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

13-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 07.I.1925 г. 
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Положителни и отрицателни  
състояния на живота 

 

 
Размишлeние 
 

Прочете се резюме върху темата: “ОтличителнитB 
качества на човBшката и на Божията Любовь”. Прочетоха се 
нBколко отъ работитB върху темата: “ОтличителнитB 
черти на ума, сърцето и волята”. 

За слBдния пAть ще пишете върху темата: “ОтличителнитB 
черти на силата и материята”. Който може да пише върху този 
въпросъ, нека пише, а който не може, нека си помисли малко. 

Ще ви запитамъ сега: Какво се подразбира подъ думата 
“проекция”? Тя не е българска дума. Въ тази дума се среща 
сричката “екъ”, “еко”, което означава отзвукъ, откликъ на 
нBщо. Проектирамъ значи отправямъ се към нBщо. 
Англичанинътъ употрBбява думата “сей”*, която значи: “кажи 
на мене”. Въ български езикъ пъкъ имаме думата “сBе”. Значи 
българинътъ се отправя къмъ земята. И въ единия и въ другия 
случай това изразява активност, действие. Да сBе нBщо, или да 
каже нBкому нBщо, е почти едно и сAщо, само че въ единия 
случай се говори на земята, а въ другия случай се говори на 
човBка. Първоначалниятъ езикъ е включвалъ всичко въ себе си. 
Сегашниятъ езикъ включва формитB, той е изгубилъ двB свои 
качества, а именно: съдържанието и смисъла. Всички трBбва да 

                                                 
* say (англ.) - казвам 



 

291 
 

се стрBмимъ да се повърнемъ къмъ първоначалния езикъ, който 
наричамъ Божественъ езикъ, или езикъ на ангелитB. 

Какво се разбира подъ думата “проекция” (Тя е латинска 
пума и бухвално означава “хвърлямъ”.) Какво е човBка на 
Земята? Проекция ли е? Щомъ е проекция, тогава дB е неговата 
точка, отъ която се проектира? Единъ математикъ трBбва да 
знае за себе си, отдB се проектира. За примBръ, ученитB трBбва 
да знаятъ отъ коя точка се проектира слънцето, което изпраща 
своята свBтлина. Ако всBки човBкъ е проекция, дB е тогава 
неговата реалность, отъ която се проектира? (ЧовBкъ е сечение, 
а отдBлнитB му части прBдставлявать проекция.) Разбрано ли 
е това? - Не е разбрано. Не мислете, че човBкъ не може да 
разбере неразбранитB нBща. НеразбранитB нBща сA въ 
сAщность разбрани, само че тB не могатъ да се изкажатъ. 
ЗапримBръ, вие закусвате хлBбъ съ медъ. Не го ли разбирате? - 
Разбирате го, но не може да го обясните, не знаете съставнитB 
му части. НеговитB отличителни черти, неговата сладчина вие 
разбирате и можете да направите различие. СлBдователно 
какво нBщо е медътъ, вие знаете, безъ да знаете състава му и 
други нBща за него. Значи, безъ да знаете подробноститB на 
нBщата, вие знаете тBхната сAщина. 

Вие, като седите сега, правите извBстна проекция. Какви 
проекции имате. ВсBки отъ васъ си има проекция. Допуснете, 
че се образува едно общество. Какво ще прBдставлява това 
общество? - Сборъ отъ проекции. Всички тия хора говорятъ за 
хармония. Думата “хармония” означава още и съзвучие. 
ЗапримBръ, въ колко плоскости, въ колко свBта функциониратъ 
сBдемьтB музикални тонове? - Въ единъ свBтъ, нали? Въ какво 
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седи съзвучието на двата тона? (Въ съотношението на 
вибрациитB.) Когато два тона се допълнятъ, образуватъ 
съзвучие; когато два тона не могатъ да се допълнятъ, ражда се 
дисонансъ. 

Всички вие имате подобни възгледи за живота, казвате: 
ТрBбва да бAдемъ добри, трBбва да бAдемъ истинолюбиви, 
трBбва да живBемъ въ хармония. Вие казвате, че трBбва да 
бAдете добри, но не можете да проявите тази доброта. Не, че я 
нBмате въ себе си, но не можете да я проявите. Имате желание 
да рисувате, имате разбирания въ това направление, но не 
можете да рисувате. Обичате музика, но не можете да свирите. 
Какво показва това? - Че човBкъ има извBстни дарби, но не 
може да ги прояви. Изисква се извBстно усилие, за да прояви 
тези дарби. 

Отъ какво произтича противорBчието? Вземете, запримBръ, 
една елипса, която да прBдставлява едно живо сAщество. 
Едната страна на това сAщество може да стане положителна, 
другата - отрицателна. Ако при това живо сAщество дойде 
друго нBкое и се докосне съ своята положителна страна до 
положителната страна на първото, непрBменно между тBхъ ще 
се роди дисхармония, тB ще се отблъснатъ. Ако, обаче второто 
сAщество се докосне съ своята положителна страна до 
отрицателната страна на първото сAщество, тB ще се 
привлBкатъ. Това сA прости физически сили, които 
действуватъ помежду си. ВсBки човBкъ прBдставлява отъ себе 
си една такава елипса, около която има и втора елипса.  

Ще направя мисъльта си малко по-ясна. Допуснете, че вие 
отваряте магазинъ, близо до единъ богатъ търговецъ, който има 



 

293 
 

много клиенти. Вие започвате да търгувате съ сAщитB стоки, 
каквито продава и вашиятъ съседъ. Какво става? - Веднага 
между тебе и него се ражда състезание. Той не е доволенъ отъ 
твоето съседство. Но ако този богатъ търговецъ има синъ, а вие 
сте ученъ човBкъ, или художникъ и пожелаете да учите сина 
му, той непремBнно ще бAде доволенъ отъ тебъ, и тогава ще се 
разговаряте приятелски. Той ще ви каже: Азъ искамъ вие да ме 
посBщавате често. Ще кажете: Да, той има интересъ отъ мене. 
Не, въ дадения случай вашитB интереси се съвпадатъ. Какъ? - 
Ще ви опрBдBля това по слBдния начинъ: Вие, като ученъ 
живBете въ единъ по-високъ свBтъ. Въ този свBтъ се образуватъ 
другъ родъ мисли, чувства и действия, които попадатъ, 
отразяватъ се добре върху този търговецъ. Когато човBкъ се 
развива физически, около него нBкой пAть се образува единъ 
тъменъ крAгъ, или единъ полукрAгъ отъ влиянието на 
отрицателнитB мисли и чувства въ него. Такъвъ човBкъ остава 
нещастенъ и каквато работа да започне, не му върви. Ако влBзе 
въ училище да учи, скоро го напуща. Ако захване да чете или 
да пише нBкоя книга, скоро я оставя на половина. Започне 
нBкоя търговия, всичко изгубва въ нея. Не му върви. И най-
послB този човBкъ казва: ПрBследва ме нBщо. Защо? Защото 
той не постAпва съобразно този великъ законъ на Природата. 
Разбира се тази идея е отвлечена. Кои идеи сA отвлечени? - 
Които не се виждатъ. Ако вие не сте страхливи, то, като се 
наблюдавате, има единъ начинъ, по който можете да 
наблюдавате най-напредъ едната часть на вашето тBло, а после 
и другата часть, ще можете да забележите тия тъмни крAгове, 
които се образуватъ отъ вAтрB и отвънъ васъ. 
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Когато въ човBкъ сAществува една Божествена идея, тя 
всBкога му дава сила и възможность да прBодолBе мAчнотиитB, 
въ които живBе, тъй както въ кораба се намира вAтрBшна сила, 
която прBодолява вълнитB на морето. Така и всBки човBкъ, 
запасенъ съ Божествена енергия, прBодолBва мAчнотиитB. И 
ние, както корабътъ, по сAщия начинъ пAтуваме въ единъ 
свBтъ, въ който има мAчнотии. Този свBтъ е воденъ, 
слBдователно въ него ставатъ пертурбации. Неорганизиранъ е 
този свBтъ. Сега ние минаваме прBзъ една велика фаза на своя 
животъ, ние се намираме въ морето, но не можемъ да живBемъ 
тамъ, трBбва да излBземъ на суша. Докато излBземъ на сушата, 
още дълго врBме има да пAтуваме въ този корабъ, на който 
веднъжъ сме се качили. МAчнотиитB, които срещаме въ 
живота си сA естествени, затова не питайте защо идватъ 
мAчнотиитB. 

ВсBка идея има свой отгласъ въ свBта. Питамъ тогава, 
заслужава ли да сAществуватъ тBзи идеи, които ние срBщаме 
въ свBта? - Не заслужаватъ, понеже тB сA проекции. При това 
въ свBта има много неправилни проекции. Когато единъ 
учитель започне да учи малкитB дBца да пBятъ, каква е тBхната 
пBсень, каква е тBхната музика? ТB взиматъ невBрно тоноветB. 
Учительтъ трBбва дълго врBме да настоява, докато тия дBца 
усвоятъ пBсеньта и да започнатъ да взиматъ вBрно тоноветB. 
Питамъ, ако вие възпроизвеждате това дBтско пBние на 
фонографската плоча, какво ще излBзе? - Ще имате пBнието на 
едно дBте, което прави усилия да пBе добрB. Какъвъ смисълъ 
ще намBрите въ тия невBрни тонове? - Ще имате единъ начинъ, 
единъ пAть на усилие, по който е минало това дBте. Питамъ, 
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единъ день, когато това дBте завърши своето музикално 
образование, нужно ли му е да се връща къмъ невBрнитB 
тонове, които нBкога е взимало? - Не му е нужно. СAщото е и 
съ насъ, нBма защо да се връщаме назадъ, да гледаме на 
нашитB погрBшки. ПогрBшката си е погрBшка. - Ама защо е 
направена? Защо, за какво, както и да се обяснява, тя е 
направена. Единственото нBщо е, че погрBшката трBбва да се 
поправи.  

Значи, туй, което е потрBбно за насъ на първо мBсто е, че 
всички трBбва да бAдемъ умни. На второ мBсто: всички трBбва 
да бAдемъ разумни. Да бAдемъ умни, подразбирамъ, да имаме 
въ ума си вложени всички способности, чувства и сили, съ 
които можемъ да работимъ. Да бAдемъ разумни, значи да 
знаемъ какъ да употрBбимъ въ даденъ случай тия способности, 
чувства и сили. На трето мBсто трBбва да имаме мораленъ или 
духовенъ устой на живота. ЦBлата сегашна наука почива върху 
тия принципи. ОнBзи учени хора, които правятъ открития, сA 
високо надарени. ТB не сA прости хора. ТB разбиратъ 
духовната наука. НBкои отъ тBхъ отдавна сA минали тази 
школа, която вие сега минавате. Затова тB могатъ да правятъ 
такива открития. Казвате: Проста работа е това! Питам ви, вие 
виждали ли сте, какви сA сложни тия математически задачи, съ 
които работи нBкой математикъ?  

НBкои религиозни хора мислятъ, че лесно е да се разбератъ 
съ ангелитB. По какво се отличава единъ ангелъ? Единъ ангелъ 
се отличава по това, че той може да разрBши най-сложнитB 
математически задачи. Ако му дадешъ една задача напримBръ, 
колко атома има въ Вселената, той веднага ще я изчисли. Ако 
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му дадете да рBши друга нBкоя задача, напримBръ, да изчисли 
животътъ на нBкой човBкъ въ най-голBми подробности - кога се 
е родилъ, кога ще умре, какво и кога ще прBживBе - всичко 
това той ще може да изчисли въ най-голBми подробности, за 
всBки часъ, за всBка минута и за всBка секунда. Има извBстни 
формули, по които може да се изчисли всичко това. Обаче, 
дадете ли такава задача на нBкой съврBмененъ ученъ 
математикъ, той нBма да я рBши. Има адепти, учени хора, не 
отъ най-виднитB математици, които сA писали учебници, 
работили сA, но не сA въ състояние да разрBшатъ една такава 
задача. Но дайте такава задача на единъ отъ онBзи учени, които 
учебници не сA писали, на които името не е извBстно на 
Земята, тB ще я разрBшатъ.  

Азъ бихъ казалъ, че ученъ човBкъ е този, който знае какво 
ще му се случи въ живота, за да го използува. НапримBръ, 
когато бBше Иосифъ въ Египетъ, той знаеше всичко каквото 
щBше да му се случи. Египетскиятъ царь сънува единъ сънь, но 
никой отъ неговитB умни и учени хора не можаха да го 
изтълкуватъ. Иосифъ го изтълкува. Туй, което каза, така и 
стана. Той не само че можа да го изтълкува, но сAщеврBменно 
даде проектъ, планъ, по който може да се спаси Египетъ. 
Умътъ и разумътъ на човBка сA необходими, за да може да си 
помага въ мAчнитB минути на живота. 

Сега, въпросътъ бBше за Любовьта. Като казвамъ, че 
Любовьта не трBбва да има обектъ, вие ще кажете: Тогава на 
човBка нищо не му трBбва. Да нBмашъ обектъ въ Любовьта си, 
разбирамъ да не правишъ материалнитB образи цBль въ живота 
си. Материалниятъ образъ трBбва да сAществува само като 
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първостепенно, второстепенно, третостепенно… десето-
степенно условие на живота ти, нищо повече, трBбва да знаешъ, 
че неговата цена е врBменна, той е само едно условие. ПрBди 
милиони години ти си ималъ форма на животно, ималъ си рога, 
копита и опашка - въ такава кAща си живBлъ. Ако сега ти се 
каже, че нBкога си живBлъ въ такава форма, въ такъвъ образъ, 
казвашъ: Нима, азъ съмъ ималъ опашка? - Да, този образъ е билъ 
само условие за твоя животъ. Тогава си ималъ нужда отъ 
опашка, рога, копита, но сега се намирашъ въ новъ образъ, съ 
рAцB и крака, съ по петь пръста на тBхъ, съ мозъкъ, много 
хубаво устроенъ и т. н. Туй е едно друго условие за тебе. Може 
би слBдъ 2 - 3 милиона години пъкъ ще се намBришъ въ друга 
нBкаква форма. Тогава ти ще бAдешъ пакъ сAщия човBкъ съ 
нBкакъвъ плюсъ отгорB, както при сегашнитB условия си човBкъ, 
безъ по-раншнитB си рога, копита и опашка. Рогата изчезнаха 
отвънъ, а влBзоха вAтрB. И сега човBкъ носи рогата си отвAтрB 
и не ги показва постоянно, а само когато има нужда отъ тBхъ. 
Казватъ за нBкой човBкъ: Показа си рогата. Значи, у човBка има 
нBкAдB скрити рога и само при извBстни случаи ги показва.  

Буквално ли да вземемъ тBзи думи: “показа си рогата”. Не, 
разбира се. Силата на рогата не сBди въ това, че ги носи нBкой 
на главата си, но силата имъ се показва въ това, доколко могатъ 
да прободатъ. Рогата сA едно условие, чрBзъ което може да се 
покаже силата. Тъй е и съ тBлото. И то е едно условие. Умътъ и 
сърцето въ съврBменния човBкъ сA сAщо тъй условия. ЧовBкъ 
не трBбва да ги прави цель въ живота си - тия нBща още утрB 
може да се измBнятъ. За въ бAдеще умътъ на човBка ще се 
увеличи. Грамадна разлика сAществува между ума на единъ 
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човBкъ и ума на единъ ангелъ. Разликата е почти такава 
грамадна, каквато между ума на единъ човBкъ и на една жаба. 
Тогава, какъвъ смисълъ има да се хвалишъ, че имашъ умъ? Да, 
можешъ да се хвалишъ, колкото искашъ между жабитB и 
между хората даже, но дойдешъ ли да се сравнявашъ съ ума на 
ангелитB, ще туришъ всичкото смирение, което можешъ да 
намBришъ въ себе си. Дълго врBме ще чакашъ, докато твоятъ 
умъ стане като тBхния.  

ОтдB произтича човBшката гордость? - ЧовBшката гордость 
произтича отъ това, дBто човBкъ мисли, че знае много, че той 
не е като другитB хора, че неговиятъ умъ е много 
положителенъ, че знае всичко и т. н. При това, задайте му 
единъ отъ въпроситB, какво нBщо е Сириусъ или какво нBщо 
представлява съзвездието Орионъ, или какво нBщо е СBверната 
мечка, ГолBмата мечка, Малката мечка и вижте какво ще ви 
каже. Нали имате знания, кажете какво има тамъ? Не, човBкъ 
трBбва да каже на себе си: Чакай да видя, какво зная азъ? Като 
си задавате тия въпроси, у васъ ще се родятъ потици за 
правилна мисъль. Смирението всBкога дава на човBка 
благодатъ, да мисли отвAтрB. Смирението е условие за 
развиване на ума въ човBка. ЧовBкъ винаги трBбва да съзнава, 
че има възможности за развиване на неговия умъ и неговото 
сърце. 

Ще ви задамъ единъ въпросъ: Какво искате да постигнете 
сега на Земята? - Това е единъ интименъ въпросъ, но задайте си 
го вие сами на себе си. Какво иска да постигне онзи, който 
отива на училище? НBкой напуща училището прBждеврBменно. 
Казватъ за него: Той излBзе отъ училището, не го харесва. Кой 
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губи въ този случай: този, който напуща училището, или 
самото училище? Ако нBкой напусне училището, губи ли 
нBщо? Ако другъ учи въ училището, печели ли нBщо? - Който 
учи, той печели всAщность. ПрофесоритB, учителитB, които сA 
въ туй училище, печелятъ ли нBщо? - ТB може да иматъ 
материална печалба, но ученицитB свършватъ, тB ще 
благодарятъ, че сA свършили, че учителитB сA ги учили. ТBзи, 
които не сA свършили, казватъ: Учихме въ училището, но не 
можахме да свършимъ. ТрBбва понBкой пAть да се връщате въ 
училището, което сте свършили! СлBдъ като свършишъ, 
назначатъ те професоръ нBкAдB или учитель. Въ училището 
можешъ да бAдешъ въ положението на човBкъ, когото учать 
или въ положението на човBкъ, който учи другитB - двB фази 
има значи. 

И тъй, Земята е училище. Като свършите това училище, 
нBкои ще го напуснатъ, а нBкои ще останатъ въ него като 
професори, съ доста съблазнителна заплата. Тогава вие ще 
учите тBзи, които ще идватъ въ училището. Питамъ, ами онBзи, 
които нBма да станатъ професори, кAдB ще отидатъ? Въ 
школата нBма да бAдете повече, защото нBма да има мBсто за 
васъ. Тогава кAдB ще отидете? Това сA упражнения на ума, 
които често трBбва да правите. Ще седнешъ нBкой пAть на 
едно мBсто и ще се запиташъ: “Като свърша училището на 
Земята, кAдB ще отида? Ако стана професоръ осигуренъ съмъ 
на Земята, но нBмамъ това щастие. Подадохъ заявление, не ме 
приеха. КAдB ще отида сега?” Вие сега ще си кажете: Тогава 
ще отидемъ на Небето. Въ английски езикъ думата “небе” 
означава още и пристанище. Съчетанието на тия двB думи 
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случайно ли е, или има за това нBкаква причина? Азъ бихъ 
желалъ нBкои отъ васъ да проучватъ филология, да знаятъ 
произхода на думитB. Често, слBдъ като говоришъ на 
българина много чудни работи, той цъка. ОтдB е произлBзълъ 
този звукъ? Това цъкане произлиза отъ вземането на въздуха 
вAтрB въ устата. Интересни сA условията, при които се 
образувалъ този звукъ. Той все таки ще е произлBзълъ отъ 
нBкое плBме на далечното минало. ТB се намирали при особени 
условия на живота и българитB, които сA живBли при тBхъ сA 
възприели този слогъ. Сега той минава въ рBчьта като 
междуметие, като възклицание, като изразъ на учудване. 

Когато влизате въ единъ класъ, като вашия тукъ, има една 
опасность, която седи въ това, че обобщенията, които се 
правятъ, сA много силни. Знанието се прBдава повече чрBзъ 
обобщения. Мнозина отъ васъ ще си съставятъ понятие, че 
знаятъ много и ще дойдатъ до положението да казватъ: Туй, 
което се говори тази вечерь, азъ го зная. Не, това е една обща 
идея, обща разработка на въпроса, а вие трBбва да го проучите 
и приложите. 

Ще изясня мисълта си. Да допуснемъ, че вие имате единъ 
приятель, когото срBщате като обикновенъ човBкъ, въ едно 
незавидно положение, въ една проста форма. Вие не 
проявявате почти никакъвъ интересъ къмъ него и казвате:  
Обикновенъ човBкъ е този мой приятель, говори обикновени 
работи, азъ го зная, познавамъ го добрB. Вие не се занимавате 
съ този човBкъ, като че никаква полза не може да ви принесе. 
Казвате: Умътъ на моя приятель не е много развитъ. СлBдъ 
десеть години, обаче, този човBкъ става ученъ, виденъ 
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професоръ, знаменитъ лBкарь. Въ това врBме заболява дъщеря 
ви и вие отивате при този простъ човBкъ, викате го да лBкува 
вашитB близки. ВашитB отношения сега ще бAдатъ ли сAщитB, 
каквито при първата ви срBща? - НBма да бAдатъ сAщите. 
Защо? - Той вече е другъ. Питамъ, това, което той сега 
проявява, въ него ли бBше или послB го е придобилъ? Ето, тукъ 
се изискватъ правилни разбирания, тънка мисъль. Има нBща, 
които ние придобиваме, но има нBща, които сA въ насъ, 
придобити сA, но трBбва да се разработятъ. Изкуството на 
единъ художникъ въ боитB ли е? - Изкуството на единъ 
художникъ седи въ съчетанието на боитB, а не въ самитB бои. 
БоитB сA купени отъ тукъ - отъ тамъ, но съчетанието, което той 
прави, е негово. То е субективно, но въ него се крие 
гениалностьта. То е невидимо, но въ невидимото е великото. 
Музикантътъ е великъ не съ своя инструментъ, който издава 
тоноветB, но по съчетанието на тоноветB, което той прави. 
ТоноветB не сA негови, но съчетанието на тия тонове е негово.  

СлBдователно, така и вие трBбва да правите разлика между 
това, което е ваше и туй, което вие можете да съчетаете. Ваше е 
онова съчетание, което може да направите между една добра 
ваша мисъль и едно ваше желание. Защото, доброто, което 
може да направите, не е ваше. Ваше е само съчетанието на 
условията. Мнозина хора могатъ да направятъ едно и сAщо 
добро, но за даденъ случай азъ съмъ единствениятъ човBкъ, 
който мога да направя това добро - никой другъ не може да 
направи сAщото добро при сAщитB условия. Моята 
гениалность седи въ това, че азъ съмъ първиятъ човBкъ, който 
има такъвъ прозорливъ умъ, та да бAда точно на това мBсто, 
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дBто нBкой човBкъ се нуждае отъ моята помощь. Ако азъ отида 
втори, следъ като други е направилъ доброто, въ това нBма 
никаква гениалность. Това всBки може да направи. Като 
казвамъ да направишъ туй, което никой не може да направи, 
подразбирамъ ти да си толкозъ прозорливъ, че да си пръвъ на 
мBстото, дBто трBбва да направишъ това добро. Въ това именно 
седи твоятъ прогресъ, въ това седи твоето подвигане. Това 
значи да не изгубишъ нито единъ случай, който ти се дава за 
развиване, за усъвършенствуване или за проявяване на твоята 
душа. 

Въ бесBдата, която държахъ въ недBля казахъ, че 
съврBменното художество не е нищо друго освенъ едно цапало. 
Колко трBбва човBкъ да бAде внимателенъ въ езика си, за да не 
се тълкуватъ нBщата криво. Които сA отъ васъ художници, 
като чуятъ това нBщо, ще си кажатъ: Учительтъ има предъ 
видъ насъ, нашето художество, иска малко да ни позасегне. Не, 
азъ говоря принципиално, искамъ да обърна внимание на това, 
че художеството не седи въ боитB, които се турятъ на платното. 
БоитB сA едно цапане само, а истинското художество е въ 
съчетанието на тия бои. ЦBната на една книга не седи въ 
чернитB букви, напечатани върху нея, но въ съчетанието на тия 
букви. ТB сA символи. Тия думи сA черни, но като прочетете 
съдържанието на книгата, казвате, че тази книга е отлична. 
Значи изкуството не е въ боитB. ВсBки художникъ трBбва да 
влага въ своитB картини нBщо духовно. Само духовниятъ 
човBкъ може да влага духовно. Духовното е невидимо. Който 
не може да чете както трBбва, той не може и да разбира. И въ 
изкуството има четене. За да разберешъ изкуството, трBбва да 
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знаешъ азбуката на изкуството. Щомъ схванешъ идеята на 
художника, ще разберешъ и картината му. СлBдователно, там 
дBто може да се схване и разбере идеята, това е вече 
художество, а не цапало. 

И тъй, задъ материалната, видимата страна на картината се 
крие идеята. СAщото се отнася и до човBка. Материалната 
страна на човBка не е самиятъ човBкъ. Ако мислите, че 
човBкътъ е това, което виждате, лъжете се. Въ човBка вAтрB 
има друго нBщо скрито. Ако може да прочете въ скритото 
лице, въ скрититB очи, въ скрития му носъ, въ скритото чело, 
тамъ ще видите скритъ истинскиятъ човBкъ. Невидимото въ 
свBта е хубавото, красивото. И благодарение, че този човBкъ е 
неуловимъ, той не може да бAде робъ на условията, понеже е 
нематериаленъ. Той всBкога може да се изплъзне. Ти можешъ 
да го държишъ въ робство, докато е свързанъ съ дадени 
условия, но излBзе ли извънъ условията, той е свободенъ. Така 
трBбва да мислите. Ако вие мислите, че сте духовни, че сте 
независими отъ материалнитB условия, изведнажъ ще се 
почувствате свободни. ЗапримBръ, азъ мога да живBя съ една 
хапка хлBбъ на день. Кога? - Когато зная какъ да използвамъ 
скритата сила, ако зная какъ да развия тази възможна сила въ 
тази хапка хлBбъ, но ако не мога, тогава ще ми трBбва цBлъ 
килограмъ хлBбъ, както и на всички други хора.  

Значи “мога”, но само при знание. Малкото, при знание, е 
възможно и е много, а многото, при незнание, е невъзможно и 
малко. Тъй щото, когато човBкъ иска много, той е невBжъ, а 
когато иска малко той е ученъ човBкъ. На духовниятъ човBкъ 
трBбва малко, но той изважда много нBщо отъ това малко. ДB 
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ще се намBри човBкътъ въ малкото нBжно чувство? Споредъ 
менъ, човBкътъ седи въ малкото, въ деликатното нBжно 
чувство, а не въ голBмия потокъ на чувства. ЧовBкътъ не е 
нBщо грамадно, то е нBщо много малко, което се движи съ 
такава грамадна бързина, че едноврBменно може да бAде 
навсBкAдB - може да проникне прBзъ всички свBтове. Затова 
нBкой пAть туй чувство се изгубва. НBкой пAть почувствуваме 
въ себе си нBщо като свBткавица, което веднага изчезва, защото 
ние сме обърнали въ това врBме вниманието си къмъ 
материалния свBтъ, заети сме съ нBкои много груби работи, 
мислимъ, че тB сA необходими за насъ. Не, материалнитB нBща 
сA само условия за насъ. Ти като човBкъ трBбва да познаваш 
себе си. Въ тебе е малкото чувство. ТеософитB казватъ, че 
човBкъ билъ нBкаква голBма аура. Не е така. Аурата на човBка 
прBдставлява такава илюзия, каквато и тBлото му. ДобрB, ако 
взема една запалена клечка кибритъ и я въртя бързо, тя ще 
образува около себе си единъ огненъ крAгъ. Питамъ: цBлиятъ 
крAгъ огненъ ли е? Клечката въ този крAгъ ли седи? - Не. 
Движението на тази клечка въ крAгъ прBдставлява 
възможности на движение на клечката и показва бързината на 
нейното движение. 

Сега, ако ви кажа, че Земята не е толкова голBма, колкото си 
я прBдставляваме, какво ще разберете? Земята е много малка, 
но се показва голBма, вслBдствие на бързината, съ която се 
движи. Земята е толкозъ малка, че и едно дBте може да я 
вдигне съ пръста си. Какъ ще ме разберете? - Това не може да 
се разбере. Ето какъ се разбира тази идея: ГолBма е силата на 
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Земята, а не количеството на материята. Да, силата на Земята е 
голBма, но силата на Слънцето е още по-голBма. 

Вие ще кажете: Сега разбрахме това нBщо. Това обаче, сA 
математически вBроятности, които трBбва да се докажать, за да 
се разбере, каква идея криятъ въ себе си. Какво се подразбира 
подъ думата “движение”? Като ви зададохъ темата: “Сила и 
материя”, подразбрахъ да опрBдBлите отношенията между 
духовното и материалното. Материята има форма, а силата 
нBма форма. Тогава, какъ може, силата, която е нематериална, 
да има допирни точки съ туй, което е материално? Съ този 
въпросъ отъ хиляди години насамъ сA се занимавали най-
виднитB философи въ Индия, въ Египетъ, въ Сирия, въ 
Вавилонъ, въ Палестиня, па и съврBменнитB учени се 
занимаватъ, но той още не е разрBшенъ. И слBдъ хиляди години 
още ще остане неразрBшенъ. Дори и слBдъ като завършатъ 
хората своето развитие на Земята, пакъ ще остане 
неразрBшенъ. По човBшки този въпросъ може да се разрBши, 
но не и отъ всички гледища. До извBстна степень ще се 
разрBши, но не и всестранно, все ще остане една часть отъ него 
неразрBшена. Когато се рBшава една задача, всBкога остава въ 
нея единъ елементъ неразрBшенъ. Въ неразрBшеното седи 
бAдащето. То значи, че за въ бAдаще ще го разрBшимъ. 

И тъй, вие трBбва да мислите, да бAдете смBли и 
рBшителни, да не ви е страхъ отъ нищо. Единъ ученикъ, като се 
разговаряше съ мене, каза ми: Учителю, менъ не ме е страхъ 
отъ тебе. Че азъ не съмъ мечка, да те е страхъ! Азъ не искамъ 
да ви плаша. Каква радость ще ми причини това, че се страхува 
отъ мене? Дали се страхува, или не се страхува, за менъ е 
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безразлично, за него не е добрB, ако се страхува, другъ е 
въпросътъ, ако той по симпатия може да ми подействува съ 
своя страхъ или съ своето безстрашие. Страхътъ произтича 
всBкога отъ материални обекти, нищо повече. 

Вие трBбва да имате правилни схващания за Бога. Богъ 
обича хора, които мислятъ. Той казва: Елате да разсAждаваме! 
Вие казвате: Не ни трBбватъ разсAждения. ТурцитB казватъ:  
Не му търси края! То значи: “Седемъ ката нагорB, седемь ката 
надолу, не трBбва да се мисли повече.” Не, ще мислимъ и то 
разумно ще мислимъ, но нBма да разрBшаваме задачитB. 
Казвамъ, започвайте, но не свършвайте! Ще кажете: Това е 
едно противорBчие. Какъ да не свършваме? Като казвамъ да 
започвате, но никога да не свършвате, подразбирамъ въ васъ да 
остане единъ вBченъ импулсъ къмъ знание, което всBки день да 
се разширява, да не дойдешъ до най-високото положение и да 
кажешъ, че нBма какво повече да се учи. НBкой отъ васъ 
мислятъ, че нBма повече ДобродBтели, че не могатъ да станатъ 
по-добри. Че ти не знаешъ още, какво нBщо е доброто. Ти си 
добъръ като човBкъ, но като ангелъ още не си добъръ. Пъкъ, 
ако си добъръ като ангелъ, не си добъръ като арахангелъ. Пъкъ, 
ако си добъръ като арахангелъ, има други сAщества, надъ тBхъ, 
чиято доброта още не си достигналъ. Пъкъ, не си тъй добъръ 
като херувимъ и най-послB не си добъръ като Бога. Това сA 
степени на доброта, които трBбва да ти даватъ потикъ. Затуй въ 
всинца ви трBбва да има търпBние, всинца да бAдете млади. У 
васъ постоянно трBбва да има единъ ламтежъ за знание, за 
доброта. 
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Упражненията, които правите, сA необходими, понеже въ 
половината часть на тBлото ви се набира повече негативна 
енергия, а въ другата половина положителна. При тия 
упражнения различнитB енергии въ тBлото ви се балансиратъ. 
Когато човBкъ е здравъ, когато чувствува и мисли правилно, 
енергиитB сами по себе си се балансиратъ. Но когато човBкъ не 
е здравъ, Природата сама прBдизвиква балансиране на тия 
енергии, тя създава извBстна болесть и съ това предизвиква 
разни движения. ЧовBкъ, като боледува, започва да се гърчи, да 
се движи, става - лBга, а съ това енергиитB се регулиратъ. Ако 
се уреголиратъ правилно, човBкъ оздравBва, ако не се 
урегулиратъ правилно, човBкъ заминава. 

СAщиятъ законъ за балансиране на енергиитB се отнася и 
при мислитB и чувствата на човBка. Когато човBкъ мисли, 
енергията прBминава отъ едното полушарие въ другото. Когато 
човBкъ чувствува, чувствата му служатъ сAщеврBменно да 
движатъ кръвьта. Когато чувствата сA радостни, тB движатъ 
артериалната кръвъ и прBдизвикватъ положителни мисли въ 
човBка. Когато пъкъ човBкъ е скръбенъ, когато тAжи, кръвьта 
става венозна и се прBдизвикватъ отрицателни мисли въ 
човBка. Чувствата служатъ при кръвообръщението на човBка. 
Всички духовни процеси, които ставатъ въ човBка, иматъ 
физически прояви въ организма му. Между духовнитB и 
физическитB прояви има пълна хармония.  

НBкой казва: Защо трBбва да правя упражнения? Разумно 
трBбва да ги правишъ! Това е законъ на Природата. Ако 
искашъ да живBешъ нормално, трBбва да правишъ редъ 
упражнения. Искашъ, не искашъ, ще правишъ упражнения, не 
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зависи отъ тебъ. Ако доброволно не правите движения, 
Природата ще ви застави на сила. 

Сега, всички работи трBбва да ставатъ разумно! Онова, 
което ние вършимъ, искаме да бAде разумно, обосновано, да 
нBма въ него противорBчия. ЧовBкъ може да живBе по много 
начини, но разумно трBбва да живBе. 

 

Любовьта ражда доброто.  Доброто носи животъ, свBтлина 
и свобода за нашитB души. 
 
 

14-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 14.I.1925 г. 

София 
 
 
 
 

  



 

309 
 

Значение на изслушването 
 
 

Тайна молитва 
 

Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, 
свBтлина и свобода за нашитB души. 

 

Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 
“ОтличителнитB черти на силата и материята.”  

Тема за следния пAть: “Най-силниятъ слогъ.” Като ви 
давамъ тази тема, искамъ само да помислите върху нея - нищо 
повече. Не мислете, че въпросътъ трBбва да се разрBши. 
Колкото и да мислите, той все пакъ ще остане неразрBшенъ, 
той е споренъ въпросъ. Какви сA качествата на слога? Отъ 
колко елементи, т. е. отъ колко букви се състои единъ слогъ? 
Какъ опрBдBлятъ граматицитB, слогъ и гласна едно и сAщо 
нBщо ли е? - Гласната е елементъ на слога. 

Интересно е, че ние понBкой пAть се занимаваме съ 
философски въпроси, разрBшаваме ИстинитB на Природата, а 
не знаемъ най-елементарнитB работи. ЗапримBръ, нBкои 
питатъ: Какъвъ е произходътъ на човBшката душа, или какво 
нBщо е човBшкиятъ умъ? Какъ ще опрBдBлите? ЧовBшкиятъ 
умъ не е нBщо, което можемъ да хванемъ и да го подложимъ на 
анализъ. Отъ проявитB на човBка може да сAдимъ за човBшкия 
умъ, но какво е човBшкиятъ умъ по сAщина, не можемъ да си 
съставимъ едно ясно понятие. Или, запримBръ, ние говоримъ за 
духа, за душата. Какви ли не философски мнBния иматъ хората 
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за душата и за духа. ОнBзи, които сA създали езика, които 
разбиратъ глаголитB и дълбокия смисълъ на всBка дума, тB въ 
живота, подъ думата “душа”, разбиратъ една опрBдBлена идея. 
Въ тBхъ сAщо тъй е точно опрBдBленъ смисълътъ на думата 
“умъ”, но при прBдаване на тBзи идеи въ слBдующитB 
поколBния, тB сA изгубили и своя вAтрBшенъ смисълъ. Ние 
отдBляме душата отъ себе си, защото искаме да я разгледаме 
обективно. По сAщия начинъ разглеждаме духа като нBщо 
отдBлно. Значи, щомъ можемъ да разглеждаме душата и духътъ 
като нBщо отдBлно отъ себе си, тB сA материални нBща. Щомъ 
разгледаме ума, като нBщо отдBлно отъ себе си, значи и той е 
нBщо материално. 

Тогава, какво нBщо е човBкътъ? Какво нBщо е Любовьта? 
Ние говоримъ за Любовьта и я разглеждаме извънъ себе си, 
затова и тя е нBщо материално. Говоримъ за Истината извънъ 
насъ, за това и тя е нBщо материално. Говоримъ за МAдростьта 
извънъ насъ и тя е нBщо материално. Кое тогава е духовното? - 
Туй, за което не можемъ да мислимъ, е духовно. Щомъ можемъ 
да мислимъ за нBщо, то е материално. Това сA антиподи, 
противоположности. ТрBбва да има нBщо въ насъ, съ което ние 
да раглеждаме сAщината на проявения животъ. Значи, въ този 
смисълъ ние подъ думата “истина” не разбираме самата 
Истина. Подъ думата “мAдрость” не разбираме самата 
МAдрость. Под думата “душа” не разбираме самата душа. Ние 
разбираме съвсBмъ други нBща. 

Сега запримBръ, съ коя буква започватъ новороденитB дBца. 
Съ каква буква изразявате вашата скърбь? Като кажете “ухъ” и 
“охъ”, тия двB възклицания иматъ ли едно и сAщо значение? 
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ВсBки ученикъ трBбва да има едно основно качество надъ 
другитB му качества. ЗапримBръ, нито единъ отъ васъ не може 
да търпи да му разправятъ за това, което той знае. ПрBдставете 
си, че нBкой започва да ти разправя това, което ти знаешъ. 
Какво правишъ? - Не можешъ да търпишъ, не можешъ да се 
съберешъ въ кожата си. Защо не можешъ да търпишъ? Защото 
въ този човBкъ нBма психологически тактъ, той се стреми да ти 
разправя или да те учи това, което знаешъ. Той казва: Чакай да 
ти разправя тази работа! И започва да ти разправя това, което 
ти си направилъ, като че ти не знаешъ, какво си направилъ. И 
той маже като тебе, нBма никаква разлика помежду ви. Защо се 
заражда у него желание да покаже, че той маже по особенъ 
начинъ? НBкои хора пъкъ обичатъ като говорятъ да се впущатъ 
въ подробности. Тъй постAпватъ не само малкитB хора, но и 
голBмитB. НапримBръ Толстой е единъ отъ тBхъ, обича 
подробноститB, анализата, а нBкои не обичатъ подробноститB, 
пристAпватъ направо къмъ прBдмета. Коя е причината? - Това 
може да се обясни отъ чисто хиромантическо гледище. 

Въ тия нBща има съвпадение. ЗапримBръ, забBлBзано е, че на 
онBзи хора, които обичатъ подробноститB, рAцBтB и пръститB 
на рAцBтB имъ сA дълги. Каква връзка има между дългитB 
пръсти и подробноститB? Какъ се явило туй съвпадение? Хора, 
на които пръститB сA кAси, обичатъ обобщенията, тB не 
влизатъ въ подробности. Разбира се, това не сA строго научни 
данни, има извBстно съвпадение. ПослB, среща се и друго едно 
съвпадение. Казват, че благородниятъ човBкъ има красиво 
лице. НBкои считатъ, че красотата е качество на благородство. 
Пластичностьта на лицето е една необходимость за красивото 
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лице. Пластичностьта на лицето е изразъ на душата. Лицето 
трBбва да изразява душата. По какво се познава единъ красивъ 
погледъ? НBкой пAть хората казватъ: Красивъ е този човBкъ. 
Азъ ще си послужа съ слBдната аналогия: единъ човBкъ е 
отличенъ краснописецъ, напише едно отлично по красота на 
почерка писмо, но безсъдържателно, безъ смисълъ. Другъ 
нBкой пише лошо, разкривено, но написалъ философско писмо, 
смисълъ има въ него. Питамъ: кое писмо е по-хубаво, 
красивото ли или изразителното? Пъкъ, ако съ красотата се 
съвпада и изразителностьта, то е другъ въпросъ.  

НBкои се впущатъ въ подробности. Не сA подробноститB, 
които оправятъ човBка. ПодробноститB нBкой пAть 
причиняватъ голBма врBда. НBкой казва: Чакай да ти кажа 
нBщо! И започва да развива края на най-малкитB погрBшки, 
търси най-малкитB имъ коренчета. Питамъ, като извадишъ туй 
коренче налице, какво можешъ да докажешъ? ТрBбва да имаме 
една опрBдBлена норма за погрBшкитB на хората. Туй, което 
считаме, че е грBшка, въ Природата не сAществува като 
погрBшка. Това, което хората наричатъ погрBшки, тB сA 
въображаеми нBща, тBхни измислици. Въ Природата нBма 
нищо подобно. НBкой пAть мислишъ, че си направилъ голBми 
погрBшки, но Природата не е хроникирала никакви погрBшки, 
а нBкой пAть мислишъ, че животътъ ти е изправенъ, мислишъ, 
че си светия, когато въ сAщность Природата е зарегистрирала 
редъ твои погрBшки. Има единъ законъ, споредъ който 
капкитB, които падатъ отъ низко, дупки не пробиватъ, а онBзи, 
които падатъ отъ високо, дупки пробиватъ. Значи, 
просветениятъ човBкъ, светията може да направи много голBми 
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грBшки, когато грBшникътъ не може да направи голBми 
грBшки, Природата не му е позволила да прави такива. 

Вие, като ученици трBбва да се пазите, защото можете да 
направите много голBми грBшки. Често вие мислите, че сте 
изправни. Не е така. Не е важно, какво мислите единъ за другъ, 
но важно е какво е хроникирано въ книгата на Природата. 
Какво мислите единъ за другъ това е ваше мнBние, то нBма 
нищо общо съ самия животъ. ПонBкой пAть вие се безпокоите, 
мислите, че сте много грBшни, но ако разгледате аналиитB на 
Природата, ще видите, че тамъ нBма нищо отбBлBзано. Вие 
може да сте пролBли много сълзи, но тя, като погледне, казва: 
“НBмашъ никаква погрBшка, нищо не искамъ отъ тебе.” 

За днесъ бBхъ ви задалъ темата: “ОтличителнитB черти на 
силата и материята.” Щомъ можемъ да разглеждаме разлика 
между сила и материя, можемъ ли да разгледаме по какво се 
различаватъ обективно? НBкои казватъ, че материята е 
инертна, а силата е потенциална. По какво се отличаватъ 
инертностьта на материята и потенциалностьта на силата? Това 
е единъ дълбокъ философски въпросъ. Ние ще оставимъ 
настрана въпроса за силата и материята. Тогава, каква е 
разликата между сила и енергия? Нека нBкой отъ васъ има 
добрината да прочете нBщо върху тия термини, да прBгледа, 
какъ ги дефиниратъ французкитB или английскитB учени. 

Говорилъ съмъ ви и другъ пAть, че еднообразието въ 
живота трBбва да се избBгва. Въ една лекция ще ви говоря 
върху това, какви противоположни качества се явяватъ въ 
човBка отъ еднообразието. Ако човBкъ се разглежда като 
сAщество, като индивидъ, който сега се проявява, и ако при 
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това допуснемъ, че той се е проявявалъ много пAти, питамъ 
какви сA отношенията между всички негови проявления? Вие, 
може би, сте идвали на Земята по 400 - 500 пAти. Тогава, по 
какво  се отличаватъ всички тия проявления? Вие сте носили 
разни имена, разни форми. По какво се отличаватъ всички тия 
ваши сAществувания. Мислите ли, че въ всички ваши 
сAществувания вие сте били носители все на ваши идеи? 
Колко пAти сте били носители на чужди идеи и убBждения! 
Значи, когато разглеждаме вашия животъ, трBбва да го 
разглеждаме въ връзка съ всички ваши минали и бAдещи 
сAществувания. Само тогава вие може да бAдете съвършени.  

Затуй, каквото и да ви се случи въ живота, каквото 
отклонение и да направите, въ една или въ друга посока, вие не 
можете съвършено да се отклоните отъ вашия пAть; да се 
отклоните отъ своя пAть, значи да изчезнете отъ 
пространството. Както планетитB, както Слънцето не могатъ да 
се отклонятъ отъ своята орбита, така и вие не може да се 
отклоните отъ вашия пAть. Даже и кометитB, за които вие 
мислите, че скитатъ изъ пространството, иматъ своя 
опрBдBлена мисия. Ето защо, човBкъ не се отклонява отъ 
прBдначертания му отъ Бога пAть, но пAтува изъ 
пространството, минава прBзъ разни области, вслBдствие на 
което понBкой пAть той става и добъръ и лошъ, както ние 
мислимъ, но тази лошевина и добрина зависи отъ съвсBмъ 
други причини. 

ВсBки отъ васъ трBбва да схване сAщностьта на нBщата и да 
разбере, по какво именно се отличава той отъ другитB хора. 
ТрBбва да намBрите въ себе си едно качество, по което да се 
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отличавате отъ другитB хора. Като намBрите туй качество, то 
ще ви зарадва. Това специфично ваше качество може да бAде 
много малко, микроскопическо, но ще ви причини много 
голBма радость, защото всички други нBща сA общи. Ако сте 
ученъ човBкъ, има и други учени като васъ. Ако сте красивъ 
човBкъ, има и други красиви като васъ. Ако сте силенъ човBкъ, 
има и други силни като васъ. Всички тия нBща сA общи, но 
има нBщо, по което човBкъ се отличава отъ другитB хора. И кое 
е то? Ще кажете, че разликата е въ душата. Тогава, по какво се 
отличава една душа отъ друга, ако всички души иматъ едни и 
сAщи качества?  

ПонBкой пAть вие ставате еднообразни, а понBкой пAть се 
натъквате на извBстни мAчнотии, ставате чрBзмBрно дBятелни, 
активни, което се дължи на натрупване излишна умствена 
енергия, вслBдствие на което се зараждатъ въ васъ редъ 
отрицателни чувства. Какви сA тия отрицателни чувства? - 
Чувства, които не носятъ радость на човBка, но тAга, скръбь, 
безмислие въ живота, индиферентность. Мислите, че и вие, 
както и всички хора въ цBлия свBтъ, сте глупци. Мислите ли, че 
такова едно заключение е право? ГлупавитB нBща за едни хора 
сA разумни. ЗапримBръ, хвърлете на единъ пBтелъ царевица на 
мраморна плоча, той пакъ ще рови, както ако хвърлите на 
земята. Вие ще се смBете, че не му идва на умъ да не рови. Азъ 
ще ви отговоря заради пBтела. Той казва: Азъ зная, че това е 
мраморъ, но пакъ ровя, за да не изгубя навика си, обичамъ да 
си спомнямъ това, което зная, понеже единъ день ще трBбва да 
си изравямъ храната изъ земята. Хората нBма да ми дават  
храната все на мраморъ. Дали това нBщо е точно така, не се 
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знае. И тъй, когато повтаряме нBкои нBща, които може да ни се 
видятъ безмислени, това правимъ, за да не изгубимъ нBкой 
навикъ, ако разбира се навицитB трBбва да се поддържатъ. 

Та, първото нBщо: когато нBкой човBкъ започва да ти 
разправя нBщо, което ти знаешъ, ако си философъ, въ туй 
разправяне ще намBришъ една малка разлика отъ това, което ти 
знаешъ. Азъ чета Посланието на Апостолъ Павла, дBто се 
казва: “ВBрата е отъ слушането.” НBкой, който повBрвалъ въ 
Писанието, но не го разбралъ, казва: ВBрването, а не вBрата е 
отъ слушането. Криво разбралъ той тBзи нBща. ВBрване и вBра 
не е едно и сAщо нBщо. Щомъ слушамъ нBкого, азъ ще започна 
да вBрвамъ, ще кажа: Това е така. ПрBди това азъ имахъ вBра въ 
себе си, а не вBрване. По какво се отличава вBрата? - ВBрата е 
качество на Любовьта. Ти вBрвашъ въ този, когото любишъ, 
неговата дума е законъ. Кажешъ ли, че не е така, не може така 
и т. н., това е любовьта, която вие имате - обикновената 
Любовь. На онзи, когото обичашъ, на онзи, комуто вBрвашъ, ти 
не можешъ да припишешъ никаква слабость. Имашъ ли, обаче, 
върване въ този човBкъ, ти веднага можешъ да му припишешъ 
нBкаква слабость. Тъй че, между вBрване и вBра има едно 
вAтрBшно различие. 

Често хората повтарятъ изречението, което Сократъ бB 
казалъ нBкога: “Познай себе си!” Кое е по-хубаво да познаваме 
себе си или Бога? Ако азъ бихъ критикувалъ гърцитB, бихъ 
казалъ: Дотолкозъ е достигналъ гръцкиятъ умъ. Еврейскиятъ 
умъ пъкъ е достигналъ до приложението да казва: “Начало на 
мAдростьта е страхътъ.” Идва Христосъ и казва: “Познай 
Бога!” Питамъ сега: кое е по-силно, да познавашъ себе си, да се 
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страхувашъ ли или да познавашъ Бога? - Разбира се, това сA 
били системи, школи, прBзъ които човBчеството е минало. 
Когато гърцитB сA проповBдвали да познавашъ себе си, тB сA 
минали прBзъ извBстна школа, прBзъ извBстно учение. Какъ 
трBбва да познава човBкъ себе си! Какво трBбва да познава въ 
себе си? - Да познае въ себе си Божественото и всички 
възможности, които се криятъ въ него. Щомъ въ Божественото 
има толкозъ възможности, кажете ми една отъ тBхъ, главно 
основната възможность. Все трBбва да има една основна 
възможность. Коя е тя? 

ПонBкой пAть ние взимаме едно общо твърдение и казваме: 
“ПовBрвай!” Въ какво? - Въ Божията Любовь. “ПовBрвай въ 
Божията МAдрость!” Много добрB, но кое именно да 
повBрвамъ? ОтдB ще започне тази Любовь? Започни отъ 
нейното практическо приложение. НBкой казва: Азъ вBрвамъ 
въ Бога. Той често произнася това изречение, но то не 
дBйствува върху него. Като кажешъ: “ПовBрвай въ Бога”, 
“Люби Бога”, сърцето ти трBбва да затрепти, да заиграе въ 
тебе. Щомъ не заиграе, значи това сA само думи. Когато 
говоримъ по сAщия философски начинъ “азъ трBбва”, “азъ 
съмъ длъженъ да направя това-онова”, а нищо не вършимъ, 
работитB си оставатъ на едно и сAщо мBсто, непомръднати. 

Сега, вземете запримBръ двBтB отличителни вAтрBшни 
черти на човBка, който се проявява въ женска форма и на 
човBка, който се проявява въ мAжка форма. По какво се 
отличаватъ тия двB форми? Ние казваме, че въ едната форма 
прBобладава умътъ, а въ другата форма прBобладава сърцето. 
Това сA общи твърдения. УчителитB на окултната наука 
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подържатъ слBднитB възрения: МAжътъ не може да стане жена 
и жената не може да стане мAжъ. Жената нBкой пAть може да 
вземе мAжка форма, но тя си остава и мAжътъ може да вземе 
женска форма, но той все мAжъ си остава. По сAщина 
мAжкиятъ и женскиятъ принципъ въ Природата не могатъ да 
се измBнятъ, тB вBчно ще си останатъ едни и сAщи. Вие често 
казвате: Азъ, като стана единъ день жена, или като стана 
мAжъ, и веднага разрBшавате въпроситB. Какво ще направишъ, 
като станешъ жена? Или, какво ще направишъ, като станешъ 
мAжъ? При сегашнитB условия, като станешъ жена, ще 
вършишъ една работа, а като станешъ мAжъ, ще вършишъ 
друга работа. Сега виждате ли дB е противорBчието? ЖенитB 
казватъ: За насъ нBма шансъ да станемъ мAже, значи, вратата 
ни е затворена. МAжетB пъкъ казватъ: Много добрB, че ние 
нBма да станемъ жени. 

Други окултисти казватъ, че мAжкиятъ принципъ родилъ 
злото, а женскиятъ принципъ родилъ доброто. Какви 
заключения бихте извадили отъ тия твърдения? ВBрно ли е 
това? Не, положителната форма на жената и положителната 
форма на мAжа раждатъ злото. Отрицателната форма на мAжа 
и отрицателната форма на жената раждатъ злото. 
Положителната форма на мAжа и отрицателната форма на 
жената раждатъ доброто. Положителната страна на женския 
принципъ и отрицателната страна на мAжкия принципъ 
раждатъ доброто. Но тия добрини се отличаватъ. 

СлBдователно, когато говоримъ за злото въ свBта, ние 
трBбва да разбираме чисто физическия животъ, защото злото 
сAществува въ физическия свBтъ, въ формитB на нBщата. Въ 
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сAщината на живота злото не сAществува. Значи, злото се 
проявава въ материалния животъ. И тъй, всBки отъ васъ може 
да измBни своето състояние. Ако е лошъ, нека си тури единъ 
минусъ, или да прояви качествата на противоположния 
принципъ. Единиятъ принципъ наричамъ “принципъ на 
живота”, а другиятъ - “принципъ на ума”. Това сA двата 
принципа, които работятъ въ живота. Умътъ и животътъ 
съединени заедно, раждатъ противорBчията. Ако не приложите 
тази философия въ живота си, тя остава само за Природата. 
Ако пъкъ искате да се ползувате отъ нея като сAщества, които 
сте дошли на Земята да се учите, вие трBбва да разбирате 
законитB на живата Природа. ВсBкога трBбва да правите малки 
опити. ЗапримBръ, вие имате единъ приятель и мислите, че той 
ви обича. Приятельтъ ви сAщо мисли, че вие го обичате. Но 
вие трBбва да се спрете въ тази Любовь върху нBщо 
сAществено, а именно да провBрите, дали тази Любовь почива 
на една здрава основа и то не за година, двB, десеть, но дори да 
може да прBмине отъ този животъ въ другъ. Това е Любовь за 
подражание, тя може само да ви ползува. Но Любовь, която не 
може да мине отъ животъ въ животъ, отъ едно сAществуване 
въ друго и да образува връзка, тази Любовь е чисто физическа. 
Не говоря, че физическата любовь е лошо нещо, но казвамъ, че 
тя не може да образува здрава връзка. 

И  тогава идвате до друга крайность, казвате: Въ свBта нBма 
любовь. Не правете такива твърдения! Щомъ човBкъ направи 
такова заключение, той създава друго зло за себе си. Ти 
казвашъ: “Всички българи сA лъжливи, всички българи сA 
груби.” Отъ това заключение логически слBдва: “Щомъ всички 
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българи сA такива, азъ съмъ българинъ, слBдователно и азъ 
съмъ грубъ.” Какво се ползувашъ ти, ако всички българи сA 
груби? Ако извадишъ такова заключение, какво се ползувашъ? 
Или пък вие понBкога казвате: Богъ ме е създалъ такъвъ. Вие 
бBхте ли тамъ, когато Господь ви е създавалъ? Знаешъ ли, че 
Господь така ви е създалъ? ПрBдставете си, че азъ направя една 
отлична стомна за нBкой князъ  или за нBкой царь, но по една 
случайность тази стомна попадне въ рAцетB на нBкой 
простакъ, той започне да налива въ нея такава течность, за 
каквато тя не е опрBдBлена. Този простакъ, като не разбралъ 
цBната на стомната, далъ ѝ една проста служба, а не такава, за 
каквато е била прBдназначена. Кой е кривъ сега: азъ ли, който 
създадохъ стомната, или онзи, който я употрBбява? - Онзи, 
който я употрBбява.       

Сега, мнозина отъ васъ иматъ отличенъ умъ, но го впрBгатъ 
въ работа, каквато имъ попадне, като този простакъ. Съ какво 
се занимавате? - Съ дреболиитB на живота, съ речено - казано, 
съ новинитB по вBстницитB, че Одринъ се прBвзе, че 
българската валута спада, че 20 кAщи въ града Ню Йоркъ 
изгорBли, че толкозъ параходи потънали и т. н. ВсBки день се 
чете тази литература. Другаде се говори, че еди-кой си 
професоръ опровергалъ нBкоя теория и създалъ нова. Тъй 
пълните ума си съ такива отрицателни нBща. Питамъ ви сега: 
за всичката каша, която туряте въ прекрасната стомна, кой е 
кривъ? Господь ли или вие? Щомъ дойдешъ до тBзи въпроси, 
че еди колко кAщи изгорBли, че еди-кой си параходъ потъналъ, 
не чети. Оставете свBтътъ да чете за потъналитB параходи. Азъ 
бихъ челъ слBднитB нBща, напримBръ: “Англия направила 
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десеть парахода; еди-кога си десеть парахода тръгнали за 
Америка” и т. н. А това, колко души фалирали, колко хора сA 
осAдени и редъ други въпроси, на тBхъ не обръщамъ 
внимание. Турете настрана всичко отрицателно! Че еди-кой си 
художникъ започналъ една картина и не я довършилъ - турете 
този въпросъ настрана; че еди-кой си свещеникъ умрBлъ - 
турете този въпросъ настрана! Турете настрана всичко 
отрицателно! Не казвайте, че едно врBме сте били по-силни, 
по-умни. Сега какви сте? Кажете: “Сега се съгражда у менъ 
единъ новъ параходъ.” Или пъкъ си сънувалъ нBкакъвъ лошъ 
сънь, че си падналъ отъ една голBма скала - забрави този сънь. 
НBкой сънувалъ, че го гонBло черно куче. Забрави този сънь, съ 
кучета не се занимавай! Другъ нBкой билъ въ една кAща, която 
се запалила, и безъ малко щBлъ да изгори. Не стой въ кAщи, 
които горятъ! Ние търсимъ смисъла на нBщата. Може би, този 
сънь да нBма нищо общо съ твоя животъ. НBкой казва: Снощи 
на сънь имахъ крила, хвъркахъ като ангелъ. Какво означава 
това? - Радвай се, че си хвъркалъ! - Ама какво може да ми се 
случи? - Щомъ си хвърчалъ, ще те турятъ на хубава служба, ще 
те назначатъ директоръ на нBкоя банка или прBдставитель 
нBкAдB. Това означаватъ крилата. Тия нBща сA съвпадения, 
които отвличатъ вниманието ви. ТB сA хубави, но има нBща, съ 
които абсолютно не трBбва да се занимавате. 

Та първото нBщо: Всички трBбва да се учите да 
дисциплинирате ума си. Докато не дисциплинирате ума си, да 
знаете кое да четете и кое не, дълго време ще продължатъ 
страданията ви. Дръжте положителното въ живота! ПонBкой 
пAть въ васъ има желание да търсите отрицателното. Досега 
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вие сте вървBли съ отрицателната философия, но необходимо 
е положителното въ живота. Казахъ ви, че хората може нBкой 
пAть да ви набBдятъ, но що отъ това? ТB могатъ да ви 
прBзиратъ, да кажатъ нBщо лошо за васъ, но що отъ това? Ще 
си минете, безъ да се спрете. БългарскитB пословици казватъ: 
“Дума дупка не прави”, “Въ море дупка се не прави”. Ако 
нBкой мисли, че слBдъ като ви оцапа, ще може да пробие 
дупка въ морето, той се лъже. Никой не може да ви оцапа. 
Божествениятъ принципъ въ човBка по никой начинъ не може 
да се изцапа. ТBлото може да се оцапа, дрехитB могатъ да се 
оцапатъ, но Божествениятъ принципъ, сAщественото въ 
човBка никой не може да го засегне. - Ами защо трBбва да 
излагамъ честьта си? Ако моята честь може всBки да цапа, 
това е безчестие. Но, ако никой не може да засегне честьта 
ми, това е истинската честь. Ще знаете, че има нBщо въ васъ, 
което никой не може да засегне. Това сA максими. Знаете ли 
това, ще бAдете спокойни, но не индиферентни.  

Вземете урокъ отъ свBта. Азъ отъ редъ години слBдя и 
виждамъ, че даже и най-религиознитB хора въ България, както 
и въ Америка, и въ Англия - навсBкAдB, иматъ една слабость - 
криятъ своето тщестлавие и своята гордость. СвBтскитB хора 
изявяватъ тщестлавието си, не се криятъ. НBкой свBтски 
човBкъ, когато ти даде своята книга, радва се като дBте. 
Религиозниятъ човBкъ пъкъ, ще донесе своята книга, ще ти я 
даде, но играе роль, като че е индиферентенъ. Той казва, че 
нищо не струва тази книга, прави се скроменъ. Не, той не 
говори Истината, въ себе си мисли другояче. Казва, че нищо 
не струва, а въ сAщность мисли, че много струва. Само смBй 
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да кажешъ, че нищо не струва, прBзъ цBлия си животъ той 
нBма да забрави това нBщо. 

Въ религиозния животъ има една голBма опасность, а 
именно: тщестлавието и гордостьта се скриватъ вAтрB въ 
човBка и той трBбва внимателно да ги различава. Не е лошо, 
че се е появило тщестлавието, но трBбва да се молишъ. НBма 
нищо лошо, че е дошло тщестлавието. Покани го, нагости го, 
дай му угощение и го изпрати навънъ. Гордостьта дошла. И 
нея посрещни, нагости и послB изпрати навънъ. По-хубаво е 
човBкъ да бAде искренъ. Азъ харесвамъ понBкой пAть 
свBтскитB хора. ТB иматъ дBтински черти. ЧовBкъ трBбва да 
бAде като дBте. Казвате:  Азъ написахъ нBщо. Не смBете по-
нататъкъ да се изкажете. Не, кажи си: Азъ написахъ едно 
стихотворение, което самъ си харесвамъ. Когато го прочета, 
азъ се въодушевявамъ, не зная, дали и вие ще се въодушевите. 
Ако говоря Истината, тъй ще я кажа, пъкъ ако не искамъ да я 
казвамъ, по-добрB ще мълча. Ще си кажа, че съмъ написалъ 
едно съдържателно стихотворение, пълно съ идея. НBма какво 
да се срамувамъ.  

Ако една идея се е родила въ насъ и сме ѝ дали форма, 
нBма какво да се стBсняваме. Ще изнесемъ тази идея тъй 
както е и ще кажемъ: Хубаво е това стихотворение, 
изразително е, но не е и най-красиво. Да кажемъ, че нBкой 
чете много хубави работи. Ние нBма да кажемъ, че той не 
разсAждава философски, защото въ сAщность той 
разсAждава философски, но не може да се изкаже 
философски. Мнозина разсAждаватъ философски, но не 
могатъ да се изкажатъ философски. ЧовBкътъ мисли 
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философски, но не може да се изкаже философски, не може да 
намBри подходяща дума, затова казва: Вие не можахте да ме 
разберете. Въ такъвъ случай казваме: Когато хората повече 
мислятъ, по-добрB разбиратъ нBщата, но щомъ рBкатъ да се 
изкажатъ, има една спънка, не могатъ да се изкажатъ добрB. 
Сега, какво е общото заключение? Заключение не трBбва да 
има. Общото заключение подразбира общия знаменатель. Кой 
е общиятъ знаменатель? 

Великъ, способенъ е онзи ученикъ, който може да 
изслушва другитB ученици. Този ученикъ, който говори, 
трBбва да бAде досBтливъ. Щомъ го изслушватъ, той не 
трBбва да прBкалява. Ще ви приведа за примBръ една 
ученичка, тя нBма да се сърди. Отиваме на разходка. Тази 
сестра обула нови обуща, но вънъ земята покрита съ снBгъ и 
тя пада, става - хлъзгаво е. Тя не може да върви добрB и 
споредъ нея и другитB се спиратъ. Тя не иска да пада и съ това 
да прBчи и на другитB, но обущата ѝ сA гладки. Тя трBбваше 
да прBдвиди това нBщо. Единъ братъ иска да ѝ помогне, но и 
той пада с нея; ту тя падне, ту той падне, търкалятъ се. 
Казвамъ, нови сA обущата ѝ. Въ новитB идеи, особено въ 
снBжно врBме, всBкога има такова подхлъзване. НBма нищо 
лошо въ това подхлъзване. Ще се подхлъзнешъ, ще седнешъ и 
ще си помислишъ, защо си падналъ. Ако паднешъ назадъ, 
помисли хубаво, защо си падналъ така. Ако паднешъ напрBдъ, 
помисли хубаво, защо си падналъ напрBдъ. Ако паднешъ 
налBво, помисли защо си падналъ налBво. Ако паднешъ 
надBсно, помисли, защо си падналъ надBсно. Философски 
мисли!  
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Като си купите нови обуща, направете слBдния опитъ: 
обуйте за пръвъ пAть обущата си, излBзте съ тBхъ изъ града и 
започнете да мислите за нBкой много отрицателенъ човBкъ, 
когото познавате. Започнете да разсAждавате, защо този 
човBкъ ходи изъ широкия пAть, защо води такъвъ лошъ 
животъ и т. н., ще видите, че нBма да се мине дълго врBме и 
вие ще паднете на гърба си. Значи, този човBкъ нBма 
гръбнакъ, съ който да издържа въ живота и затова е взелъ 
такова направление. ПричинитB, поради които този човBкъ се 
отдBлилъ отъ правия пAть, сA любовни. Той се влюбилъ, не 
могълъ да постигне цBльта си и падналъ на гърба си. ПослB 
вземете другъ нBкой типъ и направете още единъ опитъ. Това 
сA мои прBдположения, мои изводи, вие сами трBбва да 
правите опити, да видите, какъ ще падате. По този начинъ ще 
провBрявате, отъ дB произлизатъ слабоститB на другитB хора. 
Само така ще намBрите, кои сA причинитB за отклонението на 
хората отъ пAтя имъ. 

Вървите по пAтя и виждате, че нBкой човBкъ падналъ. 
Казвате си: “Защо ли падна този човBкъ?” Не се минава много 
врBме и току вижъ и вие падате на лицето си. Значи, 
причинитB за падането на този човBкъ сA чисто материални. 
Искате да знаете, защо този човBкъ се подхлъзналъ. Питамъ: 
ами вие защо не пазите равновBсие? Казвате: “Защо този 
човBкъ не върви по пAтя си?” Ами защо вие паднахте на 
гърба си? - “ПрBпънахъ се.” Че и той се прBпъна. А защо 
падате на другитB двB страни, налBво и надBсно, вие сами ще 
разгадавате. 
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Сега, ще правите опити, ще наблюдавате, какъ ще падате и 
по този начинъ ще провBрите, дали туй, което ви говоря е 
вBрно. Ще правите опита на мBста, дBто нBма много камъни. 
НBкой пAть камънитB сA много опасни. СлBдователно, 
изводътъ е слBдниятъ: Когато тръгвате на разходка по високи 
планински мBста, абсолютно трBбва да изхвърлите отъ ума си 
всички отрицателни мисли. Ще мислите само за хубави нBща, 
за благородни и възвишени работи, за Бога, за ангелитB. 
Тогава нBма да има никакво падане. Ще хвърчите нагорB съ 
крилата на птица. Когато ходишъ на разходка, никаква 
отрицателна мисъль! Всичко заключи у дома си и кажи: другъ 
пAть, когато бAда въ кAщи и седна на столъ, тогава ще мисля 
за отрицателни нBща, защото тогава нBма опасность да падна. 

НBкои отъ васъ ученицитB трBбва да образуватъ малки 
крAжоци за опити. Вие очаквате да дойде нBщо велико въ 
свBта. Вие искате да придобиете просвBтление наготово, да ви 
дойде изведнъжъ отнBкAдB. Знаете ли прBзъ какви ужасни 
страдания сA минали онBзи хора, които сA добили 
просвBтление? ОнBзи, които не сA запознати съ законитB на 
окултната школа, мислятъ, че тази работа е лесна. Не е тъй 
лесно. Великото просвBтление изисква голBмо юначество, 
затова се дава по малко. То е силно вино, всBки може да се 
опие отъ него. Щомъ се пие повече отъ това вино, хората 
започватъ да играятъ. НBкAдB изъ Варненско една туркиня 
отива въ кAщата на единъ свещеникъ. Попадията имала 
хубаво, силно вино хардалия.* Наточила отъ него и поканила 

                                                 
* Хардалия (ар. – тур.) – прил. за вино, пресечено със синапъ. 
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туркинята да пиятъ. Туркинята, като пила 2 - 3 чашки отъ това 
вино, опила се вече. Хвърлила фереджето, започнала да играе. 
И попадията сAщо тъй заиграла. Какъ стана тази работа? -
Хардалията вино направи това нBщо. Естеството на тия двB 
жени не се е измBнило, но хардалията вино, като влBзе въ 
тBхъ, развеселява ги, накарва ги да играятъ. Често хората въ 
живота си попадатъ подъ влиянието на това вино - хардалия и 
тогава и въ кAщи и извънъ кAщи се проявяватъ такива, 
каквито не сA. Казвате: “Какъ стана тази работа? - 
Хардалията е причина, нищо повече. Хардалията е сила, която 
може да произведе голBмъ ефектъ само върху една мисъль 
или върху една дума. ПослB се дохожда въ нормално 
състояние. Казватъ: “ПрBдлагатъ ли ти хардалия нBкAдB, ще 
го опиташъ, дали е сладко, или не. Ако е сладко и не рBже, 
пий; ако рBже, не пий!” Не е виновенъ онзи, който дава, но ти 
ще пиешъ малко. 

Мнозина отъ васъ казватъ: “Ние като ученици трBбва да 
направимъ това, трBбва да направимъ онова. Но нBщата 
оставатъ ненаправени. И като погледнемъ върху историята на 
човBшкото развитие, цBлата е съставена отъ такива чудни 
проекти. Има една архива, цBлъ складъ въ Природата отъ 
проектитB на всички минали култури. Не зная, какво ще стане 
съ тBзи неизпълнени проекти, но Природата е складирала 
всички нереализирани проекти. И вашитB проекти ще идатъ 
въ тази архива. Онова, което вие приложите, ще остане за 
васъ. “Това мисля да направя, онова мисля да направя” - 
всичко това ще влBзе въ тази архива. Тамъ ще отбBлBжатъ: 
“Въ 1925 година личностьта А, родена въ София, имаше 
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такъвъ и такъвъ проектъ, който не можа да приложи. Този 
проектъ остава въ архивата на природата. Затова, сега вие 
трBбва да намBритB най-малкия проектъ и да го приложите.  

Като казвамъ това, не разбирамъ, че нищо не сте 
приложили, но отъ васъ се изисква повече приложение. Ще 
кажете: “Учителю, ние приложихме нBкои нBща.” Азъ 
разбирамъ въпроса логически, правилно. Ще ви прBдамъ това 
на вашъ езикъ. Вие започвате да плетете чорапъ. Направете 20 
примки, съединете ги така, че образувате отъ тBхъ едно 
колелце. Питамъ ви: свършихте ли чорапа? - Не, не е 
свършенъ. Направете още 20 примки, образувайте второ 
колелце, че трето, че четвърто, докато дойдете до петата. 
Направите ли петата, довършете цBлиятъ чорапъ. Този чорапъ 
трBбва да се оплете! Казвамъ, вие още не сте дошли до петата, 
ще плетете нагорB още повече. Казвате: “Ама азъ оставихъ 
чорапа, започнахъ да пиша едно съчинение.” Не, ще 
довършишъ чорапа, че послB ще пишешъ съчинението си. Ти 
си написалъ само въведението. “Да, азъ написахъ вече 
първата глава.” Чакай, много отъ останалитB глави сA много 
трудни. Докато ги напишешъ, ще отидатъ не по-малко отъ 10, 
20 и повече години. Ти не знаешъ, какво може да ти се случи 
презъ това врBме. НBкоя глава можешъ да напишешъ за единъ 
день, нBкоя за една година, а нBкоя за 10 години - не знаешъ 
колко врBме ще употрBбишъ. Затуй ще турите постоянството 
като необходимо условие за работа.  

Като ви говоря, азъ не разбирамъ вашия индивидуаленъ 
животъ. Вие казвате: “Кого ли подразбира Учительтъ?” Кого 
ли има прBдъ видъ? Не, работа трBбва да се върши. Азъ 
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нBмамъ прBдъ видъ едного, а говоря общо. Когато работитB 
ни въ една школа или въ едно общество вървятъ добрB, ние 
усBщаме единъ трепетъ, една радость, а пъкъ когато не 
вървятъ добрB, нBщо ни стBга отвAтрB, тAжно ни е, скръбно 
ни е. НBкои отъ васъ ще кажатъ: “Да, азъ чувствувамъ тази 
тAга.” Не трBбва външно да я чувствувате, външно може да я 
разберете обективно. ВътрBшно трBбва да се възприематъ 
нBщата. ВсBко общество може да се разгледа обективно, но 
като се съедините съ него, ще разберете до каква степень на 
развитие е достигнало то. Не трBбва да гледате на нBщата съ 
прBдубеждение. Вие можете да провBрите и изпитате 
степеньта на развитието на всBко общество. Не се 
заблуждавайте! Щомъ изпитате единъ приятенъ трепетъ подъ 
лъжичката, ще знаете, че тия хора сA добри, съ благородни 
стремежи. 

Като ученици въ този окултенъ класъ, вие трBбва 
постоянно да работите, като се индивидуализирате трBбва да 
знаете, че имате общи отношения къмъ всички ученици отъ 
невидимия свBтъ. ОнBзи, които работятъ заради васъ, 
очакватъ и вие да работите заради тBхъ. Вие сте коренитB, тB 
сA клончетата. Между вашия и тBхния животъ има 
съотношение. Не мислете, че вие можете да бAдете 
абсолютно самостоятелни! Има извBстни ограничения, които 
ние трBбва сами да си наложимъ, сами да се ограничимъ. Азъ 
наричамъ ограничение това, когато самъ се ограничишъ. 
Тогава можешъ да правишъ каквото искашъ. Когато обаче 
други те ограничаватъ, ти не си свободенъ - има материални 
прBгради. Нашето ограничение има чисто духовенъ 
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характеръ. По-добрB да си наложимъ духовно ограничение, за 
да не дойде материалното. Ако ние сами не си наложимъ 
духовно ограничение, ще дойде материалното. Тогава именно 
ще дойдатъ редъ мAчнотии върху васъ. 

И тъй, кой е най-силния слогъ? ВсBки човBкъ си има по 
единъ силенъ слогъ. ВсBки човBкъ си има по едно любимо 
име, въ което е вмъкналъ този слогъ. Неговата сила е въ 
неговото име. Въ силата на този слогъ е скрито човBшкото 
богатство. ЗабBлBзали ли сте, когато нBкой започне да пише 
писмо, приятельтъ му седи до него и му казва: “Напиши ми 
едно писмо!” ВсBки приятель иска да има писмо отъ приятеля 
си, казва му: “Искамъ да имамъ отъ тебе едно писмо.” И 
приятельтъ му, само като започне, едва напише първата буква 
“Л”, онзи подскача отъ радость. Какво има да му пише 
неговиятъ приятель? Той разбира, какво иска да му пише. 
Написва буквата П. Онзи пакъ подскача, пакъ се зарадва. 
СлBдъ това написва точка, послB буквата Г. Онзи пакъ се 
зарадва, пакъ подскача. Онзи продължава писмото: Ла, Па, Га, 
лу, пу, гу, ло, по, го…Какво разбрахте сега? Приятельтъ 
разбра нBщо. 

Първоначално буквитB, съ които вие си служите, сA били 
символически йероглифи, а сега сA графически. Първо-
началната буква “Л” е изразявала цBла идея. Буквата “Л” е 
идея, тя показва стремежъ нагорB. Буквата “П” сAщо тъй е 
символическа, идея има въ нея. Въ буквата “Г” сAщо има 
идея. Тия букви сA се опростотворили отпослB и сега се 
употрBбяватъ само като елементи на думитB, като елементи на 
слоговетB. Ние трBбва да разбираме малкитB работи въ себе 
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си. Не търсете великитB работи въ свBта! Малкиятъ трепетъ 
може да даде най-силенъ тласъкъ на вашия умъ, най-силенъ 
тласъкъ на вашето сърце. НBкой приятель се намира въ 
затруднено положение. Отваря Писанието и му се пада 
стихътъ: “Духътъ свети ще ви научи.” Сега вие си мислите, 
какъ ли ще ви научи Духътъ. Ще ви научи, като се учите. Азъ 
мога да разбера усилието на Божия Духъ, онова, на което Той 
ме учи, като уча и азъ самъ. НачинитB, по които туй учение 
може да ви се прBдаде, сA всевъзможни. Въ всинца ви трBбва 
да има желание да се учите. Отъ малкитB работи ще се учите. 
Научили сте много нBща, много примBри имате, но както 
виждате, чорапътъ ви е до петата. 

Сега, общиятъ законъ е слBдующиятъ: ВсичкитB състояния, 
които може да прBкарате прBзъ деня, сA въ сAщность само 
двB: Положително състояние на радость и отрицателно 
състояние на скръбь. Скръбьта ви може да бAде интенсивна и 
радостьта ви ще бAде интенсивна; скръбьта ви може да бAде 
срBдна и радостьта ви ще бAде срBдна. Каквато е скръбьта, 
такава е и радостьта; каквато е радостьта, такава е скръбьта. 
Това е законъ, нищо повече. Който много скърби, много се 
радва; който малко скърби, малко се радва. И едното е вBрно 
и другото е вBрно. Който много се учи, много харчи; който 
много харчи, много се учи. 
Упражнение: РAцBтB напрBдъ, дBсната рAка надъ лBвата. 

Въртете киткитB, рAцBтB една около друга. ЛBвата рAка 
предъ гAрдитB, дBсната напрBдъ, послB и лBвата напрBдъ. 
Трептение киткитB и на двBтB рAцB. ДBсната рAка прBдъ 
гAрдитB, лBвата напрBдъ, послB и дBсната напредъ и 
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трептение киткитB и на двBтB рAце, съ постепенно усилване и 
постепенно отслабване. 

РAцBтB прBдъ гAрдитB съ допрBни пръсти. Въртене 
киткитB на рAцBтB една около друга. 

РAцBтB настрана и трептение на киткитB. 
РAцBтB настрана и крAгообразни движения. 
 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто.  Доброто носи животъ, свBтлина 
и свобода за нашитB души. 
 
 

15-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 15.I.1925г. 

София 
 
 

  



 

333 
 

Правилно пBние 
 
 

Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
Размишление 

 
Продиктува се пBсеньта: “Малкиятъ изворъ”. 
Често запитвате: “Не може ли безъ противорBчия въ 

живота?” - Вие не можете да се избавите отъ противорBчията 
въ живота. ТB сA законъ въ Природата. Туй трBбва да го 
знаете! ПротиворBчия сAществуватъ навсBкAдB. 

На съврBменния езикъ липсва много нBщо. Този езикъ, на 
който днесъ говоримъ, единъ день даже и дBцата нBма да 
говорятъ. Днесъ той е хубавъ, красивъ за насъ, но единъ день, 
когато съзнанието на хората се пробуди, въ него ще се 
образуватъ нови форми. Сега ще говоримъ тъй, както езикътъ 
изисква. Ако кажемъ, че сегашниятъ езикъ не е хубавъ, хората 
ще се докачатъ. При сегашнитB условия на живота, този езикъ 
е най-хубавъ, защото съотвBтствува на нашия органъ; засега 
другъ езикъ не можемъ да говоримъ. За примBръ, защо въ 
английски, гръцки и славянски езици членътъ се поставя прBдъ 
думата, а въ български езикъ членътъ се поставя на края на 
думитB? ПричинитB за това могатъ да се обяснятъ 
филологически. НBкои ще кажатъ, че това е свойство на езика. 
Върху туй иматъ думата всичкитB филолози, езиковBдци. Има 
закони, които регулиратъ езицитB. ОнBзи отъ васъ, които сA 
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езиковBдци, иматъ способностьта да разбиратъ законитB, по 
които се развиватъ езицитB. КабалиститB сA най-добритB 
езиковBдци. ТB дBлятъ и запетаята. МAчно е да се създаде 
единъ картиненъ езикъ. 

ПBсеньта “Малкиятъ изворъ” е дBтинско упражнение. 
Христосъ казва: “Ако не станете като малкитB дBца, нBма да 
влBзете въ Царството Божие.” Щомъ сте дBца, ще пBете 
дBтински пBсни. Коя пBсень е по-хубава: “Малкиятъ изворъ” 
или “Бой, бой искаме ний, да прогонимъ врага злий.” Идеята въ 
втората пBсень е за свBта. НBкои отъ васъ, които знаятъ 
пBсеньта “Малкиятъ изворъ”, нека я изпBятъ! 

Вашето пBние е обикновено. Като пBете, идеята трBбва да 
изпAкне. Има извBстни състояния, които правятъ хората 
официални помежду си. НапримBръ, нBкой човBкъ говори 
приятелски, но щомъ се качи на амвона, той става официаленъ. 
Не, говори си тъй, както говоришъ на себе си! Щомъ накарашъ 
нBкого да говори прBдъ много хора, той вече се промBня. 
Хубавото пBние е да пBешъ и на другитB тъй, както пBешъ и на 
себе си. Защо ще пBешъ на себе си по единъ начинъ, а на 
другитB по другъ начинъ? ПBешъ ли на другитB, както и на 
себе си, тонътъ не се губи. Това е естествено пBние. Първата 
спънка за васъ е тамъ, дBто не сте естествени. 

Тази пBсень, “Малкиятъ изворъ” не е идейна. Идейни пBсни 
на земята нBма. ИдейнитB пBсни сA при ангелитB. Макаръ и да 
не сA идейни пBсни, тB служатъ поне за вашето повдигане. 
Сега, не е достатъчно само да се произнесете, че една или друга 
пBсень не е хубава, но този отъ васъ, който има поетически 
дарби, нека напише по-хубава. Който напише най-хубава 
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пBсень, ще я вземемъ за упражнение. Ако нBкой напише една 
пBсень, но не се одобри, нека не се докачва. Ако азъ напиша 
една пBсень, ще я пBя за себе си. Дали другитB ще я пBятъ, това 
ще бAде за мене безразлично. Ако другитB подематъ пBсеньта, 
добрB; ако не я подематъ, тя си остава само за мене. НBкой 
пAть може да научите дBцата една малка пBсень, която 
дBйствува върху тBхъ възпитателно. ИзпBйте “Махаръ бену 
аба!” 

Има единъ простъ основенъ законъ въ музиката, който 
всички трBбва да знаете. Този законъ е слBдния: Въ музиката се 
образува единъ крAгъ, едно музикално течение, което никога 
не трBбва да се прBсича. Ето защо, когато пBешъ, вниманието 
ти никога не трBбва да се отвлича отъ никакъвъ предметъ. Този 
законъ е сAщъ и при молитвата. Всички велики нBща се даватъ 
по този законъ. Да се молишъ добрB, значи да не допущашъ 
нищо външно въ крAга на молитвата. Това е добрата, 
музикалната молитва. Това е молитвата приета отъ Бога. 
Когато се молишъ за нищо друго не трBбва да мислишъ. И въ 
музиката е така. НBкой като пBе, обръща се на разни страни. 
Не, това не е пBние. Ако пBешъ, за себе си ще пBешъ. Като 
изпBешъ за себе си нBкоя пBсень, ще почувствувашъ едно 
разположение на духа. Всички вие можете да пBете много 
хубаво, но се влияете отъ много нBща. НBкои говорятъ за 
свBтската музика. Ако е за музика, азъ разбирамъ отъ нея 
много добрB, повече и отъ музикантитB. СъврBменнитB хора 
нека се занимаватъ съ тази музика! Хубаво е това, но има 
нBщо, за което тB не сA готови още. Изисква се гърло, изисква 
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се душа, изисква се сърце за тази музика. Ти можешъ да 
направишъ пBнието професия, а животътъ - музика.  

Животътъ самъ по себе си е музика. Подразбирамъ добриятъ 
животъ. Докато човBкъ не пBе, той не може да живBе добрB. 
Ако нBкой мисли, че може да живBе добрB безъ пBние, той се 
лъже. Всички хора, които не сA музикални, сA лоши хора. 
Най-жестоки сA хората, които не сA музикални. Статистиката 
показва, че между музикантитB нBма прBстAпници, нBма 
убийци. Всички убийци нBматъ музика. ТB не само, че нBматъ 
духовна музика, но нBматъ и обикновена музика. Въ музиката 
има три степени на проявление: Проявление въ физическия 
свBтъ, проявление въ духовния свBтъ и проявление въ 
Божествения свBтъ. Ако нBкой пBе отъ душа, вие ще го 
слушате съ удоволствие. Ако изкараме нBкого да пBе, не ще 
може да пBе добрB, защото ще си каже: “Какво ли ще каже тази 
публика за мене?” Какво ще каже? - Най-първо ще ви 
разкритикуватъ, дали имате или нBмате изпълнение. ЗапBе ли 
нBкой човBкъ, трBбва да пBе за себе си. Я нека нBкой отъ васъ 
да има гласъ като на Аделина Пати, да вземе като нея три тона 
по-високо отъ цигулката, освBнъ това да взема чисти, правилни 
тонове, да видимъ, дали нBма да го слушатъ. Ще го слушатъ 
разбира се. НBкои отъ васъ иматъ доста хубави гласове. 

Ние започнахме лекциитB си съ музика, но гледамъ всички 
окултни упражнения постепенно се изглаждатъ, докато 
дойдатъ до обикновени упражнения, съ съвсемъ другъ 
характеръ отъ този на окултнитB. НBкой пAть не ви се пBе, но 
трBбва да се заставите да пBете. Ще си кажете: “Ще пBя!” 
Чудни сте вие, защо трBбва да си въздBйствувате да не пBете? 
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Най-първо тази мисъль не е ваша. ВсBка негативна мисъль не е 
свойствена на човBшкия духъ, тя е чужда мисъль. Само 
положителнитB мисли сA Божествени. СлBдователно, само 
БожественитB мисли сA мисли и на вашия духъ.  

Често вие казвате: “Азъ нBма да направя това, азъ нBма да 
ида при едикого си.” Не, ще кажешъ: “Азъ ще направя това, ще 
ида при едикого си и т. н.”, ще обрAщате всички отрицателни 
мисли въ положителни. ЗапримBръ, въ нBкой вестникъ пише, 
че кAщата на Стойчо Драгановъ изгорBла. Ти ще прBведешъ: 
“Стойчо Драгановъ съборилъ старата си кAща и си направилъ 
много хубава кAща.” Ето една прBведена мисъль. ПослB, 
съобщаватъ, че нBкой Славчевъ изгубилъ десеть хиляди лева. 
Ще прBведешъ: “Славчевъ подарилъ 10 000 лева въ полза на 
бBднитB.” ТB не сA изгубени пари. Ами този, който ги е 
намBрилъ, какво прави? - Хвали Господа. Може би, ги е 
намBрилъ нBкой бBденъ човBкъ. Вие ще кажете въ себе си: 
“Откраднали паритB на този човBкъ!” И слBдъ всичко това ужъ 
по Бога ходитB. Въ насъ обиране нBма, никой не може да ни 
обере. Изгубишъ ли пари, ще си кажешъ: “За Господа дадохъ 
тия пари.” Страдате ли, ще знаете, че това е прBчистване въ 
кAщата ви, единъ отличенъ ремонтъ, по всички правила. 
Положителни мисли ви трBбватъ! НBкой казва: “Охтика ме 
хвана, надали ще мога да живBя.” Надали ще живBешъ! Ти още 
не си започналъ да живBешъ, какво говоришъ за живота си? Ти 
ще живBешъ, щомъ спазвашъ БожиитB закони. Ще развивате 
тия мисли, за да се ползувате отъ тBхъ. Слаби или силни, те ще 
ви уякчатъ. 
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Въ живота си вие имате да се борите съ разни недAзи. Това 
не е лесна работа. Кажешъ ли си, че си изгубилъ 10 000 лева, 
ще знаешъ, че такава е била волята Божия. Ти си казвашъ: 
“Можеше да не бAде тъй.” Не, туй е волята Божия,     нищо 
повече, Господь далъ, Господь взелъ. Ако земята е моя кой 
може да ме обере? Ако всичкото богатство, което е въ земята е 
мое, кой може да го вземе? Онзи, който вземе моитB пари, дB 
ще ги тури? - Пакъ въ моята каса. Въ духовния свBтъ обиране 
не може да има. Ако живBя въ едно малко кAтче на земята или 
въ нBкоя колибка, всBки може да ме обере, но когато цBлата 
земя е моя, тогава ще бAда сигуренъ, че всичко е наредено отъ 
Бога. Ще ми каже нBкой: “Еди-кой си дошълъ и те обралъ.” Не, 
азъ зная, че той е мой почтенъ слуга, той прBмества нBщата отъ 
едно мBсто на друго, не ме обира. Тъй трBбва да мислите. Туй е 
правилното мислене. СвBтътъ отъ вънъ нека мисли 
отрицателно, но ние ще мислимъ по Божествено и така ще се 
уякчимъ. 

Често, като се молишъ, казвашъ: “Обраха ме!” Господь 
казва: “Не сA те обрали, никакво обиране нBма.” ПослB нBкой 
казва: “Обидиха ме.” Въ свBта има обида, но въ Божествения 
свBтъ, въ който ние живBемъ, не може да има обида. 

Тъй щото, тия двB състояния - състоянието на тBлото и 
състоянието на душата, трBбва да ги отличавате, да се не 
смBсватъ. Когато страдаме отвънъ, да знаемъ, че това сA 
прBходни състояния. Ще ви наведа единъ фактъ отъ самата 
природа. Когато дойде нBкоя голBма буря, тя разклаща, 
разтърсва растенията, които растатъ спокойно. Растенията 
изобщо сA много мързеливи. ТB не обичатъ да се движатъ. 
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Като забиятъ веднъжъ главата си долу въ земята, растатъ само 
нагорB. Отъ този имъ мързелъ, въ тBхъ става подпушване и ако 
нBмаше тия разклащания, дърветата биха изсъхнали. 
Невидимиятъ свBтъ обаче, като разклаща по този начинъ 
растенията, магнетическитB токове потичатъ и въ тBхъ става 
обновление. Че тази буря счупила едно малко клонче, нищо 
отъ това, но дървото пише въ вBстницитB: “Представете си, 
каква голBма пакость ми направи тази буря. Счупи ми едно 
клонче.” Ами защо не пишешъ, какво благословение ти 
донесе? СлBдователно пакостьта, която ти е причинена, при 
ползата е микроскопическа. Благото е сAществено. И Павелъ 
казва, че сегашнитB страдания не могатъ да се сравнятъ съ 
бAдещата слава. Единъ день страданията ни ще бAдатъ такива 
малки, каквито сA клончетата, откAснати отъ дърветата и 
всички ние ще кажемъ: “Много хубаво стана, че дойдоха тия 
бури, та ни разклатиха, за да познаемъ БожиитB пAтища.” 

Азъ се чудя нBкой пAть на съврBменнитB ученици и 
ученички, които, като дойдатъ въ училището, започватъ да 
четатъ моралъ на другитB. Казватъ имъ: “Не знаешъ ли, че 
трBбва да се живBе за Господа, че трBбва да Го обичаме?” Не се 
минава и единъ день, Господь изпраща една буря на тази 
сестра, или на този братъ. Каква буря, напримBръ? Отиде тази 
сестра на гости при своя другарка художничка и тя вземе 
четката и започва да маже върху платното на своята другарка. 
Намаже я хубаво, т. е. оцапа я, тя излиза оцапана оттамъ и 
казва: “ПрBдставете си, знаете ли, какъ ме нацапа моята 
другарка?” - ПрBдставлявамъ си, та що отъ това? Нали 
обичашъ Бога, прBтърпи заради Него! - “Та ме цапа, та ми 
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говори!” Не виждамъ никакво оцапване. То е вBтъръ: фуу - 
миналъ, заминалъ, едно духало. Нищо положително нBма въ 
това цапане. То сA идеи въ васъ. Въ този случай какво трBбва 
да кажешъ на тази сестра? Ще ѝ кажешъ: “Духай, сестро, 
духай, нека се клати животътъ въ мене, та кръвообращението 
да става правилно. Господь те е пратилъ наврBме.” Като 
излBзешъ оттамъ, поблагодари ѝ въ себе си. НBкой падналъ 
духомъ, казва: “Азъ съмъ изоставенъ отъ Господа, Той ме 
забравилъ.” Не, това сA дBтински работи. Вие може да мислите 
така, туй е хубаво. Азъ не искамъ вие да станете възрастни 
прBждеврBменно. Докато сте дBца, по-добрB е съ тия спънки, 
които сега имате, отколкото да остарBете прBждеврBменно и да 
нBмате никакви спорове и караници помежду си. ТBзи бури сA 
необходими за вашето растене. Защото само между умрBлитB 
хора нBма караници. Между живитB хора и караници и 
ританици има, но и животъ има. ВсичкитB умрBли хора сA все 
изправни хора, кой какъ погледне на тBхъ, светии ги намира. 
Въ гробищата всBки мълчи, но и животъ нBма. Питамъ: защо 
ни е такъвъ животътъ? Туй азъ не наричамъ благочестие. 
Споредъ мене, друго нBщо трBбва да се крие въ човBшката 
душа. 

Азъ искамъ всички вие да бAдете доблестни въ себе си. Ти 
ще мислишъ добрB, ще чувствувашъ добрB и ще действувашъ 
добрB. -“Ама не мога.” Не, можешъ. Ще мислишъ, че можешъ 
и само така ще постAпвашъ. Само тогава ще можете и да 
пBете. НBкой пAть не си разположенъ, боли те гърло, кажешъ 
си: “Азъ не съмъ пBвецъ.” Хубаво, можешъ да станешъ пBвецъ. 
Казвашъ: “Азъ не мога да свиря.” - Ще се учишъ да свиришъ. 
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“Азъ не мога да пиша.” - Ще се учишъ да пишешъ. “Ама не 
мога да чета”. - Ще се учишъ да четешъ. “Не мога да ходя” - 
Ще се учишъ да ходишъ. “Туй не мога, онуй не мога.” - 
Всичко, което не можешъ, трBбва да го научишъ. Това е 
смисълътъ на живота. Всичко, което не можешъ, показва 
възможноститB, които се криятъ въ тебе. НевъзможнитB нBща 
показватъ възможноститB, които могатъ да се проявятъ. 

Често вие сами трBбва да се подлагате на изпитания, за да 
видите, до каква степень на развитие сте стигнали. Колкото 
характерътъ става по-благороденъ, по-изгладенъ, по-хубавъ, 
по-възвишенъ, толкозъ и гласътъ, и вибрациитB му иматъ 
съотвBтствуващъ изразъ. Ние не можемъ да скриемъ живота си. 
Нито Божествениятъ животъ, нито човBшкиятъ животъ може 
да се скрие. ЗапримBръ котката скрива ноктитB си, много 
гладки крака има тя, дипломатка е, но опитай се само да я 
хванешъ за опашката и току изведнъжъ си показва скрититB 
нокти. Тя казва: “Не ми бутай ноктитB!” Та сега и ние сме 
достигнали до тамъ. Азъ не осAждамъ котката, че има нокти, 
тB ѝ сA потрBбни, тя трBбва да си добие храна, но казвамъ: 
външно тя изглежда мека, обаче не може да скрие ноктитB си. 
НоктитB на котката сA на мBсто и крилата на птицитB сA на 
мBсто, всичко въ Природата е на своето мBсто. Азъ, ако бихъ 
критикувалъ Природата, бихъ отговорилъ на нBкои въпроси по 
следния начинъ. Ако се запитамъ, защо птицитB иматъ крила, 
ще си отговоря: Понеже тB сA страхливи, Богъ имъ даде 
крилца, да бдятъ наоколо си и лесно да избBгватъ отъ 
неприятеля си. ТB сA изложени на голBми опасности, което 
показва, че не сA употрBбявали крилата си на мBсто.  
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Оттукъ азъ извличамъ една поука: Когато дойде злото, азъ 
трBбва да употрBбя крилата си, т. е. ума си. Виждате, че нBкоя 
котка хванала една мишка или една птичка - извадете поука отъ 
това, то е заради васъ. Вие съжалявате птичката, но 
сAщеврBменно и вие имате единъ недAгъ, който може да се 
излBкува съ котката. Заради този недAгъ можете да попаднете 
въ ноктитB на котката. Казвате: Горката птичка, горката 
мишка! Колко жестоко постAпи котката съ нея! Котката и 
птичката въ дадения случай сте вий. И котката, и мишката, и 
птичката сA въ васъ и вие се измAчвате. Когато се разгнBвите, 
не сте ли една котка? Когато станете смирени и сте готови да 
отстAпите, не сте ли онази птичка, която се жертвува? Ето 
едното ви естество, ето и другото ви естество! Естеството на 
човBка, при сегашното му развитие, се проявява въ тия двB 
страни - положителна и отрицателна, но това още не е 
истинскиятъ човBкъ, това не е проявата на неговата душа. 

И тъй ще пBете хубаво! Много лесно е да се каже да пBете 
хубаво, но само онзи може да пBе хубаво, който има вложена 
тази музикална основа въ душата си. Щомъ обичашъ нBщо, ще 
можешъ да пBешъ. Вижъ българина, като му дойде кума на 
гости, какъ хубаво пBятъ и двамата! ПослB, вижте какъ хубаво 
пBятъ момитB и момцитB на хорото! Все трBбва да има нBщо, 
което да стимулира човBка. Пъкъ вие тукъ както сте, нBмате 
обектъ. Казвате: Защо ми трBбва да пBя, азъ се готвя за Небето. 
Другъ нBкой казва: Азъ трBбва да пBя, но на кого ще пBя азъ 
съвършения човBкъ? ТрBбва ли да излBза на сцената да пBя? 
Азъ ще съзерцавамъ. Хубаво, много добрB, но да допуснемъ, че 
всички ние започнемъ да съзерцаваме. Какво ще излBзе отъ 
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това? Не, има врBме за всичко. За всBка дBятелность въ свBта 
има опрBдBлено врBме. ВрBмето за музика трBбва да го 
отдBлимъ за музика, то е опрBделено врBме. ВрBмето за 
мислене трBбва да го отдBлимъ за мислене. ВрBмето за работа 
трBбва да го отдBлимъ за работа и т. н. Има опрBделено врBме 
и за пBние презъ деня и за всичко останало. Ама, баща ти 
умрBлъ. ПBй на умрBлия си баща! Ама, майка ти умрBла. ПBй 
на умрBлата си майка! Ако имъ пBешъ, по-добрB ще ѝ бAде въ 
онзи свBтъ. Ама дBтето ѝ заплакало. ПBй му. Ако му пBешъ, по-
скоро ще го утBшишъ. Ако е врBме за мислене, мисли, не 
размBсвай нBщата. 

ВсBки отъ васъ трBбва да разработва по единъ методъ за 
възпитанието си. Има методи общи за всинца ви, но има и 
специални методи за всBки едного. Ученикътъ трBбва да 
разработва специаленъ методъ за самовъзпитанието си. Докато 
вие не можете да работите съ специаленъ методъ за вашето 
възпитание, вие не можете да бAдете възпитани. Съ общия 
методъ ние искаме да ви помогнемъ да дойдете до специалния 
методъ, да възпитате вашия умъ, вашето сърце и вашата воля. 
Щомъ научите този специаленъ методъ, ще можете да 
възпитате себе си. Тогава ще можете да предадете знанието, 
което имате и на други. На първо мBсто всBки отъ васъ трBбва 
да има ясна прBдстава за себе си. ПрBдставете си, че азъ 
напълня единъ джобуръ отъ 10 000 килограма вмBстимость съ 
вода, този джобуръ има грездей, отдBто изтича водата. Азъ 
сравнявамъ джобура съ единъ човBкъ. Ако сега извадя грездея, 
какво ще стане? - Водата ще започне да шурти. Вие казвате: 
Силенъ е този човBкъ. Въ какво седи силата му? Казвате: 
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Много тече. Да, той тече докато има вода въ него. По едно 
врBме водата започва да намалява и едва капе вече. Какво става 
съ този човBкъ? - Свършва  се силата му. Значи, силата на този 
човBкъ е въ водата на джобура. Но ако задъ този джобуръ седи 
цBло море, тогава имате единъ пъленъ изворъ. Вие трBбва да 
знаете, джобуръ ли сте или изворъ. НBкой казва: Азъ зная 
много нBща. - Разбира се, че знаешъ, азъ виждамъ колко 
знаешъ. И азъ колко зная, пакъ виждамъ. 

Ние трBбва да имаме ясна прBдстава за нBщата и да знаемъ, 
че силата на човBка е въ Божественото, въ него е притокътъ. 
СкAсате ли връзката съ Божественото, у васъ ще се явятъ 
всички слабости. НBма да можете да мислите, ще падате 
духомъ, животътъ ви ще се обезмисли, вдъхновението ви ще се 
изгуби и ще кажете: ВидBло се е вече, нашето се свърши! Азъ 
пъкъ обичамъ животъ, който има само едно начало, а всBко 
начало подразбира единъ край. ВсBки край пъкъ подразбира 
едно ново начало. Животътъ е само начало. Въ туй седи 
неговиятъ смисълъ. Но всBко начало подразбира и единъ край. 

Вие ще кажете: Много пAти сме чели тия размишления. 
Добре, тогава бихъ ви запиталъ, да ми кажете вашия проектъ, 
какъ би могълъ да се оправи свBтътъ споредъ васъ. Азъ се 
радвамъ, че имамъ ученици, които знаятъ всичко, но питамъ 
тия ученици, какъвъ е тBхниятъ проектъ за оправяне на свBта. 
Ще кажете: Господь ще оправи свBта. Не, мисълта ви не е 
права. Господь нBма какво да оправя свBта. Намъ прBдстои да 
оправимъ своя свBтъ. Господь е свършилъ работата си. Ако ти, 
като си дошелъ на Земята, не искашъ да се оправишъ, твоитB 
братя и сестри, майка и баща горB въ НBбето, затварятъ 
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кредита ти. Докато тB ти отпущатъ кредитъ, какви ли не 
проекти имате. Казвате: Азъ ще живея, както разбирамъ. Щомъ 
затворятъ крана, всички проекти се прекратяватъ. Казвамъ 
сега: всички вие знаете да ядете точени баници, нали? НBкои 
казватъ: Ние прBстанахме да ядемъ точени баници. Не, не сте 
прBстанали. Други казватъ: Ние ядемъ само баници съ сирене. 
Баница става съ зеле и съ орBхи, и съ бадеми, и съ много други 
нBща. Азъ взимамъ думата “баница” въ широкъ смисълъ, 
опитвали ли сте се вие сами да си направите баница? Не е 
достатъчно само да ядете наготово. Казвате: Жената нека я 
направи. Ами ти, не си ли жена? Я, се опретни, ти да наточишъ 
една баница! Хората мислятъ, че само жената може да готви. 
Не е така. Ами вие, какъ ще готвите вашитB мисли? Не, ще се 
занимавате съ всичко. Жената пъкъ казва: Азъ не се 
занимавамъ съ външни работи. Не, и съ външни работи ще се 
занимавашъ. Ще има промBна въ работата ти. Казвате: Ще има 
разпрBдBление на труда. Сега питамъ женитB, ако не искатъ да 
вършатъ външнитB работи, т. е. работитB на мAжа, защо сA 
излBзли вънъ отъ него? Тогава влBзте въ неговото тBло!  

Значи,  женитB искатъ права, а не искатъ да работятъ като 
мAжетB. Каква е тази философия? МAжътъ казва: Азъ не 
искамъ да работя като жената. Като не искашъ да работишъ 
като жената, защо си излBзълъ вънъ отъ нея? Щомъ не искашъ 
да работишъ, влBзъ въ жена си. Тя ще работи, пъкъ ти ще ѝ 
давашъ съвBти. Като си излBзълъ вънъ отъ нея, вече имате 
взаимни отношения. Тази е идеята. Жената, като влBзе въ 
мAжа, той ще се грижи заради нея. Тя ще принася, той ще 
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готви, съ нищо нBма да я закачи. Ако има страдания, мAжътъ 
да му мисли. Като пъкъ мAжътъ се скрие, жената да му мисли! 

Сега, както сте излBзли навънъ, всBки има специално тBло, а 
претендира за женски или за мAжки права. Не, законитB за тия 
нBща сA други. 

И тъй, който не иска да си плати дълговетB трBбва да умре. 
Ако искашъ да живBешъ, ще плашащъ дълговетB си. ОнBзи, 
които иматъ да взематъ, казватъ за онBзи, които имъ дължатъ: 
Господь да ги поживи! Щомъ искашъ твоитB длъжници да ти 
се изплатятъ, ще те сполети нBкое зло. Какви ли клBтви нBма 
да ти пращатъ! НBкои хора ги постигатъ тия клBтви. Вие ще 
бAдете послBдователни, когато дължите нBкому, ще си 
изплатите дълговете; а когато на васъ дължатъ, ще забравите, 
че ви дължатъ. 

Азъ съмъ ви говорилъ и другъ пAть, че въ свBта трBбва да се 
образува една силна вълна. Ще кажете: Какво зависи отъ мене? 
Какво мога азъ да направя? Една ваша мисъль може да направи 
много нBщо. Ако вие имате една свBтла идея, една свBтла 
мисъль или едно прBдложение и проектирате тази ваша мисъль 
въ пространството, напримBръ нBкAдB въ Япония, Китай, 
Америка или въ България, може би най-малко 10-15 души ще 
схванатъ тази мисъль, ще я подематъ и ще я разпространятъ, 
ще напишатъ нBщо. Ще кажете: Защо да не мога азъ да напиша 
нBщо, а трBбва други да пишатъ? Това не е важно. Нека други 
напишатъ нBщо, може би въ това врBме иматъ повече сили. 
Радвайте се, че други сA приели вашата мисъль! Сега ние 
трBбва да проектираме нашата мисъль, да ѝ дадемъ единъ 
силенъ тласъкъ, че да разтърси този свBтъ. Тя може да го 
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разтърси.  Ние ще чакаме това време. СвBтътъ ще се оправи. 
Мисъльта ни трBбва да раздруса цBлия въздухъ. 

Та, като спятъ хората, трBбва да възприематъ всичкитB наши 
мисли. Азъ вложа въ ума си една свBтла мисъль, а нBкой богатъ 
човBкъ я възприеме и казва: “Дойде ми една свBтла мисъль, 
свBтва ми нBщо, азъ отсега нататъкъ искамъ да работя за 
бBднитB хора, искамъ да работя за Бога.” Казватъ: Този човBкъ 
е полудBлъ. Не е полудBлъ, но този човBкъ е схваналъ една 
чужда мисъль. Такъвъ примBръ имаме въ Америка съ Карнеги, 
който раздаде богатството си. Тази идея не излBзе отъ него, но 
отъ единъ бBденъ човBкъ въ свBта, когото никой не знае. 
Карнеги само възприе и реализира неговата мисъль. Името на 
бBдния никой не знае и той се радва, че Божествената идея, съ 
която живBеше, е реализирана. Тъй щото не казвай: Азъ съмъ 
простъ, азъ нищо не зная. Проектирай една свBтла идея въ 
свBта и я остави! Нека горB знаятъ, че е твоя, а тукъ, долу на 
Земята нBма нужда да знаятъ чия е тази идея. 

Азъ желая вие да бAдете знатни горB на Небето, а не тукъ на 
Земята. Тази култура, която имате сега ще си замине. Еди-кой 
си написалъ името си съ златни букви на нBкоя книга, но 
всички тия паметници ще изчезнатъ. Друго поколение ще 
дойде, нBма да знае за това. Питамъ ви: когато изчезнатъ 
всички хора отъ лицето на Земята, кой ще знае за твоята 
знатность? Но ако твоята философия е написана въ невидимия 
свBтъ, тя никога нBма да изчезне. СлBдователно, новата 
философия ще бAде обоснована на ония велики мисли, които 
никога не се губятъ. Тия хора, които сA забравили 
БожественитB идеи, като се върнатъ на Земята, пакъ ще 
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започнатъ по новъ пAть да ги възприематъ. Божественото 
никога не се губи. Въ това седи великото. Тъй трBбва и вие да 
мислите. Това е сAщественото въ живота ви. Вие трBбва да 
излBзете извънъ вашата индивидуалность, трBбва да я 
разширите. Това се нарича работа за Бога. НBма да мислите за 
себе си, за вашитB дребни желания, за вашитB несгоди. Всички 
тия нBща нека идватъ, но вие трBбва да насочитB мислитB си 
къмъ великото, къмъ възвишеното въ свBта. 

ИзпBйте упражненията “Малкиятъ изворъ” и “Вечерь-
сутринь”. 

Въ българския езикъ липсватъ нBкои слогове. СлBдователно, 
музиката не може да се изрази въ нейната пълнота. Вземете, 
запримBръ думата: “Хаушбънн….зут”. Това показва начало и 
край на нBщата. Но то не е алфа и омега. СамитB слогове 
показватъ работа, която е започната добрB и добрB може да се 
свърши. Въ български езикъ нBма такава мощна дума, за да се 
възпроизведе този окултенъ тонъ. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

16-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 28.I.1925 г. 
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Отворената и затворената чаша 
 
 

Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина  
и свобода за нашитB души. 
 

Размишление 
 
Прочетоха се резюмета отъ темитB: “ОтличителнитB 
черти на ума, сърцето и волята” и “Съзнанието у 
насBкомитB”. 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: “Най-
силния слогъ”. 

Тема за следния пAть: “Отъ какво зависи дължината на 
човBшкия животь?” 

Какво се разбира подъ думата безкраенъ животъ? Кои нBща 
иматъ край? Често хората казватъ: Страданията нBматъ ли 
край? Думата “страдание” е двусмислена, двояка. Ако се 
направи прBводъ на тази дума, тя означава промBна отъ едно 
състояние въ друго. Все-таки ние казваме: МоитB страдания 
нBма ли да прBстанатъ? То е равносилно да се каже: НBма ли да 
се смBни състоянието ми? Когато те биятъ, ти казвашъ: Този 
бой нBма ли край? Или: Този, който ме бие, нBма ли да 
прBстане? - Има начинъ, по който може да се смBни 
състоянието ти, отъ тебе зависи. ИзлBзъ вънъ отъ кAщата си, 
нека биятъ кAщата ти, т. е. тBлото, ти ще бAдешъ свободенъ. 

Та когато казваме, че страданията нBматъ край, разбираме, 
че причината е външна, независеща отъ насъ; когато пъкъ 
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кажемъ, че страданието има край, то значи, че състоянието 
може да се смBни, отъ насъ зависи. НBкой казва: МAчи ме 
дяволътъ. Значи, отвънъ го мAчи нBщо. Ти можешъ лесно да се 
освободишъ отъ този дяволъ. Вземете за примBръ, състоянието 
на гнBва. Какво прBдставлява гнBвътъ? - ГнBвътъ е излишна 
набрана енергия въ извBстно направление. Или всBко 
непостигнато желание може да се обърне на скръбь или на 
гнBвъ. Тогава отъ кого зависи този гнBвъ да прBстане? Да 
допуснемъ, че вие сте гневBнъ, но изведнъжъ ви бутнатъ въ 
студена вода. ГнBвътъ ви ще се запази ли, или ще се смBни? 
Когото и да бутнатъ въ студена вода, веднага гнBвътъ му ще 
изчезне. Енергията, която се набрала на повърхностьта на 
неговия мозъкъ, се промBня и човBкъ се освобождава отъ нея.  

Другото положение: ГнBвътъ може да се смBни въ едно 
приятно чувство. ЗапримBръ, ти се разгнBвенъ нBщо, но нBкой 
ти донесе единъ чекъ отъ десеть милиона лева, които 
получавашъ въ наслBдство. Какво ще изпиташъ въ този 
моментъ? - Веднага гнBвътъ ти ще се смBни въ радость. Значи, 
десетьтB милиона лева прBвърнаха гнBва въ радость. Който не 
се занимава съ философията на живота и който не го проучва 
изъ дълбоко, за него страданията нBма да прBстанатъ, 
напротивъ, тB ще се усилятъ повече. ЗапримBръ младиятъ 
момъкъ или младата мома искатъ да се оженятъ, да намBрятъ 
щастие. Той търси другарка, тя търси другарь. Обаче и 
единиятъ, и другиятъ, вмBсто да намBрятъ щастие, ще 
намBрятъ нещастие. Защо? Защото търсимъ щастието тамъ, 
дBто го нBма. Не трBбва да търсимъ щастието на Земята, 
понеже то не може да се постави въ такива крBхки съсAди, 



 

351 
 

каквито имаме на Земята. ТB могатъ лесно да се трошатъ и 
съдържанието имъ да изчезва. Най-послB, този твой другарь 
още утрB животътъ му може да изчезне и ти ще останешъ самъ. 
Затова, ние трBбва да търсимъ на друго мBсто основата на 
живота. Всички съврBменни хора искатъ да направятъ 
щастието достояние на Земята, но това нBщо нBма да се 
постигне никога. Земята никога не е била щастлива и нBма да 
бAде. Тази Земя азъ наричамъ Земя на нещастие - нищо повече. 
И всBки, който се роди на нея, ще бAде нещастенъ. Туй трBбва 
да знаете! Ако нBкой човBкъ нBма нещастия, ще му дойдатъ. 
Това положение мяза на положението, което заема всBки 
гражданинъ въ държавата, въ която живBе. Ако тази държава 
има дългове, то, като ги разхвърли тя между всичкитB 
граждани, ти и да нBмашъ дългове, ще плащашъ. Държавата ще 
ти тури лихви по 10% и по този начинъ ще помагашъ на този 
народъ. 

Днесъ хората казватъ: “Да дойде Царството Божие, да се 
обичаме!” Какъ ще се обичате, когато вашата Любовь е 
основана на чисто материална основа? Я, ми покажете една 
съвършена Любовь! ДBтето обича майка си, понеже тя го 
храни. Оттамъ започва неговата Любовь. Слугата обича 
господаря си, понBже му плаща нBщо. Ученикътъ обича 
учителя си, понеже му дава нBщо. ПроповBдникътъ обича 
паството си, понеже му плаща. Питамъ: дB е тогава духовната 
страна на Любовьта? Като казвамъ, че Любовьта ви е 
материална, това не значи, че трBбва да се отчаете, да 
изпаднете въ песимизъмъ, но трBбва да знаете, че на Земята не 
може да има щастливъ животъ, а само животъ на страдания. 
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Умниятъ човBкъ само може да се огради отъ нещастията въ 
живота и да си създаде едно малко щастие. Мнозина казватъ:  
Ние можемъ да бAдемъ щастливи при по-благоприятни 
условия на живота. Да, но влBзете ли въ великия безграниченъ 
океанъ, ще видите, че вълнитB се срBщатъ и сблъскватъ една въ 
друга. Тамъ щастие ще има ли? - НBма да има. Ако вълнитB се 
блъскатъ само въ брBга, разбирамъ да се говори за щастие, 
защото, когато една вълна се удари въ брBга, тя се разбива там 
и послB се връща назадъ отслабнала и безопасна. ПрBдставете 
си, обаче, че вълнитB се блъскатъ една въ друга, питамъ ви 
тогава: защо се блъскатъ тия вълни, какво ще придобиятъ отъ 
това блъскане въ океана? УченитB хора казватъ, че по този 
начинъ ставало обмBна на водата въ океана. Той се оживBвалъ, 
придавало му се повече животъ. Ако не ставало такова 
раздвижване на водата, тя щBла да се вмирише. Възможно е да 
е така. СлBдователно, ако нBмашъ никакво ограничение 
наоколо си, ако животътъ ти е тъй широкъ като океана, пакъ 
вълнитB на твоитB мисли, чувства и желания ще се блъскатъ 
една въ друга и пакъ ще има смущение въ тебе. 

Сега вие си прBдставлявате, че като се качите на Небето 
между ангелитB или ако отидете въ рая между най-щастливитB 
хора, ще бAдете щастливи. Да, така е, но какво трBбва да 
правите, като сте на Земята? Можете ли да бAдете щастливи 
при слBдното положение? Представете си, че сте въ единъ 
чуждъ градъ и нBмате нито петь пари въ джоба си. Какво ще 
правите? Ще си кажете: Азъ не съмъ бBденъ, имамъ сили въ 
себе си, мога да спечеля 2000 лева! Всички трBбва да се 
заемете за разрBшението на най-мAчната задача. Най-първо 
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трBбва да разберете живота отъ неговата лоша страна. Думата 
“лошъ” трBбва да се изясни. Казватъ за нBкого: Той е лошъ 
човBкъ. НBкой пAть вие казвате за себе си: Азъ съмъ лошъ 
човBкъ. Какво означава това? Буквата “Л” означава слизане. 
Буквата “О” показва стремежъ нагорB къмъ Бога. Значи, въ 
лошия човBкъ има условия за добъръ животъ, започва по Бога. 
Буквата “Ш” показва, че този човBкъ свършва по-материално. 
Той започва добрB, а свBршва злB, т. е. започва съ единъ 
милионенъ кредитъ, а накрая свършва съ фалитъ. За такъвъ 
човBкъ казватъ: Той изялъ, завлBкълъ паритB на хората. Въ 
сAщность този човBкъ не е изялъ паритB, но нищо не е 
спечелилъ. Той харчилъ, ялъ, пилъ, този обралъ - онзи обралъ, 
този закачилъ, онзи закачилъ, а самъ нищо не придобилъ. Ние 
казваме: Лошъ човBкъ е всBки, който започва добрB и свършва 
злB, а добъръ човBкъ е този, който започва добрB и свършва 
добрB. 

Думата “добъръ” сама по себе си не означава добро. Буквата 
“Д” въ тази дума е съставена отъ единъ триAгълникъ. Както 
виждате, геометрия има въ тази дума! ТриAгълникътъ означава 
равновесие на сили, т. е. богатство, единъ уравновBсенъ 
характеръ. ЧовBкъ съ такъвъ характеръ е разуменъ, добрB 
използува условията на живота. Това се вижда и отъ буквата 
“О”. И буквата “Б” сAщо изразява стремежъ къмъ Бога. 
Буквата “Р” показва, че добриятъ човBкъ е и разуменъ човBкъ, 
той държи всичко въ рAцBтB си. Добриятъ човBкъ не се влияе 
отъ мнBнието на този или на онзи, нито отъ условията. Той не 
търси щастието на Земята. ВсBки човBкъ, който търси щастие и 
добро на Земята, нBма да ги намBри. Къмъ коя категория ще се 
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отнесатъ тBзи хора, които започватъ злB и свършватъ добрB? 
Може ли човBкъ да започне злB и да свърши добрB? - Това не 
може да бAдB. Подъ думитB “злB започва” разбираме, че 
започва при много неблагоприятни условия, но съзнанието въ 
него е добрB развито. Той е честенъ човBкъ, но има голBми 
мAчнотии въ живота си - отвAтрB започва много добрB, но 
отвънъ има мAчнотии. Съзнанието и въ лошия човBкъ е добрB 
развито, но той употрBбява добритB условия въ края на 
краищата за свои лични цBли. Той казва: ТрBбва да се живBе въ 
свBта малко по-нашироко. 

Вие трBбва да изучавате законитB на равновBсието, както и 
всички останали закони на живата Природа, за да могатъ 
всички тия Истини да оживBятъ въ васъ. 

ПрBдставете си единъ цилиндъръ, въ който влиза плътно 
едно бутало. Това бутало излиза отъ цилиндъра и влиза въ 
него, благодарение на различнитB видове енергии, 
положителни и отрицателни, които дBйствуватъ върху му, въ 
този случай буталото прBдставлява срBда, прBзъ която 
минаватъ тия енергии. Често вие запитвате: Защо идватъ 
страданията, мAчнотиитB въ живота? - Страданието е 
положителна енергия, която иде отвънъ, натиска върху 
буталото, което сгъстява парата и я изпAжда навънъ. Значи, 
тази енергия върши работа. Ако парата е съзнателно сAщество, 
ще каже: Каква е тази неправда, кой натиска върху мене? Но въ 
това врBме сAщата външна енергия натиска върху буталото на 
другъ цилиндъръ, скаченъ съ първия, вслBдствие на което въ 
първия цилиндъръ настава обратно движение: енергията на 
парата натиска сега върху буталото, то излиза постепено отъ 
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цилиндъра, парата се разширява, радва се и казва: Настана 
свBтълъ день за мене. Това състояние, обаче, е само врBменно, 
защото има прBдBлъ, додBто буталото може да излиза. Щомъ 
дойде този прBдBлъ радостьта се прBкратява. Въ другия 
цилиндъръ настAпва радость, а въ първия - скръбь. Така се 
движи колелото на машината, т. е. колелото на живота. 
РадоститB и скърбитB, т. е. положителнитB и отрицателнитB 
енергии равномBрно се смBнятъ и движатъ колелото. 

И тъй, ако ме питате, защо трBбва да страдате, ще ви 
отговоря: За да се движите. Движение безъ страдания и 
радости въ живота нBма. Ако страданието прBстане, 
моментално ще прBстане и животътъ ви. Като прBстане 
радостьта ви, ще прBстане и животътъ ви. 

Сега, въ васъ се заражда мисъльта: Като отидемъ на Небето, 
тамъ нBма да има скръбь. Да, тамъ движението въ цилиндъра 
нBма да бAде като това на Земята, но ще бAде обратно. Вие 
вече нBма да мислите за вашитB страдания, но ще мислите за 
страданията на другитB хора на Земята. Но да оставимъ този 
въпросъ, какво ще бAде на Небето, това е външенъ, 
постороненъ въпросъ. При сегашнитB условия на живота, 
страданията и радоститB сA двигателни сили, необходими за 
развитието и растението на човBка. Тъй седи въпросътъ отъ 
окултно гледище. ТBзи страдания, които имате отвънъ, не сA 
нищо друго, освBнъ, че нBкому се скAсали дрехитB, роклята 
или че нBкой изгубилъ 5 - 10 хиляди лева или че му се счупило 
нBщо и т. н. страданията сA вAтрBшни нBща, отъ които не 
можете да се освободите. НBкой пAть имате вAтрBшна 
радость, която остава дълбоко въ душата ви. Азъ говоря за 
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вAтрBшнитB радости и скърби. ТB сA двигателни сили въ 
живота ви, които трBбва разумно да използувате. 

Вие мислите философски върху нBщата и искате да се 
махнатъ страданията отъ васъ. Не, вие не знаете, какво 
говорите. Да прBмахне Господь страданията отъ васъ, това 
значи да отнеме живота ви. Не се молете да се махнатъ 
страданията отъ васъ, но се молете за знания и мAдрость. 
Досега вие сте се молили само за това, да се махнатъ вашитB 
страдания, но освBнъ че нBма да се махнатъ, ще се увеличатъ 
още повече, защото онзи, който има навикъ да спира въ пAтя 
си, ще го биятъ повече. НBкой пAть вие имате характера на 
такива коне, които често спиратъ. Да вървите назадъ, не сте 
свободенъ, ще ви биятъ, защото трBбва да заведете тази каруца 
на опрBдBленото мBсто. Ако не можете самъ, ще доведатъ още 
единъ конь, ще ви заставятъ, по който и да е начинъ, да 
закарате каруцата. Ако и вие имате туй вAтрBшно схващане, 
всички съврBменни социални мAчнотии ще се разрBшатъ по 
единъ правиленъ начинъ, а не тъй, както сега мислите. 

Отъ чисто окултно гледище, всички съврBмени хора сA 
болни. НBма здравъ човBкъ въ свBта. Я ми кажете сега, какъ 
ще могатъ болнитB хора да оправятъ свBта? Споредъ менъ, 
тщеславниятъ е боленъ човBкъ. Тщеславието е една 
неизцBрима болесть. ЧовBкъ, който се гнBви, това е друга 
болесть. ЧовBкъ, който има зависть, сAщо тъй е боленъ. 
Всички отрицателни чърти, които сAществуватъ въ човBка, 
сA отъ най-страненъ характеръ, тB сA неизлBчими. НBкой се 
разгнBвилъ, кипналъ. Нека каже: Ще ме извините, азъ 
обичамъ да се поразгневявамъ малко. ГнBвътъ е признакъ на 
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прBстAпность. Кои хора се гнBвятъ? - Които бързатъ да 
извършатъ едно прBстAпление. Когато човBкъ се гнBви, то е 
защото не му даватъ условия да извърши извBстно 
прBстAпление. Добриятъ човBкъ никога не се гнBви въ душата 
си. Въ душата си всички трBбва да бAдете тихи и спокойни и 
не трBбва да се извинявате, че сте нервни. Това не е 
извинение. Ние не сме създадени да бAдемъ нервни. Че имаме 
нерви, това е необходимо, но когато се гнBвимъ, тукъ вече се 
привежда стихътъ: “ГнBвете се, но не съгрBшавайте!” Ако 
гнBвътъ у човBка създава енергия, която го подтиква да 
прBмине отъ едно по низше въ по висше състояние, той е на 
мBстото си, но когато човBкъ се гнBви, безъ нBкакви видими 
причини и нBма никакъвъ резултатъ отъ това гнBвене, гнBвътъ 
не е на мBстото си.  

Подозрението, напримBръ, сAщо тъй е една болесть у 
човBка. СъврBменнитB хора сA много подозрителни. Че какво 
има да подозиратъ? ДвB нBща трBбва да знаете. Искате 
напримBръ, да знаете характера на нBкой човBкъ. Каква 
философия има въ това? - Този човBкъ може да бAде или 
добъръ, или лошъ. Вие ще го наблюдавате, ще го изучавате. 
Той е или добъръ, или лошъ - нищо повече. Каква тайна има? - 
ВсBки отъ васъ може да узнае всичкитB тайни на човBка. НBма 
нищо скрито покрито на Земята. Какво има да изучавате въ 
човBка. СмBшно е да се занимаваме, какъвъ е този или онзи 
човBкъ. Ако единъ човBкъ обича Бога, има какво да се 
занимаваме съ него, има какво да се изучава. Ако душата на 
нBкой човBкъ е заета съ Любовьта, има какво да се изучава. 
Ако душата на единъ човBкъ е заета съ МAдростьта, има какво 
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да се изучава, ако душата на единъ човBкъ е заета съ Истината, 
има какво да се изучава. Но, ако единъ човBкъ се занимава съ 
нBщо материално, съ нBщо земно, нBма какво да се изучава, 
той не прBдставлява абсолютно нищо важно. ЗапримBръ, често 
хората изучаватъ характера на жабата, изучаватъ всичко, което 
се крие въ нея. НBкой пAть кацне върху нея една муха, но тя 
седи като нBкой философъ, наблюдава само. Дойде ли мухата 
до устата ѝ, жабата веднага я лапне и мухата изчезва. Дойде 
друга муха до устата ѝ и тя скоро изчезва. Питамъ: какво има 
да се изучава жабата? Да се изучава жабата, то е равносилно на 
положението на нBкой пияница, който, като падне въ трапа, 
казва: ВлBзохъ въ трапа, за да го изуча. Какво ще изучава въ 
трапа. Каква философия има въ това, да пуснете една кофа въ 
кладенеца и после да я извадите? ПрBдставете си, че изучавате 
скоростьта, съ която кофата се спуща и изважда отъ кладенеца, 
какво ще придобиете? Какво ще спечелите, ако изучавате 
скоростьта, съ която нBкой би могълъ да извърши 
прBстAплението? Тукъ нBма никаква философия. Разбира се, 
ако кофата е пълна, ще пада по-бързо, ако е празна, ще пада по-
бавно. Това зависи отъ съпротивлението. 

Въ сегашния животъ ние не трBбва да се занимаваме съ 
посторонни въпроси: какъ ще се оправи свBтътъ, кога ще дойде 
Царството Божие на Земята и т. н. Царството Божие на Земята 
сте вие. Царството Божие може да дойде у васъ, но на Земята 
никога нBма да дойде. Не само това, но окултната наука 
твърди, че Христосъ, въ Когото вBрвате, днесъ е толкозъ 
повдигнатъ, че като дойде втори пAть, кракътъ му едва ще 
достигне до астралния свBтъ. Той тамъ ще стAпи, а въ 
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умствения свBтъ ще се яви. Значи, въ физическия свBтъ ще 
видятъ само сBнката на Христа, на астралния свBтъ ще стAпи, а 
въ умствения ще се яви. Писанието казва, че хората ще видятъ 
Христа само въ облацитB. Той нBма да дойде на Земята, нBма 
условия за това. Физическиятъ животъ не прBдставлява 
нBкаква важность. Сегашното ни тBло не прBдставлява нBкаква 
цBнность. СегашнитB ни тBла сA цигански дрипели, които 
хората слBдъ врBме ще съблBкатъ и отъ тBхъ ще направятъ 
каша за книга за писане. Хубави книги, хубавъ пергаментъ ще 
стане отъ тBхъ.  

Вие мислите, че сте облBчени много добрB. Казвате: Това 
тBло е живо. Апостолъ Павелъ казва: “Има тBло естествено, 
има тBло духовно.” Онова тBло, което е направено по образъ и 
подобие на Бога, то е бAдещото тBло. И когато влBземъ въ туй 
тBло, ще добиемъ онази свобода, която търсимъ. Туй тBло, въ 
което днесъ живBете, ще ви носи страдания, но вие ще имъ 
благодарите. ТрBбва да знаете, че страданията сA общи. НBма 
сAщество, колкото малко и да е, което да не участвува въ 
страданията. Страданията и радоститB движатъ живота. Ние ще 
се опретнемъ на работа и при страданията и при радоститB ще 
работимъ еднакво. Това сA двB сили, които носятъ Божието 
благословение.  

ПослB, забBлBжете друго нBщо: колкото повече избBгвате 
нBкоя противоположность, толкозъ по-често се натъквате на 
нея. Туй, отъ което човBкъ най-много избBгва, то ще дойде до 
главата му. Това, което обичашъ и мразишъ, еднакво силно се 
привличатъ. Затуй, всBки отъ васъ трBбва да си състави 
истинско понятие, какво прBдставлява той въ даденъ случай. 



 

360 
 

Вземете, за примBръ, всBки отъ васъ иска да бAде почитанъ и 
уважаванъ отъ другитB. Питамъ: кое трBбва да почитатъ у 
васъ? ВсBки иска да бAде обичанъ. Кое да бAде обичано? 
Дайте си ясна прBдстава за това! Право е, да бAдете почитани, 
уважавани, обичани, но кое у васъ трBбва да се обича, почита и 
уважава? Вие казвате:  Азъ имамъ умъ. - Много добрB, но кое е 
цBнното въ вашия умъ? Ако съмнението въ твоя умъ 
господствува и направлява всичкитB ти мисли, има ли нBщо 
цBнно въ него? Каква държава е тази? 

Вземете, съ този умъ, който иматъ съврBменнитB учени и въ 
Европа, и въ Америка, и въ Индия отъ нBколко хиляди години 
насамъ не могатъ да разрBшатъ и най-елементарнитB работи. 
Единъ вAпросъ има за разрBшение: вие не знаете, дали сте 
организирани или не; имате ли сили или нBмате; можете ли да 
се повдигнете или не. Какво разбирате подъ думата 
организация? Нали има удове въ всBки организъмъ? Тамъ тB 
сA организирани. Какъ сA се организирали тия удове? ОнBзи, 
които изучаватъ биологията, анатомията, физиологията, когато 
изучаватъ всички процеси на тBлото, трBбва да проучатъ 
първоначално какъ е станало организирането на материята. 
Организиране значи съотношение на нBщата, а не допиране на 
нBщата. Когато говоримъ за организиране, разбираме, че само 
висшия разуменъ животъ може да се организира. ДBто има 
организиране, тамъ прониква разуменъ животъ. Не може да 
има организиране, докато нBма разумность. Двама души, които 
сA разумни, могатъ да се организиратъ и да работятъ заедно. 
Единиятъ ще вземе да работи едно, другиятъ друго и тBхната 
работа ще се допълня. Хора, които не сA организирани, тB 
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привидно работятъ заедно, но въ края на краищата всичко се 
разсипва. ТB нBматъ общъ идеалъ, общъ центъръ, къмъ който 
да се стремятъ. ВсBки въ себе си има нBкаква скрита задна 
цBль. Той говори за организиране, за идеалъ, за Бога, но задъ 
всичко това разбира себе си. Въ народното събрание ужъ 
всички сA организирани, но всBки иска да стане прBдседатель, 
подпрBдседатель, министъръ, да заеме нBкаква висока 
длъжность. Като се дойде до духовенството, до 
свещеничеството, същото нBщо - и тукъ нBма организиране. 
Цельта на тия хора не е да служатъ на Бога.  

ПослB и вие, които сте дошли тукъ, не сте отъ хората, които 
могатъ да се организиратъ. ВсBки отъ васъ иска да вземе 
знание и като го вземе казва: И тукъ не намBрихъ Истината. ДB 
ще я намBрите? Истината ще намBрите въ школата. НBкой 
вашъ приятель ви казва: Азъ имамъ високо мнBние за васъ. 
Хубаво, щомъ този вашъ приятель има такова високо мнBние 
заради васъ, вие ставате ли високъ човBкъ? Тогава какъвъ 
смисълъ иматъ тия негови думи? НBкой ви казва: “Вие сте 
много благороденъ човBкъ.” Ставате ли благороденъ съ това? - 
Не. Отъ васъ се изисква абсолютна честность. Когато говорите 
на единъ човBкъ, трBбва да се научите думитB ви да иматъ само 
едно значение. Като кажете нBкому: Вие сте добъръ човBкъ, 
какво подразбирате отъ тBхъ? Допуснете, че азъ ви кажа: Вие 
сте много добъръ човBкъ, какво искамъ да ви кажа съ това? Азъ 
съмъ дошълъ при васъ защото имамъ нужда отъ двB хилBди 
лева и казвамъ: Вие сте много добъръ човBкъ. Наричамъ ви 
“много добъръ”, а това значи: Вашата добрина не ви позволява 
да ми откажете, трBбва да ми дадете двB хиляди лева. Вие сте 
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много ученъ, много добъръ професоръ, искамъ да постAпя въ 
университета, вие нBма да ми откажете. Казвате на баща си:  
Ти си много добъръ баща. То значи: Искамъ да ми направишъ 
нови дрешки, за Великъденъ. Искамъ да отида въ странство, 
трBбватъ ми пари, ще ми дадешъ малко пари, ще отворишъ 
кесията си. ВсBки, който ти казва, че си много добъръ човBкъ, 
има нBщо прBдъ видъ. Защо трBбва да ти казва, че си много 
добъръ? - Много естествено, искамъ да взBма нBщо. Азъ имамъ 
една цигулка, искамъ да я извадя отъ кутията, да я опитамъ 
какъ свири. Защо правя това нBщо? Като свиря на нея, имамъ и 
друга користна цель, да си изкарамъ съ нея прBхраната. Казвате 
за нBкого: Този човBкъ свири за себе си. Никой не свири за 
себе си. Има хора, които свирятъ за себе си, но тB сA много 
рBдко. Сега всички хора свирятъ насила, по необходимость.  

Какъ плачатъ хората днесъ? Кой плаче доброволно, я ми 
кажете? Кой се радва доброволно? И радостьта става чрBзъ 
насилие. Ти плачешъ, азъ дойда при тебе и ти казвамъ:  
Слушай билетътъ, който си взелъ отъ послBдната лотария, 
печели 500 000 лева. Изведнъжъ се зарадвашъ, казвашъ: Ела да 
те почерпя! Отидешъ да провBришъ, нищо не печелишъ, пакъ 
дойдатъ сълзитB. Значи и радостьта, и скръбьта се дължатъ все 
на материални стимули. Докато материалнитB стимули 
сAществуватъ въ свBта, ние не можемъ да избегнемъ 
сегашното състояние. СегашнитB ни радости и скърби се 
основаватъ на тBхъ. СлBдователно, ние трBбва да се 
повдигнемъ надъ тBхъ, но за сега тB сA естествени, ние не 
можемъ да ги избегнемъ. Ние живBемъ въ материаленъ свBтъ, 
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не мога да ви кажа, че не трBбва да ядете. Този животъ обаче, 
трBбва да се свърже съ нBщо по-висше. 

Питамъ ви: кой е най-силниятъ слогъ. Вие казвате, че най-
силниятъ слогъ е Богъ. Думата Богъ, сама по себе си не е 
силенъ слогъ. Тази дума дори е много слабъ слогъ. Тя е толкозъ 
слабъ слогъ, че трBбва да се аргументира, да се доказва съ 
часове. Хората казватъ: Я, ми докажи този слогъ, т. е. докажи 
ми, че сAществува Богъ. НBкои слогове сA по-силни, а други - 
по-слаби. Слогътъ “ахъ” е силенъ слогъ. Като кажешъ “ахъ”, 
веднага те питатъ, какво ти е, какво те мAчи. ДBтето като каже 
“ахъ”, майката веднага тича, казва: Какво ти е мама? Кажешъ 
ли “Богъ” питат те: Какво искашъ да кажешъ? Значи, думата 
“Богъ” има скритъ смисълъ. Тази дума трBбва да се замBсти съ 
думата Любовь. Любовьта трBбва да се изясни чрBзъ живота, а 
животътъ трBбва да се изясни чрBзъ други работи. Значи 
трBбва да направимъ цBла процедура отъ уравнения, за да 
докажемъ на хората, какво е отношението на Бога спрBмо 
Любовьта, какво е отношението на Любовьта спрBмо живота, 
какво е отношението на живота спрBмо жертвата и т. н. 

Та не трBбва да се откажемъ отъ живота, но трBбва 
разбиране на живота. Вие още нBмате животъ, затова най-
първо трBбва да придобиете Божествения, истинския животъ, 
че тогава да го разберете. Животътъ, който сега имате, не е 
животъ. Животътъ на днешния човBкъ мяза на ония роби, 
които американцитB взеха отъ Африка и създадоха отъ тBхъ 
“робството на чернитB”, като ги поставиха да обработватъ 
плантациитB имъ. ГосподаритB продаваха женитB, дBцата, 
дъщеритB имъ, тB разполагаха съ живота имъ. Това животъ ли 
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е! Докато съ насъ разполагатъ като съ животни, като съ говеда, 
това животъ ли е? Днесъ държавата разполага по този начинъ 
съ тебе, кара те да ходишъ да се биешъ, да вършишъ една 
велика глупость. Животътъ ни отъ единия край до другия е 
пъленъ съ глупости. Ще отидешъ на парадъ, ще бAдешъ 
облBченъ съ фракъ, съ цилиндъръ на глава, иначе не можешъ 
да се явишъ прBдъ хората. Ако отидешъ на нBкой концертъ, 
трBбва да си вземешъ билетъ и то ще влBзешъ или на първитB 
мBста, или на послBднитB. Веднага ще те посрещнатъ и ще ти 
покажатъ мBстото. Значи, тамъ се опрBдBля дB ще седнешъ. 
Казвате: Ние сме много културни хора. Културни сA паритB. 
Щомъ има първокласенъ билетъ, ще седнешъ на първия редъ - 
ти си богатъ човBкъ. Но щомъ си бBденъ, ще седнешъ на 
опашката. Може да си философъ, може да си свършилъ три 
факултета, ще ти кажатъ: Тукъ факултетитB не важатъ, паритB 
работятъ. ПослB, ако си свършилъ четири факултета, но имашъ 
нBкакво откровение, иди разправи това на религиознитB хора, 
тB ще кажатъ, че си полудBлъ. Когато Павелъ разказа на хората 
своята опитность, тB го взеха за лудъ. Той бBше малко 
тщестлавенъ.  

СлBдователно, хората ни вBрватъ дотогава, докато нашата 
опитность съвпада съ тBхната. Докато ние вървимъ въ 
обикновения животъ, всички хора ни вBрватъ; щомъ минемъ 
отъ тази норма казват: Вие сте на кривъ пAть. Ако влезете въ 
нBкоя православна църква и не запалите свBщъ, нито пъкъ се 
прBкръстите, казватъ: Какво търси този човBкъ тукъ? Ако 
влBзете при евангелиститB и не колBничите като тBхъ, тB ще 
кажатъ: Какво търси този човBкъ между насъ? НавсBкAдB има 
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извBстни установени форми и ако искашъ да не те взематъ за 
лудъ, трBбва да вършишъ това, което другитB вършатъ. Или, 
ако не си облBченъ модерно, казватъ: Този човBкъ е много 
изостаналъ назадъ, той не е културенъ, нBма модно облBкло, не 
оре съ модеренъ паренъ плугъ. Азъ харесвамъ парния плугъ, че 
освобождава воловетB отъ страдания. Не, ние трBбва 
постепенно да дойдемъ до истинския животъ, до Истината. 

Сега, нBкой пAть учительтъ може да каже на ученицитB си:  
Вие трBбва да знаете, че азъ ви просвBтихъ, азъ ви упAтихъ. 
Правъ е той. Майката пъкъ казва на дъщеря си: Азъ те 
отхранихъ. Права е и тя. Но нейната майка ще каже: Азъ тебе 
отхранихъ. Ти си майка на твоята дъщеря, но си дъщеря на 
твоята майка. Питамъ: кой кого отхранилъ? НBкой казва на 
сина си: Знаешъ ли, че ти си ялъ хлBба ми? - Кой хлBбъ? -  
Моятъ хлBбъ. - Ами ти отдB го взе? Ти ли се мAчи да изкарашъ 
житото? ЗемBдBлецътъ направи това нBщо. Ти само взе 
наготово брашното и замBси отъ него хлBбъ. Казвашъ на сина 
си: Ти нBмашъ признателность, не си благодаренъ на моя 
хлBбъ. ДB е Истината? Хората още не сA яли собственъ хлBбъ. 
Често нBкои казватъ: Азъ нося на Учителя отъ нашия хлBбъ. 
Да, но азъ не съмъ ялъ вашъ хлBбъ. Азъ бихъ билъ щастливъ, 
ако мога да ямъ вашъ хлBбъ, но никAдB нBма такъвъ хлBбъ. 
Знаете ли какво нBщо е хлBбътъ? Христосъ казва: “Азъ съмъ 
живиятъ хлBбъ.” Да, само Христосъ е живиятъ хлBбъ. За 
всички хора мога да кажа: Съ чуждъ хлBбъ поменъ не правете! 
Вие може ли да станете на хлBбъ? Ако можете да станете на 
хлBбъ, добрB дошли тогава! Не можете ли, чуждъ хлBбъ не 
давайте! Казвате: Азъ имамъ Божията Любовь къмъ тебе. 
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Казвамъ, ти самъ трBбва да станешъ Божията Любовь. НBкой 
казва: Азъ сега проявявамъ Божията Любовь. Не, това сA 
неразбрани думи, това сA изтъркани фрази. ЦBлиятъ свBтъ е 
покритъ само съ изтъркани фрази, методи, възпитателни 
срBдства, вBрвания и въпрBки всички тия многобройни нBща, 
хората седятъ на едно и сAщо мBсто. Въ Бога вBрватъ, обичатъ 
се, морални правила иматъ и при това, всички страдатъ, всички 
сA недоволни отъ живота. Ние казваме: НBма какво да се 
стремите да оправяте външния свBтъ. Пазете се отъ слBдното 
нBщо: вие не можете да реформирате кальта. Философия за 
кальта нBма и не можете да я реформирате. И да я изхвърлите 
навънъ, друга ще донесатъ. Отъ 40 години насамъ все 
изхвърлятъ кальта отъ София, но друга иде на нейно мBсто. 

Вие искате да изхвърлите вашитB лоши мисли, но ако ги 
изхвърлите, други ще дойдатъ на тBхното мBсто. Не, друго 
нBщо ви трBбва. Кое е това нBщо? Ще ви задамъ слBдния 
въпросъ: Защо всички вие се съмнBвате? Азъ ще ви задамъ 
другъ въпросъ, ще отида по-далечъ: Защо еврейскитB равини се 
усъмниха въ Христа? Защо и сегашнитB не му вBрватъ? 
Еврейскиятъ народъ не вBрваше и въ Моисея. Моисей казваше:  
Господи, още малко и тB ще ме убиятъ. Че на кой Учитель, на 
кой законодатель, които сA дошли на Земята, сA имъ вBрвали? 
На Буда не сA вBрвали, на Конфуция не сA вBрвали, на 
Мохамеда не сA вBрвали. Ако сA имъ вBрвали, дB сA 
послBдователитB имъ? ВсBки човBкъ въ свBта има едно вBрую. 
Кое е то? Едно нBщо е вBрно, че хората вBрватъ само въ себе 
си. Да вBрвашъ въ единъ великъ Учитель или въ Христа, това е 
само мода. Ще кажете: Тежка е тази дума! Ами, ако вие 
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вBрвахте, дB е вашиятъ животъ? Ако вие вBрвате въ Христа, дB 
е вашата свBтлина? Възможно ли е да бAда въ единъ огънь отъ 
десеть хиляди градуса и да не свBтя? Ако парче желBзо, 
поставено при този огънь е още черно и не свBти, питамъ: 
какъвъ е този огънь? - Този огънь не е истински. Значи, ние 
само прBдполагаме, че вBрваме въ Христа, че се молимъ, че го 
обичаме. ВсBки день се молимъ: Дай ми Господи, това, дай ми 
Господи, онова! Ние не сме дошли до състоянието да кажемъ: 
“Господи, да бAде Твоята воля!” 

Сега, азъ засBгамъ едно ваше прBходно състояние и казвамъ: 
сегашниятъ ви животъ, въ сравнение съ единъ по-нисшъ 
животъ, не е оправенъ, но отъ гледището на Божествения 
животъ, той е оправенъ. Азъ засBгамъ живота ви въ прBходното 
състояние, въ което се намирате и казвамъ, че това състояние е 
необходимо условие за постигането на онзи висшъ, Божественъ 
животъ, къмъ който се стремите. Ако вие не прBминете прBзъ 
туй прBходно състояние, вашиятъ сегашенъ животъ е почти на 
изчезване, слBдъ 20-30-50 години той ще фалира. За да не 
фалира, трBбва добрB да ликвидирате сега. Отъ васъ се изисква 
една положителна вBра. ВсBки отъ васъ трBбва да си даде 
отчетъ, вBрва ли въ Бога, учи ли се и т. н. Не е достатъчно само 
да напишете една линия. ОнBзи, които сA учени, разбиратъ 
значението на правата линия. НеученитB казватъ: НBма какво 
да се занимаваме съ правата линия, това е за дBцата, нBщо по-
хубаво ни кажи! Това е материалната страна на въпроса. Какво 
означава правата линия? Сама по себе си тя нищо не означава, 
но може да се осмисли.  
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Има извBстни величини, които могатъ да се осмислятъ. 
НапримBръ, има ли смисълъ думата “давамъ”? Ако кажа, че ви 
давамъ 20 000 лева още тази вечерь, тази дума ще придобие ли 
смисълъ? - Да, изведнъжъ придобива смисълъ. Значи, думата 
“давамъ” може да стане динамическа. Така сAщо правата 
линия сама по себе си нBма смисълъ, но ако си я прBдставите, 
че е отъ злато, златна тояжка, тя придобива вече смисълъ. 
Казвамъ ви: Ето, азъ ви давамъ тази тояжка. - Давашъ ли? 
Слогътъ вече стана много силенъ. Значи, правата линия е 
възможность въ живота, която може да се прBведе, за да се 
усили значението ѝ. Умътъ трBбва да прBведе нBщата на 
чувствата; чувствата трBбва да прBведатъ нBщата на волята. 
СлBдъ това настAпва обратниятъ процесъ: волята трBбва да 
прBведе нBщата на чувствата, чувствата пъкъ на ума. Така 
процесътъ слBдва постоянно. Ако вие не слBдвате този 
процесъ, не може да имате права мисъль. За да бAде мисъльта 
ви права, трBбва да имате правилно слизане и правилно 
възлизане, да се образува единъ крAгъ. 

И тъй, най-първо ще си зададете въпроса: вBрвате ли въ Бога 
или не? Не е въпросътъ, че нBмате вBра, но запитайте се готови 
ли сте да не се усъмните? Готови ли сте, като ви поставятъ на 
най-големитB страдания, да издържите, безъ да се скAса 
конецътъ ви? Туй наричамъ азъ вBра, човBкъ да издържи на 
всичко, да може да се пожертвува. Азъ наричамъ истинско 
чувство това, на което човBкъ може да разчита въ всички 
случаи на живота си. По този начинъ само вие сами ще имате 
уважение предъ себе си. И тогава, като ви поставятъ на изпитъ, 
вие ще се намBрите въ такова положение, че само ще се 
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радвате. Сега вие казвате: Ние имаме вBра. Питамъ ви: вашата 
вBра може ли да издържи на всички изпити? Азъ не казвамъ, че 
нBма да издържите, но важно е да знаете, че ще се изпита 
вBрата на всBки едного отъ васъ. За всички културни хора 
идатъ такива изпити, каквито никога не сA виждали. И вие 
трBбва да се приготвите. Ако ме питате, какво ви чака, ще ви 
кажа: Чака ви единъ важенъ изпитъ, отъ който ще зависи цBлия 
ви бAдещъ животъ. Ако го издържите, ще минете въ едно ново 
състояние; ако не го издържите, ще се приготовлявате пакъ, 
отново да го издържите. 

Като ви казвамъ това, да не се страхувате и да кажете: Ами 
ако не го издържимъ? Въпросътъ седи въ слBдното: даватъ ми 
една чаша, пълна съ най-хубавъ нектаръ и ми казватъ да я 
прBдамъ нBкому. Тази чаша прBдставлява едно изпитание за 
менъ. Въ какво отношение? - У менъ може да се роди желание 
да вкуся малко отъ този нектаръ, понеже отъ него зависи 
продължаването на живота ми. Нося чашата, но ми се иска да 
близна поне малко отъ нектара. Обаче, тази магическа чаша 
има това свойство, че като приближите устата си до нея, тя 
веднага се затваря, а щомъ се затвори веднъжъ, повече не може 
да се отвори. Това показва, че вие не сте издържали изпита си и 
сте прBстAпили закона. Ако се явите прBдъ Учителя си съ 
затворена чаша, това показва, че вие не сте издържали въ 
честностьта си. Ако вие отидете съ отворена чаша при онзи, 
при когото Богъ ви е изпратилъ, вие ще минете отъ едно 
състояние въ друго, ако чашата ви е затворена, ще бAдете 
другъ човBкъ. Ако чашата е отворена, това произвежда една 
мисъль, ако е затворена, това поражда друга мисъль. 
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Сега, тия чаши сA дадени на всинца ви. Вие ги носите, 
важното е сега, какъ ще пристигнете, съ затворена или съ 
отворена чаша. Азъ зная, че всички ще пристигнете съ 
отворена чаша. Отъ васъ зависи това. Защо да не устоите да не 
близнете? Тъй щото, да не кажете единъ день, че не сте знаяли. 
Щомъ чашата е затворена, работата ви е свършена. 

И тъй, основната, сAществената мисъль, която ще носите съ 
себе си е, да знаете, че ви е дадена чашата съ нектара и трBбва 
да я занесете отворена. Тя е чашата на вашия животъ. Ще си 
зададете въпроса какъ ще занесете тази чаша, отворена или 
затворена? Ще си отговорите: Ще занеса чашата отворена. 
Това е смисълътъ на живота. 

 

Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

17-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 4.II.1925 г. 

София 
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Продължаване на живота 
 
 

Размишление 
 
Прочете се резюме отъ темитB: “Най-важниятъ слогъ”. 
Чете се върху темата: “Сила, материя и енергия”. 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 
“Продължаване на човBшкия животъ”. 

За следния пAть ще пишете върху темата: “Разлика между 
будизъма и християнството”. 

Като казваме “продължаване на живота”, трBбва да 
обяснимъ, какъвъ смисълъ има дължината. Когато кажемъ, че 
пAтьтъ е дълъгъ, краката ни се прBкAсватъ, а когато кажемъ, 
че животътъ е дълъгъ, краката ни се продължаватъ. Защо 
именно въ първия случай краката ни се прBкAсватъ, а въ 
втория случай краката ни се продължаватъ? Значи, една дума, 
употрBбена въ два различни смисъла, дава и два различни 
резултата. Може ли едно сAщество, което не е живо, да 
продължи своя пAть? Може ли въ Природата да сAществува 
движение безъ животъ? 

Сега запримBръ, всички може да четете нBкой философъ и 
да кажете, какво мисли този философъ. Какво мисли нBкой 
философъ, знаете, обаче рBдко срBщамъ ученици, които 
мислятъ. Даже срBщамъ и философи, които не мислятъ. Единъ 
философъ челъ съчиненията на другъ нBкой философъ и 
написва, какво казва този философъ. Значи, взима философията 
на другия философъ и съ малко перефразиране създава нBкаква 
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нова философия. Така и въ евангелския свBтъ, между хилядитB 
проповBдници много рBдко ще намBрите нBкой, който мисли. 
Въ Америка има повече отъ 20 хиляди проповBдници, но едва 
ли ще намBрите 10 души отъ тBхъ, които могатъ да мислятъ. 
ОстаналитB перефразиратъ, заемать единъ отъ другъ. 

Сега, всички вие взимате думата “живот”, но не сте мислили 
върху това, какъ се продължава човBшкия животъ. Вие сте го 
взимали на заемъ, тъй както се взиматъ пари на заемъ, безъ да 
сте го печелили. Казваме: продължаване и съкращаване на 
живота. Има ли съкращаване на живота? Да вземемъ единъ 
човBкъ, който живBлъ 10 години и единъ шаранъ, който 
живBлъ 400 години. Какъ мислите, въ какво седи разликата 
между този човBкъ и шарана? Ако съберете опитностьта на 
човBка и тази на шарана, който живBлъ 400 години, кой отъ 
тBхъ е живBлъ повече врBме. НBкой пAть продължаването и 
съкращаването на живота зависи отъ бързината или отъ 
интенсивностьта на живеенето. Подъ дълъгъ животъ не 
разбираме натрупване на много години, напримBръ 100 или 120 
години, защото човBкъ може да живBе 1000 или 2000 години и 
пакъ да не е събралъ много опитности. Сега искамъ да 
разсAждавате много просто, а не философски. ПрBдставете си, 
че вие копаете единъ кладенецъ. Колко врBме може да копаете? 
Щомъ стигнете дъното му, т. е. колкото е опрBдBлено, ще 
копаете ли още? Ще бAде смBшно, слBдъ като изкопаете 
кладенеца, да направите кAща да живBете въ него. Ако си по-
мързеливъ, по-дълго врBме ще копаешъ; ако си по работенъ, 
по-малко врBме ще копаешъ. 
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И тъй, под думитB “продължаване на живота” разбираме 
разумность. Животътъ не може да бAде дълъгъ, безъ 
разумность. Ако животътъ на нBкоя фамилия е кратъкъ, това 
зависи отъ неразумностьта на прBдшествуващитB поколBния. 
Значи, разумностьта е единъ отъ факторитB за продължаване на 
живота. Втория факторъ за продължение на живота е 
Любовьта. Вие не можете да продължите живота си безъ 
Любовь. Това не значи само да говорите за Любовь, но да 
имате разширение въ чувствата, да сте еднакво разположени 
спрBмо всички хора. Освенъ това, толкова да сте прBдвидливи, 
че да не влизате въ стълкновение съ никого. Виждашъ нBкой 
човBкъ нервенъ, сприхавъ. Стой надалечъ отъ него и бAди 
много внимателенъ, нBма защо да го изпитвашъ или да му 
посочвашъ дефектитB. Въ стария завBтъ четете, че пророцитB 
сA казвали недостатъцитB на хората, но това тB правBха по 
необходимость. Вие разглеждате криво тBхнитB постAпки. Тия 
философи нападаха хората, както нBкой сврBделъ пробива 
дупки. Кой е виновенъ за това? Не мислете, че пророцитB сA го 
правили това нBщо случайно. Другъ нBкой кара пророка да 
изобличава хората, да изтъква грBшкитB имъ. Изобщо, езикътъ 
на всBки единъ отъ васъ трBбва да бAде мекъ. Ще ви дамъ 
слBдното правило: Никого не нападайте, никого не 
критикувайте! Туй е правата философия, ако пъкъ си като 
нBкое шило, дBто минешъ да мушкашъ, нBма какво да 
правишъ, ще гледашъ да мушкашъ по-малко. Ще казвашъ: Не 
съмъ виноватъ, такова е естеството ми днесъ, ще ме извините. 
АнгличанитB въ такъвъ случай казватъ: Подхлъзване на езика. 
ПонBкой пAть езикътъ на човBка се подхлъзва и той казва 
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нBщо, което не желае. Често у всинца ви вBрвамъ, езицитB да 
се подхлъзватъ, защото сA намазани съ масло. Ако дадемъ и на 
най-силния отъ васъ да държи едно вAже намазано съ масло, 
не ще може да го удържи. ТурскитB пехливани разбиратъ този 
законъ и затова, като се борятъ, намажатъ се съ масло. Борятъ 
се, но не могатъ да се хванатъ, изплъзватъ се, като шарани и 
никой не може да надвие. 

Азъ бихъ желалъ езицитB на всинца ви да сA намазани, 
защото ако на едни е намазанъ, а на други не е намазанъ, често 
ставатъ катастрофи. Като има масло, всичко се урежда добрB. 
Ако рAцетB на едного сA намазани, а на другъ не сA намазани, 
вториятъ ще се изплъзне, а първиятъ ще бAде уловенъ. Затова 
нBкои хора претендиратъ: Защо не намазаха и моя езикъ, та 
лесно да върви работата? И сега, азъ прBвеждамъ: НамBсто 
езикътъ ви да е намазанъ съ дървено масло, нека е намазанъ съ 
друго нBкое масло. Въ великата лаборатория на живата 
Природа има други масла за намазване на езицитB. Тия масла, 
като намажешъ и най-коравия езикъ, той става мекичъкъ, като 
на ангелъ. Отлични масла сA маслата на Природата, но сA и 
много скAпи. Единъ грамъ отъ тBхъ струва хиляда златни лева. 
За тия масла има прBдвидени и специални четки. Когато 
намажешъ езика си съ такава една четка, напоена въ едно отъ 
природнитB масла, той става отличенъ инструментъ, така 
постAпва и цигуларьтъ съ своя лAкъ. 

И тъй, за да се продължи човBшкиятъ животъ, въ чувствата 
на човBка трBбва да се създаде една вAтрBшна пластичность. 
Тъй щото отдBто и да дойде ударътъ, човBкъ нищо да не 
почувствува, гъвкавъ да бAде той. НBкой пAть вие си казвате: 
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Този свBтъ е много лошъ. Какъ ще се оправи? НBма защо да 
разрBшавате такъвъ труденъ, философски въпросъ. Този 
въпросъ е за Господа, не е за васъ. Вие си гледайте вашата 
работа. Не се занимавайте съ това, кой човBкъ е лошъ и кой 
добъръ. Ако ви попитамъ, кой човBкъ е добъръ, вие не ще може 
да опрBдBлите това. Не само вие, но досега азъ не съмъ 
срещналъ нито единъ който да е опрBдBлилъ, кой човBкъ е 
добъръ, и кой е лошъ. Туй, което е лошо по врBме и 
пространство, въ сAщность не е лошо. Христовото учение, 
което бBше въ противоречие съ юдеизма, днесъ е едно благо за 
християнскитB народи. И днешното ново учение, което се 
счита за несъобразно съ съврBменнитB разбирания на хората, за 
въ бAдеще ще имъ донесе едно благо. Не, днесъ не се знае кой 
животъ е добъръ и кой животъ е лошъ. Въ далечното бAдеще, 
когато хората завършатъ своето развитие, само тогава отъ 
плодоветB имъ ще се види, кой човBкъ на каква степень на 
развитие е дошелъ. Хората нBма да бAдатъ вече толкова лоши, 
нBкои ще бAдатъ отъ рода на дрBнкитB, нBкои - отъ рода на 
крушитB, други - отъ рода на ябълкитB, или гроздето, или 
черешитB, или смокинитB и други подобни плодове. 

Сега, като се продължава животътъ ви, не взимайте на гърба 
си товара на свBта. Не мислете, какъ ще се поправи свBтътъ. 
СвBтътъ е оправенъ. Старайте се да не задържате никаква 
горчива мисъль въ ума си. Дрехата ви отвънъ може да е не 
чиста, но вAтрB, въ душата, въ сърцето си и въ ума си, не 
оставяйте никакво петно. Щомъ се намирате въ физическия 
свBтъ, вие трBбва да взимате поука отъ тактиката на военнитB. 
Когато изучавате хората, всBкога си поставяйте крBпости, та 
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като ви бомбандиратъ, да не могатъ да ви засегнатъ. Щомъ 
хората сA миролюбиви, крBпости не ви трBбватъ. На едно 
мBсто въ посланията апостолъ Павелъ казва: “Когато искашъ 
да бранишъ живота си, тури си щитъ за прBдпазване.” 

И тъй, за продължаването на човBшкия животъ сA 
необходими двB нBща: здрава и силна мисъль и широчина въ 
чувствата. За постигането на тия двB качества е необходимо 
търпBние. Досега въ България съмъ срещналъ само единъ 
търпеливъ човBкъ. Азъ съмъ ви привеждалъ този примBръ. 
Този човBкъ бBше докторъ. Азъ наричамъ неговото търпение 
английско. Той имаше четири дBца. Като вземеше нBкоя книга 
да чете, едното дBте му теглеше брадата, другото - косата, 
третото се качеше по гърба му, а четвъртото дърпаше краката 
му. Той ги погледне, погледне, пBкъ имъ каже: Е, дBца, единъ 
день, когато пораснете, ще поумнBете, ще разберете, че не 
трBбва да правите така, но сега сте малки още. Не съмъ 
срBщалъ като този човBкъ, бихъ ви го прBпорAчалъ като единъ 
похваленъ примBръ. Вие не бихте изтърпBли това нBщо. 
Такъвъ човBкъ може да продължи живота си. 

 Сега, какво мислите, ако си  прBдставимъ, 
че линията АВ въ триAгълника АВС е 
разумна, тя ще схване ли ясно в съзнанието 
си цBлия крAгъ, който може да се опише 
около него? Ако всички тия линии сA 
разумни, тогава линията АВ ще знае ли какво 
е състоянието на линиитB ВС и АС? Ако си 

прBдставите, че линията АВ е една захарна пръчка и вие 
близнете само единия ѝ край, ще знаете ли дали цBлата пръчка 
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е захарна? Философски погледнато, човBкъ въ даденъ случай 
знае само една своя мисъль, само едно свое желание и само 
едно свое дBйствие. - Нищо повече. ЦBлата наша философия 
седи въ една мисъль. Многото желания не сA ваши, тB сA 
чужди желания. Тамъ е заблуждението, когато нBкой казва:  
Азъ имамъ много желания. Многото желания сA на вашитB 
клBтки. Ще намBритB онази основна мисъль и онова основно 
желание въ васъ, които принадлежатъ на онази основна 
централна монада, около която се групиратъ всички малки 
душички, всички клBтки. Вие искате да бAдете господари на 
всички ваши мисли и желания и затова казвате: Да се 
контролиратъ всички наши мисли и желания! То значи: вашата 
основна мисъль да има отношение къмъ всички други мисли, 
да се хармонизира. ЧовBкъ не може да води война съ себе си. 
Пазете слBдното правило: ВсBки човBкъ, който води война съ 
себе си, и да побBди, той винаги губи. ЧовBкъ никога не трBбва 
да воюва съ себе си! Казва Писанието: Не противи се злому! То 
значи: Не се борете съ злото! ВсBки, който се бори съ злото, му 
придава сила. Всичката философия въ окултната наука седи въ 
това, че когато искашъ да прBмахнешъ една негативна мисъль, 
ще я усилишъ повече. - Ами какво да правя? - Прави добро, 
остави злото, не се мBси въ неговата работа, не се стреми да го 
съборишъ! ВсBки, който се бори съ злото, усилва го. Правете 
добро постоянно! НBкой казва: Азъ нBма да правя зло. Кажешъ 
ли така, ти усилвашъ злото въ себе си. Азъ нBма да лъжа. Ти 
усилвашъ лъжата въ себе си. Ще кажешъ: Ще говоря Истината, 
ще правя добро. Казвашъ ли така, това има смисъль. 
Негативната философия донесе най-голBмитB нещастия на 
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човBчеството. Моисей е започналъ много добрB съ законитB си. 
Коя е първата заповBдь на Моисея? - “Азъ съмъ Господь Богъ 
твой, да нBмашъ други богове освBнъ мене!” ПървитB четири 
заповBди сA положителни. ЕвреитB се спрBха на послBднитB 
заповBди, които бBха негативни: “Не убий, не кради, не 
лъжесвидBтелствувай, т. н.” Тия заповBди бBха само 
разяснение на първия законъ. Ако не искашъ да лъжешъ, ти ще 
прилагашъ първия законъ. 

Когато онзи младежъ запита Христа, какво трBбва да прави, 
за да придобие вBченъ животъ, Христосъ му отговори какво 
трBбва да направи, младежътъ каза, че всичко това е сторилъ. 
Какво още не му достига? Наистина, този младежъ е спазилъ 
тия заповBди, но въ тBхния негативенъ смисълъ. Когато 
Христосъ му даде първия изпитъ, да раздаде имането си, оказа 
се, че той не разбира законитB. Той не схвана закона, наведе 
главата си и излBзе натAженъ навънъ. СлBдователно, той не е 
разбралъ Моисеевия законъ, не го е приложилъ. Не само въ 
времето на Христа, но и сегашнитB християни прилагатъ само 
шестьтB заповBди и то въ тBхния негативенъ смисълъ: Да се не 
мразимъ, да се не одумваме и т. н. Като дойде редъ да 
приложимъ заповBдьта, да се обичаме, казвате: Какъ ще 
обичашъ този човBкъ, може ли да го обичашъ? Какъ нBма да го 
обичашъ? Когато кажа, че трBбва да обичамъ нBкого, тази идея 
въ моя умъ е строго математически опрBделена. Подъ тази идея 
азъ подразбирамъ: Онзи, когото Богъ обича и азъ ще го 
обичамъ. Туй значи да обичаме ближния си. Да обичаме 
ближния си, подразбира да обичаме Бога. Когото пъкъ Богъ не 
обича и азъ нBма да го обичамъ. За да обичашъ нBкого, трBбва 
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Богъ да го обича. Ако Богъ е Любовь, ти нBма да заставяшъ 
Бога, нBма да му давашъ направление, какво трBбва да прави 
Той. Ти трBбва да бAдешъ изразъ на Божията воля. Значи, ако 
Богъ обича нBкого и ти ще го обичашъ. Това е волята Божия и 
ти трBбва да я изпълнявашъ. Ако вие можете да приложите 
Христовия законъ, или Божия законъ по този начинъ, всичко 
ще ви върви лесно. Казва нBкой: Какъ тъй, не мога да обичамъ 
този човBкъ! Не, ще си кажешъ: Обича ли го Богъ? - Обича го. 
Щомъ Богъ го обича, въпросътъ е свършенъ и азъ го обичамъ.  

Сега въ васъ се явява другъ въпросъ: Каква трBбва да бAде 
обичьта? Щомъ започнете да философствувате върху обичьта, 
вие разваляте заповBдьта. Ще ви приведа сега следния фактъ. 
ВсBки човBкъ може да се роди при огнището на баща си, 
когато свети даже само една вощена свBщь, но той не може да 
израстне отъ огъня на тази камина и отъ свBтлината на тази 
свBщь. За да израсте и да се възпита, той трBбва да излBзе вънъ, 
на слънцето. Та човBшката Любовь въ свBта, това е огнище, 
това е свBщь, при нея може да се констатира факта, че ти си 
роденъ едикога си и да се напише името ти, но ако искашъ да 
растешъ, да стане нBщо отъ тебе, трBбва слънцето да те грBе 
отвънъ. Или, казано на другъ езикъ: Само когато Божията 
Любовь те проникне, отъ тебе може да излBзе нBщо. 
СлBдователно, ние не можемъ да изпълнимъ БожиитB закони 
съ човBшката Любовь. Тя е несъстоятелна. Всички трBбва да се 
откажете отъ тази мисъль. ЧовBшката Любовь не е изпълнила 
досега това и не може да го изпълни. Вие не можете да растете 
на човBшкото огнище, нито да се учите на неговата вощена 
свBщь. Ето защо, ако искате вашия животъ да се продължи, не 
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трBбва да останете въ стадията на човBшката Любовь и да се 
грBете на неговото огнище, нито да четете на неговата свBщь, 
но трBбва да излBзете вънъ на слънчевата свBтлина и тамъ да 
растете, тамъ да се развивате и четете. Тия идеи трBбва да 
бAдатъ рBзко опрBдBлени въ ума ви. 

НBкой пAть, като четете Евангелието казвате: Тъй писалъ 
едикой си апостолъ. Азъ ви казвамъ, че много стихове отъ 
Евангелието сA криво прBведени. НапримBръ не е вBрно 
прBведенъ стихътъ: “Азъ ще се похваля съ кръста Христовъ.” 
Въ оригинала се казва: “Азъ ще се похваля съ страданията на 
Христа.” И като поставиха хората кръста на първо мBсто въ 
живота, съ това развратиха Божия законъ. Страданията сA 
нBщо смислено, но кръстове не ни трBбватъ. Сега всички хора 
говорятъ за кръста Христовъ, но отъ него сA излBзли всички 
съврBменни ножове. Всички ножове на военнитB сA направени 
отъ кръстове. Войникътъ мушка съ дългата часть на кръста. За 
да може да мушка повече, той си служи съ тази пръчка, на 
която бBха заковани рAцBтB на Христа. СлBдователно, всBки, 
който ти дава кръстъ, сAщеврBменно те мушка и като те 
мушне, дойдатъ други, които те занасятъ на болницата. И 
слBдъ това ще кажатъ: Това правимъ, за да се похвалимъ съ 
кръста Христовъ. Въ това нBма никакъвъ смисълъ. И ако 
вашитB мисли, вашитB желания сA кръстообразни, вие сте на 
края на пAтя. Свещеникътъ носи кръста и ти казва: Целуни го! 
По сAщия законъ и военниятъ носи кръста и съ дългата му 
часть те промушва. Най-първо ти казва: Или ще се подчинишъ, 
или ще те мушна. И тогава ти, ако искашъ да живBешъ, ще му 
се подчинишъ, т. е. ще го цBлунешъ. Военниятъ казва: Ти ще се 
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подчинишъ на моя кръсть, данъкътъ си ще платишъ. Ако не 
направишъ това, робъ ще станешъ и хване орAжието. Това е 
значението на кръста днесъ. Хората прBдаватъ, че на свети 
Константинъ се явилъ кръстъ, кръстно знамение и му се казало: 
“Съ този кръстъ ще побBдишъ.” Това е квадратна лъжа! И 
побBди ли той? Ако това нBщо бBше истина, св. Константинъ 
Велики трBбваше да побBди свBта. ПобBди ли го? - Не, той 
разврати свBта. Тъй трBбва да се произнесатъ бAдещитB 
историци, защото така се произнася невидимиятъ свBтъ. 

Казвамъ ви, отсега нататъкъ трBбва да се освободите отъ 
вашитB кръстове и да ги замBстите съ страдания. Страданието 
ще замBстите съ нощь, почивка. Радостьта ще наречете день, а 
работата най-приятното занимание. Радость, день, занимание - 
тогава животътъ се осмисля. Между радостьта и страданието 
има правилни математически съотношения. Тия съотношения 
сA слBднитB: Колкото радостьта ви е била по-голBма, по-
интенсивна, като се смBни съ скръбь, толкова и скръбьта ви ще 
бAде по-силна, по-интенсивна. Значи, колкото деньтъ е билъ 
по-свBтълъ, толкова и нощьта ще бAде по-тъмна, по-мрачна. 
Вамъ се струва, че сте изгубили нBщо, но тъй ви се струва 
само. Това е, защото чувствителностьта на човBка се увеличава 
и той чувствува и радостьта, и скръбьта по-силно. СлBдъ 
голBмата скръбь, като се появи отново радостьта, понеже 
чувствителностьта ви е голBма и радостьта ви е по-голBма, вие 
мислите, че сте спечелили това, което бBхте изгубили. Тия двB 
състояния се смBнятъ постоянно въ човBка. ВисшитB духове, 
висшитB сAщества, които разбиратъ този законъ, смBнятъ тия 
състояния у васъ по единъ правиленъ начинъ. Ако се въплоти 
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на Земята единъ ангелъ, или нBкой архангелъ, или нBкой 
херувимъ, или серафимъ и тB ще изпитатъ сAщитB страдания, 
каквито и вие, не можете да ги избегнете. По сAщия законъ и 
Христосъ ги изпита. И най-висшитB сAщества като дойдатъ на 
Земята, ще изпитатъ страдания. Ако тB искатъ да не бAдатъ 
засегнати отъ страданията, ще стоятъ на Земята докато има 
день - благоприятни условия за тBхъ и като настане нощьта - 
неблагоприятнитB условия, заминаватъ за другъ свBтъ. 
СлBдователно, тBхната радость е непреривна. ТB се движатъ 
отъ радость въ радость. Тъй правятъ разумнитB сAщества, а 
глупавитB вървятъ по обратенъ пAть: Когато се свършатъ 
благоприятнитB условия на живота и започнатъ 
неблагоприятнитB, тB тогава идватъ на Земята. И вие понBкога 
вървите по сAщиятъ пAть. 

Да допуснемъ, че линията АС отъ триAгълника 
прBдставлява физическия животъ. Тази линия прBдставлява 
несъизмBрима величина, защото въ несъизмBримитB величини 
се създаватъ страданията. Може ли една несъизмBрима 
величина да се прBвърне въ съизмBрима? Знаете ли начинъ да 
прBвръщате несъизмBримитB числа въ съизмBрими? 
НесъизмBримитB числа въ физическия свBтъ сA съизмBрими въ 
астралния свBтъ; несъизмBримитB числа въ астралния свBтъ сA 
съизмBрими въ умствения свBтъ. СлBдователно, туй, което е 
невъзможно за физическия свBтъ, е възможно за духовния 
свBтъ; туй, което е невъзможно за духовния свBтъ, е възможно 
за умствения свBтъ; туй, което е невъзможно за умствения 
свBтъ, е възможно за причинния свBтъ. Значи, всички 
противорBчия, които произтичатъ отъ несъизмBримостьта на 
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числата, тBхниятъ философски смисълъ се обяснява въ по-
висшитB свBтове. Тамъ несъизмBримото става разумно, 
съизмBримо. 

СлBдователно, при всBка мAчнотия ще приложите закона на 
съизмBримитB и несъизмBримитB числа. Имате ли нBкаква 
мAчнотия на физическия свBтъ, ще знаете, че по никой начинъ 
не можете да я разрBшитB тука, но ще я разрBшите въ 
астралния свBтъ; ако и тамъ не можете да я разрBшите, ще 
влBзете въ умствения свBтъ; ако и въ умствения свBтъ не 
можете да я разрBшите, най-послB ще се повдигнете много 
високо, въ причинния свBтъ и веднага мAчнотията ще бAде 
разрBшена. Така че, каквато мAчнотия и да има единъ ученикъ, 
щомъ се подигне и влBзе въ причинния свBтъ, той ще може да я 
разрBши. Разбира се, този законъ има широко приложение и 
къмъ човBшкитB чувства и способности. Той е сложенъ законъ. 
ЗапримBръ, какъ може да се развие извBстна способность въ 
човBка или да се усили извBстно чувство? Това се крие пакъ въ 
приложението на този законъ. НBкой пAть вие искате да 
проявите Любовь, но не можете, усBщате извBстна коравина, 
едно неразположение у васъ. ЗабBлежете, въ Природата 
дBйствува слBдния законъ: Минавамъ покрай нBкоя нива, която 
не е поливана отъ дъжда цBли шесть мBсеца. Почвата ѝ е 
корава, само буци, нищо не можешъ да посBешъ въ нея. Завали 
единъ малъкъ дъждецъ и вBднага буцитB се поразцъфтятъ, 
омекватъ. Най-първо всBка буца казва: Искамъ да живBя 
индивидуаленъ животъ. Дойде послB повече дъждъ, буцитB 
омекватъ още повече, раздробятъ се и казватъ: Хайде, отъ насъ 
да мине! Какво да мине отъ васъ? - Хайде и ние да направимъ 
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сAщото, да услужимъ. Дъждътъ услужи на насъ, ние пъкъ ще 
услужимъ на други. И наистина, мине ралото отгорB ѝ разтеле 
пръстьта, послB посBятъ жито и виждашъ, слBдъ извBстно 
врBме, отъ тази пръсть се явяватъ зелени крBпки стъбълца. 
Значи, дъждътъ изравни тия буци. 

И тъй, когато чувствата ви сA корави, дъждецъ трBбва. Ще 
се молите да дойде дъждецъ. Дойде ли дъждецътъ, коравитB 
буци ще се размекнатъ, твоятъ плугъ ще мине отгорB имъ, 
сBмето ще се посBе; така всички буци ставатъ равни. ТрBбва да 
приложите тази философия въ живота си. Нали въ Писанието 
се казва, че всички високи планини ще се приравнятъ. 
Приложение трBбва! Я ми кажете, дали единъ ангелъ може да 
плаче, да хълца като васъ? Каква полза отъ вашия плачъ? 
Единъ вашъ приятель се разболBлъ и веднага сърцето ви 
трепне, уплашите се, че ще умре. Какво отъ това? Да 
допуснемъ, че повикатъ този вашъ приятель на онзи свBтъ, при 
Господа. Какво лошо има въ това? Той не умира. Онзи свBтъ е 
много красивъ. Какво лошо има, като отиде тамъ? Азъ даже 
бихъ казалъ на своя приятель: Много се радвамъ, че те викатъ 
на онзи свBтъ. Той ще ми каже: Братко, и азъ се радвамъ. 
Пратиха ми отгорB каляска, викатъ ме. - Хайде, на добъръ ти 
часъ тогава! Тази мисъль трBбва да стане много разбрана за 
васъ, да не казвате, че еди-кой си трBбва да си замине, но щомъ 
го повикатъ, да не го задържате. Тъй, на добъръ часъ на 
всички! Други ще дойдатъ на тBхно мBсто. Най-послB и ние ще 
идемъ горB, нBма да седимъ постоянно на Земята. Ние ще се 
върнемъ въ онова хубаво мBсто, отдBто сме излBзли нBкога. 
Досега, кого какъ повикатъ отгорB, все казва, че още не е 
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готовъ. Кога ще се приготви? Никой не е отишълъ съ 
готовность. Всички все казватъ: Не съмъ готовъ, да поостана 
още 1 - 2 години. 

ПослB азъ забBлBзвамъ, вие не разсAдавате правилно, 
всички трBбва да имате права мисъль. ЗапримBръ, мнозина отъ 
ученицитB ми намиратъ разлика въ моитB постAпки. Чудни сте 
вие? Какво се бъркате въ моитB постAпки? Най-послB азъ не 
съмъ отговоренъ прBдъ васъ. Какво си дошълъ да ме 
критикувашъ? Туй, което азъ върша, то е по-извBстенъ планъ, 
не е ваша работа. Азъ правя туй, което е въ плана ми. - “Ама, 
какво ще кажатъ хората?” Чудни сте вие! Има извBстенъ 
Божественъ планъ, който не търпи никакво отклонение. Ти 
можешъ да се оклонишъ отъ този планъ, но Божественото 
всBкога се нарежда споредъ опрBдBления отгорB планъ. Ти не 
можешъ да направишъ отъ Божественото нито йота 
отклонение. НBкой пAть Господь може да мълчи, а ти 
мислишъ, че Той отстAпва. Не, цBлата Вселена може да стане 
на каша, но отъ БожиитB закони нито една рBзка, нито една 
дума нBма да се измBни. Тъй щото, всBки отъ васъ ще си каже:  
Това нBщо, което трBбва да направя, Божествено ли е или не? 
Ако е Божествено ще го направя. Каквото Господь е казалъ ще 
го направя. Туй е въ плана на Бога. 

Та сега, когато нBкой ме критикува, казвамъ му: Ти си 
погрBшилъ, туй, което вършишъ е чуждъ планъ. Това е нBкаква 
чужда мисъль, влBзла въ главата ти. - Това не съмъ азъ, нBкой 
другъ е влBзълъ въ главата ми. Та, когато дойде нBкой, да ме 
критикува, тъй гледамъ азъ на въпроса. Дошли двама братя при 
тебъ, единиятъ отъ лBво, другиятъ отъ дBсно, заобиколятъ те и 
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ти казватъ: Тъй ще кажешъ, иначе ще кажешъ, даватъ му 
съвBти. Казвамъ, азъ зная този фонографъ. 

Най-мAчното въ свBта, обаче е да виждашъ хубавото прBзъ 
лошото. То е голBмъ майсторлъкъ. И тогава, ние питаме, по 
какво се отличава добриятъ и по какво лошиятъ човBкъ? Азъ 
нBма да ви отговоря прBмо, но ще ви дамъ едно сравнение. По 
какво се отличава една чиста стъкленица отъ една нечиста? - 
Чистото стъкло пропуща най-много лAчи. Онова пъкъ, което 
пропуща по възможность най-малко лAчи, то е лошо, нечисто. 
СлBдователно, онзи човBкъ, който пропуща най-много лAчи на 
Любовь, МAдрость и Истина, той е добъръ, а онзи човBкъ, 
който пропуща най-малко лAчи на Любовь, МAдрость и 
Истина, той е лошъ. Съгласни ли сте на туй? Това е едно много 
хубаво опрBдBление. Лошиятъ и добриятъ човBкъ сA два 
полюса на едно и сAщо нBщо и мBжду тBхъ има градация. 
ДобритB хора се различаватъ отъ лошитB споредъ количеството 
на лAчитB, които и еднитB, и другитB пропущатъ. И всBки отъ 
васъ трBбва не само да си прBдпо-лага, но и съ сигурность да 
знае, въ даденъ случай, колко лAчи пропуща прBзъ себе си.  

И знаете ли, каква наука има въ това! ВсBки день ще имате 
по единъ спектъръ. Има такива спектри. Като поставишъ 
своята призма въ себе си, ще става разлагане на твоята 
свBтлина, на твоитB лAчи и ти ще правишъ изчисления, да 
видишъ, колко свBтлина пропущатъ. Защото, отъ невидимия 
свBтъ и отъ слънчевата система за всBки добъръ и разуменъ 
човBкъ се прBпраща специална свBтлина. Когато вие сте 
съгласни съ Божествения свBтъ, тази свBтлина ви намира тъй 
както ви намира едно писмо, което е писано за васъ. Обаче, при 
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най-малкото отклонение отъ правия пAть и тази свBтлина се 
отклонява. Тъй че, когато говоримъ за добрия животъ, това 
правимъ съ цель, да не се отклонява Божествената свBтлина и 
топлина, която иде специално за васъ, и по този начинъ да не 
си причинявате врBда. Тогава именно ще дойдете до висшата 
математика, до висшата Божествена геометрия, да видите, 
какви сA отношенията тамъ. Какво значи да бAде единъ 
животъ добъръ? Азъ считамъ добрия човBкъ за едно отлично 
построено здание, съ всички най-модерни и удобни 
приспособления, прBзъ което здание БожественитB енергии 
влизатъ и излизатъ, като се разпръскватъ навънъ. Само така ще 
могатъ всички живущи въ него да се ползуватъ еднакво отъ 
благата му. Сега ще се спрете върху мисъльта: Да пропущамъ 
повече свBтлина! 

Да изпBемъ сега упражнението “Въ начало бB Словото”. 
ТрBбва да се стремите къмъ непрBривность въ тоноветB. Не 

трBбва да има прBкAсване въ тоноветB. ТрBбва да 
контролирате ларинкса си и да облагородявате гласа си. Когато 
не сте разположени, пBйте! Най-мAчно е човBкъ да пBе когато 
е неразположенъ. Когато е неразположенъ, той е отличенъ 
пBвецъ. ПBйте упражнения съ букви! Тъ сA добри за 
неразположени хора. За въ бAдеще, ако искате да възпитавате 
малкитB дBца правилно, можете да ги възпитавате прBкрасно 
съ музика. Даже най-упорититB, най-своенравнитB дBца може 
да възпитавате съ музика. 

Сега вие казвате: Че ние сме голBми хора, може ли да пBемъ 
такива упражнения? Та вие правите много пAти по-лоши 
работи отъ тия упражнения. Тогава не мислите ли, че сте 
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голBми? Когато се разгневишъ и свиешъ юмрукъ, това по-
хубаво ли е? По добрB да пBемъ “хахаха”, отколкото да сочимъ 
юмрукъ. Въ пBнието има разширение, а въ гнBва свиване. 

Тъй щото, ще изучавате всички дBйствия въ Природата. Има 
дBйствия, които прBдизвикватъ разширение на гласа, на 
чувствата, на мисъльта и у човBка се явява едно малко 
пробуждане, колкото и да е малко, то е хубаво. ВсBко 
движение, всBки слогъ, който и да е, има двояко въздBйствие: 
ограничава и разширява. Вие ще изберете тия слогове, които 
ограничаватъ, за най-доброто разположение на духа. Когато 
пъкъ имате едно неразположение на духа, ще употрBбите 
слогове, които разширяватъ. НBкой пAть въ живота ни ще 
дойдатъ некрасиви работи, но тB трBбва да дойдатъ при най-
доброто разположение на духа ни. ТB ще бAдатъ като граница. 
Добриятъ човBкъ и да направи погрBшка, не се вижда. 

 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, свBтлина и 
свобода за нашитB души. 
 
 

18-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 11.II.1925 г., София 
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Причини  за  противорBчия 
 
 

Размишление 
 
Прочете се резюме отъ темата: “Продължаване на човBшкия 
животъ”. 
Прочетоха се нBкои отъ работитB върху темата: “Разлика 
между християнство  и будизъмъ”. 

За следния пAть ще пишете върху темата: “ОтличителнитB 
органически и морални качества на бBлата и жълтата раса”. Ще 
потърсите нBкакви обяснения върху тази тема въ 
енциклопедическия речникъ. СлBдъ това ще направите единъ 
малъкъ изводъ. Върху тази тема нека пишатъ трима души отъ 
младитB. 

Кое е най-сAщественото въ сегашния животъ, при 
сегашното му развитие? Подразбирамъ най-сAщественото, 
безъ което човBкъ не може. Туй, безъ което човBкъ може въ 
дадения случай, то не е толкова сAществено. Кое е 
сAщественото за носа на човBка? Кое е сAщественото за 
устата? НBкой пAть, като говоримъ, намъ се струва лесно да 
говоримъ върху това кое е сAществено и кое не е. Питамъ 
обаче: Кои сA отличителнитB чърти, че сме казали за нBщо 
сAщественото? Може да си мислите, че казвате сAщественото 
върху нBкой въпросъ, напримBръ или върху нBкой прBдметъ. 
Азъ ще ви улесня въ отговора. Кои сA отличителнитB чърти на 
свBщьта напримBръ? Най-първо може да кажете, че най-
сAщественото за нея е устройството ѝ, а послB отъ какво е 
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направена. НесAщественото за нея е това, че тя гори. Тогава, 
кое е сAщественото на учението?  

ТBзи въпроси може да ги отбBлBжите и ще мислите върху 
тBхъ. Кое е сAщественото въ учението? Кое е сAщественото въ 
духовния животъ? Кое е сAщественото въ класа. 
СAщественото въ класа е това, което е сAществено и въ 
хорото, а именно: гайдарджията свири, а хората играятъ. 
ПослB, хорото се разваля. Едни си отиватъ, други идватъ и 
хорото отново се залавя. Играта е сAщественото нBщо въ 
хорото. Какво ражда сAщественото на хорото? 

И тъй, спирали ли сте се да мислите, кое е сAщественото въ 
вашия животъ? Защо човBкъ въ дBтинството мисли по единъ 
начинъ, въ юношеството по другъ, на пълна възрасть по трети 
начинъ, а като дойде на зрBла, т.е. на прBклонна възрасть, 
неговитB възгледи коренно се различаватъ? Туй, което човBкъ 
обича въ младинитB си, въ старини не обича. Не е ли сAщия 
човBкъ! ЗапримBръ, човBкъ въ младинитB си е по-способенъ да 
завързва приятелство, а въ стари години мAчно завързва 
приятели. Въ младини той е щедъръ, не е злопаметенъ, а въ 
старини обратно. Защо е така? Защо въ началото на живота си 
не е злопаметенъ, а въ старини става злопаметенъ? 

Изобщо у всичкитB хора има едно желание да разрBшатъ 
загадкитB на живота и то по най-лекия начинъ. Това се вижда 
въ историята на човBчеството. Това стремление на човBка да 
търси лесния пAть го е отклонило отъ неговата правилна 
посока. 

Сега, ако ви попитамъ, кога е станала първата кражба въ 
свBта, какво ще ми кажете? Първата кражба е направена отъ 
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първата жена. Като създаде Богъ Адамъ и Ева, забрани имъ да 
ядатъ отъ дървото, начерено “дърво за познание на доброто и 
злото”, но Ева, излъгана отъ змията, открадна плодове отъ това 
дърво. НBкои хора обличатъ тази кражба въ мека форма, 
казватъ, че жената искала знание. Не, тя не искаше да намBри 
знание, а имаше желание да си хапне - нищо повече. Този 
грBхъ и сега става въ свBта. Най-първо жената краде, а послB 
мAжътъ. Жената, като отиде до дървото, открадна си. Змията 
бBше пазителка на това дърво. ПрBдава се, че змията влBзла въ 
жената и я изкусила. Чудно! - Тукъ има една несъобразность. 
Какъ е възможно да влBзе змия въ рая, да се качи на дървото и 
пазителитB на рая да не знаятъ нищо? Чудно ми се вижда, какъ 
е възможно да влBзе въ рая змия, безъ да знаятъ ангелитB за 
това и да оставятъ тази змия да си играе съ Ева! Змията бBше 
пазителка на туй дърво - нищо повече. Ева се постара, като 
приказва да приспи змията, да я омагьоса, но като омагьоса 
змията, тя влBзе въ нея. Като се върна при Адама, той видB, че 
тя е припечелила нBщо, затова пожела да взBме отъ този плодъ. 
И той е като нея. Той пъкъ открадна отъ Ева. Какъ ще краде, 
когато тази жена е негова? Какъ ще я завлада? Така и двамата 
станаха крадци.  

Затуй, първото нBщо: НBма да крадешъ, нBма да лъжешъ. 
Първиятъ грBхъ е кражбата, вториятъ грBхъ е лъжата. Сега 
трBбва да се ликвидира. Затова на първия грBхъ се 
противопоставя Любовьта къмъ Бога. Защото, човBкъ, който 
люби Бога не може да краде. Не може да крадешъ отъ този, 
когото обичашъ. Отъ този, когото не обичашъ, можешъ да си 
позволишъ да поодкраднешъ нBщичко, но отъ този, когото 
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обичашъ, не можешъ да откраднешъ нищо. Тази кражба, която 
става отвънъ, не е толкова груба. ВAтрBшната лъжа е опасна. 
Когато човBкъ се домогне до извBстна идея, която не е за него 
или когато се домогне до една мисъль или до едно чувство, 
които не сA за него, той навлиза по-дълбоко въ кражбата. Има 
много нBща, на които човBкъ може да се радва, но тB не се 
даватъ прBждеврBмено, пазятъ се. И ако човBкъ иска да ги 
придобие по единъ незаконенъ начинъ, той винаги ще си 
създаде неприятности, страдания. 

Сега запримBръ ще ви дамъ за следния пAть темата 
“Разлика между кражбата и лъжата”. Върху тази тема нека 
пишатъ най-силнитB, защото човBкъ, като започне да мисли 
върху кражбата и лъжата, свързва се съ тия отрицателни сили. 
Опасенъ прBдметъ е въпросътъ за лъжата и кражбата. 

И тъй знанието, което придобиваме, ще свържемъ съ 
настоящия животъ. Знанието трBбва да се използува въ 
сегашния животъ. Този животъ има достатъчно енергии, които 
трBбва да се трансформиратъ, за да се използуватъ правилно за 
бAдещето ви развитие. Тъй щото, въ това отношение потрBбно 
е онова истинско знание, за да се използуватъ всички сили на 
живота. Разуменъ човBкъ е онзи, който използува силитB на 
живота за доброто на своето бAдеще. Въ туй отношение 
всички велики учители въ свBта сA давали редъ методи за 
саморазвитие, за самовъзпитание. Въ туй направление, всBки 
отъ васъ трBбва да се развива по онзи пAть, който му е 
опрBдBленъ. Пазете се всички да не отбивате никого отъ 
неговия пAть. Не се старайте да дадете на другитB хора тази 
окраска, която вие имате, защото, щомъ пожелаете това, вие 
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сами ще се спънете. Една идея е цBнна, когато е самородна. 
Докато е една, оригинална, тя има цBна, но щомъ станатъ двB, 
тB се умаловажаватъ. Затова всBки трBбва да се ползува отъ 
живота на другитB хора дотолкова, доколкото тB могатъ да му 
дадатъ потикъ да се повдигне. 

Гледамъ, мнозина измежду васъ се разочароватъ. Като 
влBзете въ една школа, искате да живBете въ Любовь, да се 
почитате, да се уважавате, търсите идеаленъ животъ, но като не 
намBрите такъвъ, въ душата ви се ражда противорBчие. Азъ 
гледамъ на това противорBчие малко по-другояче. Да 
допуснемъ, че имате единъ малъкъ зародишъ или едно малко 
сBменце, или единъ желAдъ. Той прBдставлява единъ класъ отъ 
ученици, отъ интелигентни сAщества, които си живBятъ като 
братя и сестри въ Любовъ, безъ никакъвъ споръ помежду си. 
Обаче, единъ день нBкой земледBлецъ дойде, вземе тази малка 
сBмка, туй общество и го посBе въ почвата. Най-първо въ 
всички тия сAщества ще се зароди потикъ, всички ще 
впрегнатъ силитB си нагорB и ще вървятъ единодушно въ 
хармония. Щомъ излBзатъ отгорB надъ почвата, тB се раздBлятъ 
на двB партии: еднитB отиватъ налBво, другитB отиватъ 
надBсно и се скарватъ. Това е законъ на живота. Законътъ на 
живота ги раздBля, а не тB. СлBдователно, тBзи които сA били 
за лBво отиватъ въ лBво, а тBзи, които сA били за дBсно, 
отиватъ въ дBсно. Обаче, има едни неутрални, които не сA 
нито въ лBво, нито въ дBсно и казватъ да не се занимаваме съ 
тBхнитB глупости.  

Питамъ сега: кои сA най-разумнитB, тия въ лBво, тия въ 
дBсно или неутралнитB въ срBдата? Тия, които сA родени 



 

394 
 

неутрални, не могатъ да не бAдатъ такива. Отъ това нBщо вие 
трBбва да извадите единъ законъ, който да опрBдBля растенето 
на човBка. Щомъ дойдете до този Божественъ растежъ, нBкой 
пAть може да се родятъ голBми противорBчия. Това е въ реда 
на нBщата. Но понBже всички сили при туй растение сA заети 
съ вAтрBшна борба, тB ставатъ енергични. Като сA заети съ 
домашни спорове, забравятъ да си вършатъ работата отъ вънъ, 
да правятъ упражнения и ставатъ много крBхки. По този 
начинъ за въ бAдаще тB могатъ да си създадатъ голBми 
нBщастия. За да се избBгнатъ тия нBщастия, невидимиятъ свBтъ 
имъ създава въздушни течения, за да ги поразмърдатъ, да ги 
поразтърсятъ, да не се каратъ отъ вAтрB, да излBзатъ навънъ, да 
знаятъ, че има и външенъ свBтъ. ТB се каратъ помежду си, 
казватъ си единъ на другъ: Азъ съмъ неутраленъ, азъ съмъ 
лBвичарь, азъ съмъ дBсничарь. Но Природата, като създаде тия 
вBтрове, раздвижва и лBвичари, и дBсничари, и неутрални и тB 
напущатъ борбата. Тогава тB се спущатъ къмъ коренитB, 
започватъ да работятъ въ земята. Щомъ вBтроветB изчезнатъ, 
напущатъ работата си, излизатъ отъ корBнитB и сAщиятъ споръ 
започва, а въ спора се крие и растенето. Когато клонищата на 
едно дърво се увиватъ и бутатъ едни съ други, лBвичаритB 
казватъ: ПолудBхте ли? ДBсничаритB казватъ: ПолудBхте ли? И 
неутралнитB казватъ: Какъвъ е този шумъ? Питамъ: виновни ли 
сA всички тB? Но туй е философия.  

Вие казвате, че свBтътъ е лошъ. Никаква лошавина нBма въ 
свBта, т. е. въ живота. Лошавината въ формитB произтича отъ 
факта, че единъ клонъ, като се отдBли отъ дървото, изсъхва. 
Тогава се ражда лошавината. Тъй щото, вие може да сте въ 
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лBво на дървото, но това нищо не значи; може да сте въ дBсно 
на дървото, пакъ нищо не значи; може да сте отъ неутралнитB и 
то нищо не значи. СAществената идея отъ това е слBдната: 
Каквото противорBчие и да се яви въ ума ви въ даденъ 
моментъ, то е на мBстото си, защото въ Природата никога не се 
допущатъ нBща, които не допринасятъ полза. Ние не знаемъ 
случай, дBто да се е допуснало нBщо, което да не е принесло 
своята полза. Всички нBща, които се допущатъ въ свBта, 
колкото и да сA отрицателни, дали ние можемъ да ги 
разберемъ или не, тB иматъ своята полза. Туй е единъ великъ 
въ Природата законъ. ТрBбва да знаете, че туй, което става, 
независимо това дали то е приятно или не за васъ, то е въ реда 
на нBщата. ЧовBкъ се ражда, то е въ реда на нBщата; умира, то е 
въ реда на нBщата; боледува, то е въ реда на нBщата; сиромахъ 
е, то е все въ реда на нBщата; каквото и да става съ човBка, то е 
все въ реда на нBщата. Самиятъ животъ изисква всичко това.  

ВAтрBшнитB нBща сA Божествени отношения. Казвамъ, 
само по този начинъ вие ще разрBшите нBкои мAчни въпроси, 
които ще се появятъ въ васъ и ще засBгнатъ чувствата ви. Не е 
лесно човBкъ да се справи съ чувствата си. Казва нBкой: -
Търпи! - Ще търпя, разбира се, но не мога да бAда 
разположенъ. - Защо не се засмBешъ, защо не посвиришъ 
малко? - Не мога. Докато кожата ми не заздравBе, нито мога 
да свиря, нито мога да пBя, само за раната си мисля.  Значи, 
моята мисъль е концентрирана къмъ болката. Защо сA 
болеститB? - За да се концентрираме. Природата иска ние да 
научимъ закона на концентрирането. Какъ ще ни научи? - 
Понеже ние се разсBйваме навънъ, тя ни създава разни 
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болести. И бBднотията, и страданията, всичко това сA 
процеси за концентриране, т. е. влизане въ самитB насъ. И 
тогава ще знаете, че всBка неприятность ви е дадена, за да се 
концентрирате. Използувайте тогава този случай да се 
концентрирате, да се съсрBдоточавате въ себе си. 
ПротиворBчията, които се създаватъ въ чувствата, се 
регулиратъ отъ единъ великъ законъ: да дойде човBкъ до 
положение да влада чувствата си, да бAде разположенъ 
всBкога. Това е най-великото въ живота. Да можешъ да 
трансформирашъ всBко неразположение на чувствата си и да 
се повдигнешъ надъ вълнитB на живота, това е най-голBмото 
изкуство. Значи, трBбва да знаешъ да хвъркнешъ - нищо 
повече. Въ хвъркането седи великия смисълъ на живота; то 
ще може да те обхване и повдигне надъ врBменнитB смущения 
на живота. Въ нашия животъ има много смущения. 

И тъй, въ дома си вие ще срBщнете този споръ, който 
видBхте и въ всBко дърво. Като дойде нBкое противорBчие, 
начертайте си едно дърво. Ето единъ начинъ за 
самовъзпитание. Всички съврBменни учения азъ ги наричамъ 
гимнастика на ума. РазнитB теории, хипотези, това сA 
гимнастика, размърдване на ума. ЧовBкъ, като е заетъ съ себе 
си, ако нBмаше тия противорBчия, неговиятъ умъ, неговитB 
чувства биха се атрофирали. ПротиворBчията въ ума, въ 
чувствата, въ волята на човBка прBдизвикватъ разтърсване и 
той расте, прогресира и уяква. 

Тъй щото, при всBко противорBчие на ума, човBкъ 
придобива едно цBнно качество. Той се обогатява съ една 
малка придобивка. Разбрахте ли сега? Ще приложите ли това 
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знание? Разбира се, у васъ ще се яви единъ противоположенъ 
методъ и ще кажете: Какъ? Значи, не сте напълно съгласни. 
Въ този случай, думата “какъ” показва, че човBкъ страда. 
Защо? Защото има противорBчие, не е въ съгласие съ 

Природата. Aгълътъ АОД въ буквата  показва едно  

отклонение около 45°. Този човBкъ е въ противорBчие съ 
законитB на Природата. Тогава, за да се побBди туй 
противорBчие, имаме другъ , който прBдставлява човBка, 

обърнатъ съ противорBчията си къмъ центъра на Земята: 
главата му надолу, а краката нагорB. Този въпросъ “какъ” 
показва какъ да изправимъ човBка на краката му и да го 
заставимъ да мисли. Кривата линия въ буквата “а” е знакътъ 
на безконечностьта.  Той показва, че човBкъ най-послB ще 
дойде въ съгласие съ силитB на Природата. Значи, най-първо 
ще станешъ цвBтъ и плодътъ, като завърже, ще се обърне 
надолу съ краката. Това значи да цъфнешъ, да завържешъ и да 
започнешъ да развивашъ Божествениятъ животъ въ себе си. 
Само така ще разрBшишъ въпроса “какъ”. 

Сега разбира се, отъ тия геометрически букви може да 
извадимъ нBколко уравнения, съ AглитB отъ 45°  и да имаме 
редъ формули, а именно: слBдъ колко години и при какви 
условия ще разрBшимъ въпроса на противорBчията. Ако 
начертаемъ единъ крAгъ, ще видимъ напримBръ, лицата А  и  
В  къмъ кои домове спадатъ астрологически; кои планети 
иматъ влияние върху тBхъ и т. н. Но това сA сложни задачи. 
За васъ е важно да схванете само общата идея “какъ”. Значи, 
въ човBка трBбва да се яви едно противорBчие. 
ПротиворBчието всBкога показва една нужда. Гладътъ е едно 
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противорBчие, една нужда въ човBка. Той търси начинъ, какъ 
да се наяде. ВсBко противорBчие е духовна, вътрBшна нужда. 
Ако я удовлетворишъ, въпросътъ ще се свърши частично, 
обаче той не е напълно разрBшенъ. Той пакъ ще се повдигне, 
ти пакъ ще го разрBшишъ, но той пакъ ще се повдигне и т. н. 
Тогава, може да се изчисли, колко пAти трBбва да яде една 
гAсеница, докато стане пеперуда. И слBдъ като разрBшимъ 
живота на гAсеницата, че тя не трBбва повече да се храни съ 
тази твърда храна, ще дойде разрBшението на другъ въпросъ. 
ГAсеницата, като стане пеперуда, ще яде отъ соковете на 
цвBтоветB. Този въпросъ е по-деликатенъ, но все пакъ ѝ 
трBбва храна. Ако нBма цвBтя, т. е. ако цвBтята не цъфнатъ, 
пеперудата е пакъ изложена на извBстни мAчнотии. Казвате: 
Лесна е нейната работа. Не, ако нBма цвBтя или ако има много 
малко цвBтя, тя пакъ ще има мAчнотии. Вие можете да 
прBведете всички тия нBща въ живота си. Въ сегашния ви 
животъ тB прBдставляватъ символи. Вие ще разрBшите всички 
въпроси въ живота си, като вBрвате въ Бога. Има само единъ 
начинъ, по който можемъ да заставимъ Бога да ни помага. 
Дали човBкъ вBрва въ Бога или не вBрва, този законъ е общъ 
за цBлото органическо царство, като почнете отъ най-малкитB 
сAщества до най-голBмитB. Като говорятъ по този начинъ, 
“азъ вBрвамъ въ Бога”, Господь ги слуша. Всички, които 
употрBбвяватъ този методъ, се хранятъ отъ общата трапеза на 
Природата. Сега ще ви оставя,вие да търсите този методъ и 
всBки да го приложи за себе си. Този методъ е само единъ. За 
всBко сAщество и за човBка има само единъ начинъ, по който 
е свързана неговата нишка съ първичното въ битието. 
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ИзпBйте упражнението “Малкиятъ изворъ”. 
Когато ви говоря тия нBща, искамъ да ви заставя да 

мислите, да се справяте разумно съ всички спънки въ живота. 
НBкой пAть срBщаме голBми прBпятствия въ живота си. 
НапримBръ, ако се качваме на нBкой планински върхъ, 
направо не ще можемъ да се качимъ, трBбва да го 
заобиколимъ. Въпросътъ не е въ врBмето, а въ изпълнението. 
НBкои хора бързатъ да достигнатъ това-онова. НBма защо да 
се бърза. Животътъ трBбва да се използува разумно. Има 
извBстни задачи, които трBбва да се осAществятъ, та макаръ и 
по бавно. Колко врBме ще живBете, това не влиза въ смBтка. 
Може да живBете година, двB, десеть, сто, хиляда и повече 
години, но задачата, която ви е дадена, трBбва да се изпълни. 
Ще изпълните задачата си много добрB. ЗапримBръ, вие 
считате най-добро нBщо за васъ да станете ученъ човBкъ. 
Учението не е цель въ живота. То е срBдство. Едно трBбва да 
знаете: ЧовBшкиятъ духъ, който е излBзълъ отъ Бога, е ученъ, 
силенъ, но човBкътъ е забравилъ това и трBбва да му се 
напомни да придобие изгубеното. Ние трBбва да му 
напомнимъ, че той е силенъ; послB трBбва да му напомнимъ 
че той е чисть. ТрBбва да му напомнимъ още, че той може да 
живBе много врBме, съдържа вBчния животъ въ себе си.  

Сега вие казвате: Да станемъ учени! Ако речете сега да 
станете учени, нищо нBма да придобиете. НBкой човBкъ 
направи една кAща, не се минава много врBме, изгубва я. 
Казватъ: Този човBкъ станалъ по-уменъ. Съ какво поумнBлъ? 
Казвате: Втори пAть нBма да я изгуби. ДобрB, какво ще 
спечели, ако втория пAть не изгуби кAщата? - Въ това нBма 
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никаква философия. Да имашъ кAща или да нBмашъ кAща, 
безразлично е. Ако имашъ кAща и можешъ да рBшишъ въ нея 
задачата, която ти е дадена, тази кAща е благословена. Пъкъ 
ако нBкой пAть кAщата ти те спъва, не ти трBбва. За нBкои 
хора не е прBдвидено да иматъ кAщи, а за нBкои хора е 
опрBдBлено да иматъ кAщи. ОнBзи хора, които трBбва да 
живBятъ въ своя кAща, ще си направятъ такава, а които 
трBбва да живBятъ безъ кAща, нBма да си правятъ своя кAща. 
НBкой казва: Азъ трBбва да си имамъ кAща. Казвамъ, не е 
опрBдBлено да имашъ кAща. - Ама азъ искамъ да бAда ученъ. 
- Не е опрBдBлено да бAдешъ ученъ. Казвамъ на другъ нBкой: 
“На тебъ е опрBдBлено да бAдешъ ученъ и ще бAдешъ 
ученъ.” Като казвамъ нBкому, че не му е опрBдBлено да бAде 
ученъ напримBръ, това е споредъ великото учение. За сега ти 
е опрBдBлено да живBешъ единъ посрBдственъ животъ, да 
събирашъ енергии, че за въ бAдеще да станешъ ученъ човBкъ. 
Казвашъ: Сега искамъ! Ако искаше да станешъ ученъ сега, 
защо спа прBди нBколко прBраждания? Ти искашъ съ петь 
пари да обиколишъ цBлия свBтъ. Казвашъ: Искамъ да бAда 
ученъ! - И можешъ да бAдешъ, азъ не отричамъ това. - Но 
кога? - СлBдъ двB прBраждания. НBкои хора могатъ да бAдатъ 
учени още сега. Това не трBбва да ви обезсърчава. ЦBлиятъ 
животъ, цBлата вBчность, това сA възможности, въ които 
човBшката душа може да се прояви. Вие искате още въ 
сегашния си животъ да съберете всичко. Не, знайте слBдното 
нBщо: И щастието да ви даватъ на Земята, не го взимайте. За 
прBдпочитане е, като живBете на Земята, да носите скърбитB 
отколкото щастието. Защото, ако вземете щастието, ще ви 
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дойдатъ много голBми нещастия. Тъй е било и ще бAде прBзъ 
всички врBмена. 

Сега, да не се роди страхъ, да кажете: Не искамъ щастие! 
Не, само онзи се отказва отъ щастието, който се страхува. 
ТрBбва да знаете, че за всички нBща сте отговорни. НBкой 
пAть вие идвате до крайности въ живота и казвате: Това не ни 
трBбва, онова не ни трBбва. Вие трBбва да знаете, какво да 
вършите. - Ама, азъ мисля да отида на онзи свBтъ. - Ще 
отидешъ на онзи свBтъ! Ти не можешъ да живBешъ между 
хората на Земята, че между ангелитB ще живBешъ. Не те ли 
зная кой си? Ти напущашъ лозето на обBдъ и мислишъ, че 
горB ще те приематъ съ вBнецъ. ГорB, ако отидешъ, ще 
питатъ: Кой е този? - Този е единъ човBкъ, който напуща 
работата си на обBдъ. - Я, тогава го пратете на нBкое лозе, да 
довърши работата си! НBкои отъ васъ, както и отъ 
евангелиститB, казват: О, мили Исусе, Ти ще ме посрещнешъ, 
ще ми туришъ вBнецъ на главата. Да, ще получишъ вBнецъ, но 
половинъ вBнецъ. СмBшни работи сA тия! Господь изисква да 
свършимъ Неговата работа, нищо повBче. Като отидешъ на 
лозето, сериозно ще копаешъ. И като се върнешъ, ще кажешъ: 
Господи, направихъ тъй, както си казалъ. Може да седишъ 10 
- 20 деня на лозето, но ще го прBкопаешъ. Тази година лозето 
ти може да не даде плодъ, нищо отъ това, но едната година 
туй лозе ще даде двойно количество плодъ. ЛозаритB, които 
разбиратъ този законъ, рBжатъ лозето до корена и казватъ: тъй 
ще уякне. Онзи, който е лакомъ и не иска да го рBже, като 
дава двB години наредъ плодъ, на третята ще прBстане да дава 
и пакъ ще трBбва да се реже. 
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Сега, не трBбва да бързаме въ живота си. Искамъ да 
разбирате живота философски, да не казвате: Азъ не искамъ 
да работя. Ако не искашъ да работишъ физически, ще 
работишъ духовно, умствено, но все-таки ще работишъ. 
НBкой казва: Азъ работя надъ хората. Ти работишъ надъ 
хората, но надъ себе си не работишъ. ЧовBкъ не може да 
работи надъ хората, той работи само надъ себе си. Този 
човBкъ, който мисли, че работи надъ хората, мяза на онзи, 
който, като гледалъ, какъ единъ човBкъ кашлялъ и се мAчилъ 
да чука кафето, мислилъ, че той го чука и затова поискалъ 
кафе и за себе си. Споредъ мене, това не е наука. Вземи и ти 
да чукашъ своето кафе или като чука той и ти вземи участие 
въ чукането или най-послB върши нBщо полезно. Азъ искамъ 
вие да бAдете умни ученици. Казвамъ “умни”, но не въ 
обикновения смисълъ на думата. Щомъ сте умни за себе си, 
тогава тия противорBчия, които се явяватъ въ единъ класъ, въ 
едно общество, въ единъ народъ, ще се разрBшатъ правилно. 
ГолBмитB противорBчия сA неизбBжни, и тB ще дойдатъ, но 
вие трBбва да бAдете много умни, за да рBшите задачитB си. 
Много хора трBбва да се явятъ, за да поематъ една работа, 
докато се оправи. И при това, всички трBбва да вложите ума 
си на работа.  

Има нBща, които трBбва да се разрBшатъ умствено, тB не 
могатъ да се разрBшатъ физически. Да кажемъ, че нBкой 
човBкъ дойде въ класа, без позволение. Това веднага ще ви 
смути. Почти всички се наежвате срBщу него, искате да го 
изхвърлите навънъ. Едни го хващатъ за главата, други за 
краката, но той вика, вдига се цBлъ скандалъ. Обаче, ние 
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можемъ да проектираме мисъльта си, да създадемъ едно 
водно течение и то ще го подеме нагорB, ще го изхвърли 
навънъ. Той ще си излBзе и ние ще бAдемъ свободни. Тогава 
и неговиятъ умъ ще бAде миренъ и нашиятъ умъ ще бAде 
миренъ. Казвате:  ГрBшно е тъй да го изхвърлимъ. Ами 
другото положение не е ли грBшно, да го изхвърлите съ рAцB 
навънъ. Чудни сте вие! Второто положение е по-лесно, то 
става съ по-малко разноски. Можемъ да му поговоримъ, да му 
кажемъ: Моля ти се, приятелю, ще бAдешъ тъй добъръ, да 
излBзешъ вънъ, да не ни смущавашъ. Той ще поседи малко и 
ще си каже: Хайде да излBза, да не смущавамъ тия хора тукъ, 
и съ това въпросътъ ще се свърши. Когато влBзе въ ума ви 
извBстна идея, която не ви е симпатична, не се старайте 
физически да я изпAдите. И тукъ се прилага сAщия законъ. 
Започнете ли да ѝ се противите, тя непрBменно ще ви създаде 
една неприятность. Говорете вAтрB въ себе си! ВсBка идея, 
която дойде въ васъ, не е нищо друго, освBнъ едно разумно 
сAщество, което ви е посBтило. Затова, говорете му разумно 
веднъжъ, дважъ, докато ви разбере. Щомъ ви разбере, то ще 
си замине. 

ИзпBйте упражнението “Вечерь - сутринь отиде дойде”. 
Коя е най-силната дума въ това упражнение? ТрBбва ли 
всички думи да се пBятъ еднакво? Може ли нBкой отъ васъ да 
изпBе упражнението прочувствено, по всички правила на 
музиката? Думата “вечерь” се пBе тихо. Вечерно врBме 
обикновено всичко утихва. Мнозина отъ васъ повече 
критикувате, отколкото пBете. Вие тъй критикувате, като че 



 

404 
 

разбирате музиката. ДBйствително критиката е по-лесна, 
отколкото изпълнението. 

 

Тайна молитва 
 
Любовьта ражда доброто. Доброто носи животъ, 

свBтлина и свобода за нашитB души. 
 
 

19-а школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 18.II.1925 г. 

София 
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Отличителни чърти на човBшката  
интелигентность 

 
 

Размишление 
 
Прочете се резюме отъ темитB: “Разлика между будизъмъ и 

християнство”. 

Прочетоха се три работи върху темата: “ОтличителнитB 
органически и морални качества на бBлата и жълтата раса”. 

СъврBменнитB учени хора употрBбяватъ 
два начина за измBрване на човBшката 
интелигентность. Точка С въ фигурата 
прBдставлява ухото. Линията АВ 
прBдставлява човBшкия носъ. Въ Aгъла 
ВСА могатъ да се включатъ всички 

органически сAщества, които иматъ гръбнакъ. Ако прBкараме 
линии, успоредни на правата АВ, всички иматъ отношение 
помежду си. Колкото повече се увеличава интелигентностьта, 
толкова и носътъ става по-голBмъ. Разликата може да е съ 
единъ милиметъръ само, но и тя е отъ значение. Тъй щото, 
голBмиятъ носъ изобщо показва интелигентность. 
Интелигентностьта зависи не само отъ голBмината на носа, но 
и отъ съотношението между носа и челото, а именно, дали 
челото е право или малко вглъбнато. 

Вториятъ начинъ за измBрване на интелигентностьта е 
споредъ Aгъла на Кампера. Този Aгълъ ВСА е около 30°. 
Камперъ спуща единъ отвBсъ отъ челото до брадата и друга 
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една линия, която минава прBзъ срBдата на ухото до долната 
часть на носа. Този Aгълъ, който се образува между тия двB 
линии въ хората на бBлата раса е равенъ на 80°, а въ хората отъ 
жълтата раса е равенъ на 75°. Този Aгълъ у малайцитB е равенъ 
на -3°. У по-интелигентнитB хора този Aгълъ се увеличава. 
Разбира се тия величини не сA абсолютни, но относителни. Въ 
това отношение, отъ тия линии може да се извади една 
пропорция. Интелигентностьта на единъ човBкъ се опрBдBля не 
само отъ голBмината на перпендикуляра АВ, но сAщеврBменно 
и отъ дължината на линията АС. Тази линия опрBдBля 
интензивностьта на човBшкия носъ. Ако линията АВ 
прBдставлява голBмината на носа и линията АС е по-кAса, 
тогава интелигентностьта не е толкова интенсивна. Тъй че 
линиите АВ и АС опрBдBлятъ интелигентностьта на единъ 
човBкъ. Разбира се, тия линии сA живи. Ние не говоримъ за 
мъртви линии. Когато говоримъ за Aгли, съ които се измBрва 
човBшката интелигентность, имаме прBдъ видъ тия Aгли, 
които се увеличаватъ и слBдователно тB всBкога могатъ да се 
измBрватъ. Ако измBрвате постоянно вашата глава, ще видите, 
че главата ви ту се увеличава, ту се смалява. Тя не е постоянна. 
Това зависи отъ разположението на човBка. НапримBръ ако у 
васъ се зароди нBкоя възвишена мисъль или разрBшите нBкой 
важенъ философски въпросъ, главата ви ще се разшири. Като я 
измBрите, ще видите, че има едно разширение на главата ви 
най-малко съ 1/

10
 часть отъ милиметъра, а понBкога дори съ 1/

2
 

милиметъръ. Ако у васъ се зароди мисъльта, че не трBбва да 
мислите, главата ви се смалява. 
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СлBдователно, ако мислитB на хората въ нBколко поколBния 
вървятъ въ низходяща степень, тB започватъ да се израждатъ. 
Израждането става отвAтрB. При израждането се забBлBзва 
промBна въ носа. Щомъ човBкъ се отклони отъ правия пAть, 
носътъ му се прBчупва, той вече не е спуснатъ 
перпендикулярно надолу. ЧелюститB му започватъ да 
изпAкватъ навънъ както у животнитB. Носътъ сAщеврBменно 
изгубва и своята дължина. Обаче не всBкога дължината на носа 
опрBдBля интелигентностьта на човBка. Тя зависи още и отъ 
перпендикуляра, който е спуснать отъ челото до брадата. 
СлBдователно, когато човBкъ не живBе нормално, челюститB 
му започватъ да се издаватъ напрBдъ, брадата му се прBчупва и 
скAсява, докато най-послB съвсBмъ се изгуби. Челото пъкъ 
лBга назадъ, скулитB изпъкватъ и тогава човBкъ започва да 
прилича на животно. Разликата между човBка и животнитB е 
тази, че животнитB нBматъ голBмъ носъ, нBматъ брада и чело. 
Челото имъ е слабо развито. У тBхъ е силно развитъ 
обективния умъ. У тBхъ има наблюдение, но нBма философска 
мисъль. ТB не могатъ да разсAждаватъ. ТB иматъ интуиция. 
Отъ дълга опитность тB сA извадили извBстни изводи за 
нBщата, но не могатъ да разсAждаватъ. Ако турите прBдъ 
нBкое животно единъ триAгълникъ, то никога не ще може да 
разбере какво отношение иматъ тритB страни една къмъ друга. 

Сега разбира се, ученитB антрополози сA се спрBли само на 
външната страна на науката, но туй още не е цBлата наука. 
Това сA само външни скици. При това ученитB дълго врBме сA 
прBтегляли мозъцитB на хората, дълго врBме сA мислили върху 
това, че колкото мозъкътъ е по-тежъкъ, толкова и човBкътъ е 
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по-интелигентенъ. Обаче тB сA намBрили хора съ голBми 
мозъци, които не сA толкова интелигентни. ФрBнолозитB пъкъ 
сA забBлBзали, че интелигентностьта не зависи отъ обема на 
мозъка, но отъ развитието на прBдния мозъкъ въ главата. 
Колкото прBдниятъ лобъ е по-голBмъ, толкова и човBкътъ е по-
интелигентенъ. ТB сA установили още, че моралнитB чувства у 
човBка сA поставени въ особена область на мозъка: 
интелектуалнитB способности пъкъ сA поставени въ друга 
область. Тъй щото мозъкътъ е разпрBдBленъ на особени 
области, при което въ всBка область има особена способность. 
Тия учени сA доказали съ редъ наблюдения своята френология, 
която днесъ не е приета отъ официалната наука. ФренолозитB 
сA изучили вAтрBшностьта на мозъка, развитието на сивото 
вBщество и на бBлитB нишки, но всB-таки липсва още нBщо на 

френологията. ТB сA дошли до едно мBсто и тамъ сA се 
спрBли, не могатъ да идатъ по-далечъ. Единственият най-ученъ 
човBкъ между тBхъ е билъ Галъ. СлBдъ Гала никой не е ималъ 
тази наблюдателность. Всички, които сA дошли слBдъ него, не 
сA имали този обобщаващъ умъ. Ето защо френологията въ туй 
отношение се е спрBла на една фаза. АмериканцитB и 
англичанитB сA развили френологията въ нейното практическо 
приложение и тамъ сA се спрBли. 

За насъ е важно, че всBка мисъль има извBстно влияние 
върху прBдната часть на челото, а всBка морална мисъль 
упражнява влияние върху горната часть на главата. СBмейнитB 
чувства пъкъ упражняватъ влияние върху задната часть на 
черепа. По нBкой пAть, когато вие се разгнBвите, тия 
самосъхранителни емоции упражняватъ влияние върху 
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разширението на черепа къмъ ушитB. СлBдователно, 
моралнитB чувства повдигатъ главата нагорB, умственитB 
способности развиватъ главата отпрBдъ, домашнитB 
способности - отзадъ, самосъхранителнитB я развиватъ на 
широчина, а личнитB чувства образуватъ една малка кривина 
отзадъ. Ако по нBкой пAть се сърдите, гнBвите, този гнBвъ е 
потрBбенъ като пиперътъ въ яденето, да даде активность или 
широчина на главата. Безъ тази широчина човBкъ не може да 
има потикъ за дейность. Когато нBкой отъ васъ се гнBвятъ, да 
не мислятъ, че тази енергия е непотрBбна. Вие трBбва да 
владате, да пазите този гнBвъ. Той е барутъ, който ще 
използувате, когато трBбва, а не да го горите, когато не трBбва. 
Вие се гнBвите, когато не трBбва. Азъ бихъ ви казалъ, кога да 
се гнBвите. Когато видишъ една мечка, разгнBви се! А вие се 
разгнBвявате, когато видите една мравя и я стAпквате. Тукъ 
гнBвътъ нBма мBсто. Не, разгнBвете се при мечката! Когато 
срещнете на пътя си нBкой голBмъ камъкъ, прBхвърлете го 
настрана. Проявете своя гнBвъ като единъ волевъ актъ. 

СлBдователно, когато гнBвътъ дойде у васъ, приемете го, не 
се стремете да го спрете. Или пъкъ, идете на Витоша и тамъ се 
заемете да прBмBствате камъни отъ едно мBсто на друго. Втори 
пAть като се разгнBвите, идете при нBкое голBмо дърво и се 
опитайте, можете ли да го извадите отъ земята. Не казвамъ да 
хванете нBкои малки клончета, защото тB изхабяватъ енергията 
ви, т. е. тия сили, които Природата е вложила въ васъ. Значи, 
гнBвътъ може да се използува въ много отношения. РазгнBвите 
ли се, направете нBкое добро, не обикновено добро, а такова, 
каквото никой не може да направи. Разбира се, тази енергия за 
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самосъхранително чувство за сега ни е нужна. ЛичнитB чувства 
у човBка трBбва да се впрегнатъ на работа. СъврBменната, 
бBлата раса е подпушила у хората енергията около ушитB имъ. 
Тамъ е всичкото зло, че намBсто да я тури на работа въ 
моралния свBтъ, тя сега ще отваря войни, да се биятъ едни съ 
други, та по такъвъ начинъ да си създадатъ условия за правене 
добро. ЗапримBръ, англичанитB, като хванатъ 10 000 души 
българи, ранени и болни, ще ги лBкуватъ, за да образуватъ 
извBстна връзка и да покажатъ, кой е по-добъръ. АнгличанитB 
искатъ по този начинъ да се прославятъ. Тия българи, като се 
върнать въ отечеството си, ще разправятъ, че англичанитB 
постAпиха съ тBхъ много добрB, че сA високо хуманни и 
благородни хора. Така се създаватъ изкуствено отношения. 
Затуй се появяватъ войнитB. Тази енергия, натрупана въ бBлата 
раса, трBбваше ли да се изразходва въ една безполезна война? 
И въ религиозно отношение тB се подпушиха, не дадоха 
подемъ на своитB чувства. 

Казвамъ сега: шестата раса, която иде, ще отпуши този 
голBмъ кранъ, ще дойде материалъ напрBдъ-назадъ, въ 
широчина и въ дълбочина, за да може човBкъ да се развива 
симетрично и правилно въ всички направления. СлBдователно, 
въ този човBкъ ще има стремежъ къмъ Бога или реализиране 
висшия идеалъ на неговия духъ. Самиятъ този изразъ - 
“висшиятъ идеалъ на човBшкия духъ” е неразбранъ. НакAдB е 
този висшъ идеалъ? Като кажемъ висшъ идеалъ, какво 
разбираме? Често казваме “високъ идеалъ”. Азъ съмъ 
употрBбилъ думата “високъ идеалъ” като давамъ примBръ за 
“високъ идеалъ”, че ако искашъ да си хапнешъ единъ плодъ, 
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трBбва да се качишъ на дървото и самъ да си откAснешъ най-
хубавия плодъ. ДобрB, ако ти имашъ въ своята градина най-
хубавитB плодове и дойдатъ въ тази градина дBца съ високъ 
идеалъ и всBко отъ тBхъ реализира своя идеалъ отъ твоитB 
дървета, туй ще бAде ли идеалъ и за тебе? - Не. Какъ ще 
погледнешъ на това? ЧовBкътъ отъ бBлата раса ще вземе една 
тояга и ще наложи тия идеалисти на общо основание. Той ще 
каже на тия философи още веднъжъ да се не качватъ. ЧовBкътъ 
отъ шестата раса пъкъ ще похвали тия дBца и ще имъ каже:  
Елате и догодина въ моята градина. Тя е свободна, открита за 
васъ. Той нBма да имъ забрани. 

И тогава, ето какво ще бAде прBзъ врBмето на шестата раса. 
За сега само нBкои хора иматъ градина, а за въ бAдаще цBлата 
Земя ще бAде прBвърната въ градини. ВсBки ще ходи свободно 
изъ тBхъ и което дърво си хареса, отъ него ще си откAсне. А 
сега, ако влBзешъ въ градината на човBкъ отъ петата раса, ще 
намBришъ затвора. Туй е подпушване на енергията. Разликата 
между хората отъ шестата и тBзи отъ петата раса е тази, че 
[ако] човBкътъ отъ шестата раса се качи на дървото, ще си 
откAсне само единъ, най-хубавъ плодъ и ще слBзе, а този отъ 
петата раса ще си напълни една торба съ плодове. 
Единственото нBщо, което спъва сегашната раса, това е 
голBмата лакомия въ всBко отношение. ЗабBлежете, всBка есень 
се събира съ милиони тонове жито и го складиратъ. Защо имъ е 
този запасъ? ПослB, събрали пари въ банкитB и ги пазятъ. 
НавсBкAдB всичко събиратъ на купове и го пазятъ. Приготвятъ 
консерви съ милиони тонове и ги пазятъ. ТB се развалятъ, най-
послB и ги хвърлятъ. СъврBменнитB хора сA като мравите, 
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постоянно събиратъ и трупатъ на едно мBсто - да се осигурятъ. 
Това е бBлата раса - хора интелигентни, но крайно лакоми. 
Колкото европеецътъ е активенъ, толкова китаецътъ е 
инертенъ. Той работи по необходимость. Казватъ, че китаецътъ 
е много трудолюбивъ. Какъ нBма да бAде трудолюбивъ? 
Природата знае неговото естество и го е турила при такива 
условия, при които ще може да се развива. 

Сега, въ шестата раса, която ще дойде, нBма да има 
лакомство. ВсBки отъ васъ може да стане човBкъ отъ шестата 
раса. Какъ именно? - Като прBвърне лакомството въ една 
движуща се сила. Да допуснемъ, че нBкои богати хора въ 
Америка, които иматъ въ банкитB си милиарди левове, търсятъ 
начинъ да се освободятъ отъ богатството си. Какво трBбва да 
направятъ? Да раздадатъ паритB си? - Не, това ще прBдизвика 
подпушване на извBстна енергия. Това не е правилно 
разрBшение на въпроса. Въ раздаването на паритB има една 
опасность. Съ тBхъ се събужда лакомство и тия хора, на които 
сA раздадени паритB, се спъватъ. Въ такъвъ случай 
сиромашията е за прBдпочитане. Ако сиромашията може да ни 
отвикне отъ лакомството, тя е за прBдпочитане. Какво 
разбирате подъ думата “лакомство”? - Туряне въ стомаха 
повече, отколкото той може да асимилира; туряне на гърба 
повече, отколкото може да носи; заемане съ работи, които не 
сA по силитB ни. НапримBръ въ училището изучаваме 
прBдмBти, които не сA по силитB ни; учимъ много прBдмети, 
отъ които нBмаме нужда и бързаме, не чакаме да дойде 
врBмето, искаме да знаемъ много.  
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СAществената разлика, значи между бBлата и шестата раса е 
главно тази, че въ шестата раса нBма да има лакомия. Земята 
нBма да има никакви граници, никакви прBгради, нBма да има 
наказателни закони, нBма да има затвори и т. н. Ако нBкой се 
провини, направи нBкаква погрBшка, ще му дадатъ да яде само 
жито и царевица. Хубавото въ шестата раса ще бAде още и 
това, че хората ще иматъ довBрие едни къмъ други. Въ бBлата 
раса хората нBматъ помежду си довBрие. ТB иматъ вBрване, но 
довBрие нBматъ. ТB иматъ довBрие само на думи. Въ шестата 
раса обаче, довBрието ще бAде една отъ благороднитB чърти - 
пълно довBрие. Сега, въ която кAща и да влBзешъ, като 
излBзешъ изъ стаята на нBкого, той веднага ще отиде да 
провBри, дали се е изгубило нBщо. Или пъкъ, ако вървишъ съ 
жената на нBкого, той ще прати подирB имъ да ги слBдятъ, 
какви ще бAдатъ тBхнитB отношения. Въ шестата раса за тBзи 
нBща и въпросъ нBма да става, тB ще иматъ вBра. Тамъ всBки 
самъ ще се пази. НBма да ходятъ детективи, да слBдятъ хората 
отъ вънка, защото всBки ще пази себе си отъ вAтрB.  

ПослB, въ шестата раса хората ще иматъ една характерна 
чърта, а именно: като срещнешъ единъ човBкъ отъ тази раса, 
той ще внесе въ тебе едно разширение на сърцето, едно 
просвBтление на ума и ще се вдъхновишъ отъ единъ великъ 
идеалъ. Той може да не ти говори нищо, но ще се вдъхновишъ 
отъ нBщо възвишено и благородно. Само като го срBщнешъ, 
той ще ти прBдаде своята мисъль, безъ да ти говори нBщо. И 
между хората отъ бBлата раса понBкой пAть се случава това 
нBщо, но по-рBдко. Между бBлитB всBки се затваря въ себе си, 
всBки се пази. ДBйствително, човBкъ трBбва да се пази, но 
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понBже знанието, което той има въ себе си е нBщо живо, нBщо, 
което създава изобилие, то трBбва да излBзе навънъ. Затуй 
именно казваме, че въ шестата раса ще има едно разширение. 

Сега, напримBръ между мAжетB и женитB се повдига 
въпроса за права - женитB искатъ да извоюватъ своитB права 
чрBзъ насилие. Казватъ: Ако човBкъ се слага, никога нBма да 
добие нужното за себе си. Не, подпушване не трBбва да има. Не 
подпушвайте никого. ЧовBкъ не трBбва да подпушва и себе си. 
Законътъ е такъвъ. Щомъ мислишъ, че съсBдътъ ти те 
подпушва, ти самъ си се подпушилъ. Щомъ мислишъ, че 
дBтето те подпушва, ти си подпушенъ вече. Щомъ мислишъ, че 
жена ти или мAжътъ ти те подпушватъ, това става. Защо? 
Защото ти самъ си се подпушилъ. Какво вBрвашъ, така става. 
Подпушватъ се, обаче, само грубитB енергии; финитB, тънкитB 
енергии не могатъ да се подпушатъ, тB проникватъ прBзъ 
всичко. СлBдователно, ако ние имаме онзи великъ вAтрBшенъ 
стремежъ на духа, никой не може да ни подпуши. 

Допуснете сега, че нBкой отъ васъ има туй изкуство да се 
прBобразява или да прониква прBзъ стBнитB. Кой ще може да 
го ограничи? Ако една майка има туй качество, могатъ ли да я 
ограничатъ нейнитB дBца? Да допуснемъ, че дBцата ѝ, като 
станатъ сутринь, започватъ да я хукатъ, но тя още прBдъ тBхъ 
веднага изчезва. Какво ще направятъ тB. - Нищо. Тя ще имъ 
даде такова страшно възпитание, каквото тB не сA виждали въ 
живота си. Туй изгубване не е нищо друго, освBнъ разширение. 
Пъкъ всички вие тукъ, както и всички хора въ свBта сA 
подпушени. И благодарение на тази подпушеность имаме 
такива груби тBла. Така сме свързани ние съ материята, че не 
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можемъ лесно да се развържемъ. Вие казвате: Какво да се 
прави, човBкъ трBбва да се храни, трBбва да се облича, да 
работи, туй да направи, онуй да направи. Да, всичко това 
трBбва да се направи, защото сте подпушени. Въ това 
отношение именно всBка раса има свои вBрвания, своя наука, 
своя религия, за да се освободи отъ ония връзки, създадени отъ 
миналото. Туй сA методи на възпитанието, съ което човBкъ 
трBбва да си въздействува. При сегашнитB условия не е тъй 
леко човBкъ да се лBкува. Той трBбва да разбира този законъ на 
развързване.  

Не е лесно напримBръ, да отхвърлимъ едно внушение, едно 
хипнотизиране, че слBдъ десеть деня ще умра. ТрBбва да 
разбирашъ законитB какъ да се разхипнотизирашъ. ЗапримBръ, 
у нBкого ще се роди мисъльта, желанието да скара двама души. 
Защо? - Вижда, че двама приятели си живBятъ добрB, работятъ 
заедно и у него се заражда зависть. Той имъ внушава мисъльта, 
че тB скоро ще се скаратъ. И наистина, единъ день виждашъ 
тия двамата приятели скарани, защото трети нBкой имъ 
внушилъ да се скаратъ. Затуй въ скарването на двама души 
винаги има намBсенъ единъ трети. Двама души сами по себе си 
не могатъ да се скаратъ. Този законъ се провBрява навсBкAдB 
въ живота. Така стана и съ Адамъ и Ева. Третиятъ, който влBзе 
между тBхъ, ги скара, нищо повече. Сега ще знаете: Щомъ се 
яви у васъ желание да се скарате, ще обърнете внимание на 
това, че има нBкой трети, който тласка къмъ скарване. Туй не 
го вършатъ духове, а вие, хората го вършите. ЗапримBръ, двама 
се обичатъ, но дойде между тBхъ трети, намBси се и извади 
едного отъ тBхъ. Туй го има между ученичкитB и ученицитB, 
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между старитB и дBцата, както и между приятелитB. Казватъ:  
Клинъ, клина избива. 

И тъй, ако искате да знаете, каква ще бAде шестата раса, вие 
трBбва да влBзете въ нея вече. Отсега трBбва да се 
приготовлявате, за да придобиете отъ нея тия по-висши 
качества. Ако не придобиете тия нови форми, нBма да ви 
дадатъ дрехитB на шестата раса. Ще кажете: Като хора отъ 
бBлата раса пакъ ще можемъ да влBземъ въ Царството Божие. 
Да, и така ще можете да влBзете, но за прBдпочитане е човBкъ 
да влBзе въ Божия свBтъ като сAщество, което може да се 
ползува отъ висшитB Божии блага. Колцина отъ васъ, които ме 
слушате тази вечерь, можете да се ползувате отъ висшитB 
Божии блага? Вие вBрвате, но въ сAщность имате ли една жива 
опитность, за която, ако ви хванатъ тази вечерь, сте готови 
идейно да устоявате на всички мAчнотии и изпитания? Ако ви 
хванатъ и ви запитатъ: ВBрвате ли въ своитB убеждения? Вие 
ще започнете да се колебаете. Не казвамъ за всички, но за 
нBкои само, защото нBмате жива опитность. Ако единъ човBкъ 
има опитность, той ще е готовъ да изтърпи всички страдания. 
Тъй щото, вие трBбва да се стремите къмъ този възвишенъ 
идеалъ, да дойдете въ съприкосновение съ шестата раса. Тя 
сAществува вече. СмBшно е, когато нBкои хора казватъ, че 
шестата раса щBла да се зароди отъ бBлата. Не, всички светии, 
които сA завършили своята еволюция, доброволно ще дойдатъ 
на Земята, ще създадатъ свой типъ. Тази раса ще се нарече 
“раса на Любовьта”. БBлата раса е “раса на интелекта”, а 
шестата - раса на Любовьта. Хората отъ шестата раса ще иматъ 
по-висша интелигентность, отколкото бBлите. При това, тB ще 
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иматъ и едно сърце, несравнено по-благородно, отколкото 
сърцето на единъ човBкъ отъ бBлата раса. Когато вашата душа 
се освободи отъ тази форма, въ която сега се намирате, ще 
може втори пAть да влBзе въ форма отъ шестата раса. Това сA 
живи форми. 

Сега основното положение, което трBбва да запомните е, че 
всBка мисъль упражнява извBстно влияние върху мозъка на 
вашия черепъ. Ако мислите интенсивно, умътъ ще влияе върху 
челото, ако ставате духовенъ, това упражнява влияние върху 
коронната часть на главата, ако развивате вашитB сBмейни 
чувства, развива се главата ви отзадъ, ако ставате активенъ, 
главата ви при ушитB става по-широка. Тъй щото, всичката 
енергия, която човBкъ проявява, има своето опрBдBлено мBсто 
у човBка. При това развитието на мозъка се отразява върху 
тBлото. ТBлото се строи съобразно мозъчното развитие. Досега 
главата била създавана споредъ тBлото. Въ шестата раса, 
тBлото ще бAде създадено съобразно мозъка. Мозъкътъ е най-
устойчивото вещество, отъ неговата сAщина се губи много 
малко. СлBдователно, тBлото ще бAде създадено съобразно 
мозъка, ще има правилни математически отношения. НBма да 
има такива дефекти, каквито сега сAществуватъ. 

Всички трBбва да живBете съ вBра, че това е необходимо за 
васъ и да се приготовлявате за шестата раса. Вие ще попитате, 
дали ще доживBемъ това врBме? - Ще го доживBете, ще го 
видите, разбира се, но не съ това съзнание, което имате сега, а 
съ друго, разширено съзнание. Едно врBме бBхте дBца, нали? 
Сега сте възрастни. И въ човBчеството има степени въ 
съзнанието. ЧовBчеството по съзнание първо е било като дBте, 
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но послB се е развило. Значи и тукъ сAществуватъ сAщитB 
отношения. Съзнанието и въ човBчеството расте, разширява се 
и се развива. Сега човBкътъ е достигналъ до едно по-високо 
положение, но още не е пълновъзрастенъ. ЦBлото човBчество 
днесъ е въ положението на единъ младежъ, около 15-16 години. 
Както виждате, още сте много млади. Въ миналото, когато се е 
създавалъ Моисеевия законъ, хората сA били дBца, затуй е 
трBбвало малка пръчица, която да ги подканя. Сега вече хората 
сA на 15-16 годишна възрасть. Тъй щото, въ туй отношение, 
всинца сте младежи. До пълновръстието, до 21 годишна 
възрасть ви трBбватъ още петь години. ЧовBкъ ще се развие въ 
шестата раса, тамъ ще достигне до 21 година. Въ седмата раса 
ще бAде на 33 години, тамъ ще свърши всичко, т. е. нBма да 
свърши, но ще започне отново. Сега трBбва да се радвате, че 
сте млади, на 15-16 годишна възрасть. Че сте млади, това е най-
радостното за васъ, защото младиятъ има бAдеще. 

Сега ще ви дамъ следния лозунгъ, слBдното мото:  

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

20-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на   25. II. 1925 г 

 София 
 
 

  



 

419 
 

Истинско служене 
 
 

Размишление 
 

“Доброта, Истина, красота, това е Любовьта” 
 
Прочетоха нBколко отъ работитB върху темата: “Разлика 
между кражба и лъжа”. 

Защо човBкъ краде и лъже? Или, кога човBкътъ е научилъ 
изкуството да краде и лъже? Отъ чисто френологическо 
гледище, кражбата е анормално развитие на стяженолюбието. 
Значи, откакъ въ човBка се е зародила алчностьта да взима 
повече отколкото му трBбва, той е започналъ да краде и лъже. 
Лъжата се проявява у човBка, когато съвBстьта му е слабо 
развита. Когато страхътъ е силно развитъ, а съвBстьта слабо 
развита, лъжата пакъ изпAква. ВсBки страхливъ човBкъ лъже. 
Само страхливитB хора лъжатъ. ЧовBкъ, който лъже, не може 
да свърши никаква работа. Той може да замазва кAщата 
колкото искате, отличенъ бояджия може да стане, но да гради 
- никога! Тогава ще ви задамъ въпроса: Лъжата ли се е явила 
по-рано или кражбата? (Кражбата.) Кога започватъ дBцата 
да лъжатъ? - Когато се качватъ на крушата. Значи, първо се 
явила кражбата, а послB лъжата. Въ френологическитB музеи 
има образи отъ хора - крадци, лъжци и др. ЧъртитB на всички 
тия хора се различаватъ. 

Миналия пAть ви говорихъ за интелегентностьта на 
човBка, за измBрването на която има единъ Aгълъ, нареченъ 
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камперовъ. Той се образува отъ правата линия, теглена отъ 
отверстието на ухото до носа и отъ перпендикуляра, спуснатъ 
отъ челото до брадата. Този Aгълъ въ бBлата раса е голBмъ 
около 80°. Това е обща мBрка за човBшката интелигентность. 
ЧовBшката глава ще се счита нормална тогава, когато 
перпендикулярътъ, т. е. едното рамо въ Aгъла е вдигнатъ 
къмъ темето. Той усилва, увеличава Aгъла. Ако Aгълътъ е 
голBмъ, а перпендикулярътъ малъкъ, интелегентностьта губи 
отъ своята стойность. Тя зависи отъ височината на главата. 
Изобщо, въ всBка часть на човBшкото лице се изразява 
интелигентностьта му, както и неговитB морални, домашни и 
лични чувства. СAщо тъй на лицето му се изразяватъ всички 
способности и сили на неговия характеръ. Тъй щото, 
физиогномически, всBка область отъ човBшкото лице можемъ 
да раздBлимъ на около 150 кв.см. ВсBки квадратенъ 
сантиметъръ прBдставлява една способность, която се 
проявява въ извBстна область на лицето.  

Значи, лицето е построено отъ вAтрBшната енергия на 
мозъка. ВсBка ДобродBтель има свое отражение въ лицето на 
човBка. ВсBки интелектуаленъ потикъ или всBка 
интелектуална сила сAщо тъй има свои специфични 
признаци. При интелектуалния и моралния животъ, човBкъ 
трBбва да има модели. Той трBбва да има прBдъ себе си такива 
образци отъ живи, напрBднали въ своето развитие сAщества, 
съ които да е свързанъ. Моралностьта не произтича отъ самия 
човBкъ, тя се черпи отвънъ. Това нBщо може да ви се вижда 
донBкAдB странно, но питамъ: когато насадите единъ малъкъ 
желAдъ въ земята, той отъ само себе си ли изважда сили, за да 
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се развива, или ги извлича нBкAдB отвънъ? - Отвънъ ги вади, 
отъ земята и отъ въздуха. И тогава, за да станете 
интелигентни и морално силни, вие трBбва да черпите силитB, 
съ които боравите, отъ живата Природа. 

Сега, ще ви прBдставя три категории хора: първата 
категория сA тия, които служатъ на човBчеството; втората 
категория сA тия, които служатъ на Природата и третата 
категория сA тия, които служатъ на Бога. Да служишъ на 
човBчеството, значи да се занимавашъ съ физическата страна 
на живота. Да служишъ на Природата, значи да се 
занимавашъ съ духовната, съ отвлBчената, съ умствената 
страна на живота. И най-послB да служишъ на Бога, това 
подразбира дълбокия смисълъ на истинския животъ. Когато 
човBкъ иска да развие своето тBло, той трBбва да служи на 
човBчеството, отъ тамъ ще почерпи всичкитB енергии, но и 
човBчеството едноврBменно ще почерпи нBщо отъ него. И 
сега нBкои казватъ: ЧовBкъ трBбва да се отдBли отъ свBта, отъ 
хората. Ако вие искате да развивате вашето тBло, азъ взимамъ 
тази дума въ широкъ смисълъ, вие трBбва да имате връзка не 
само съ народа си, но съ цBлото човBчество. Пъкъ ако искате 
да развивате силитB на вашия умъ, вие трBбва да имате връзка 
съ живата Природа. Ако искате най-послB да разбирате 
вAтрBшния смисълъ на живота, вие трBбва да служите на 
Бога. Сега много окултни ученици, както и много религиозни 
хора издребняватъ толкова много, че се занимаватъ съ 
въпроси отъ съвършено страниченъ характеръ. При това 
положение, тия хора могатъ да прBкаратъ и хиляда години въ 
едно училище, но нищо нBма да научатъ. 
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Какво значи човBкъ да служи на човBчеството? Ако ви 
зададатъ конкретно този въпросъ какво бихте отговорили? 
Щомъ нBкой служи на човBчеството, между послBдното и 
него самия ще има обмена, която може да бAде съзнателна 
или несъзнателна. Когато служите на човBчеството, не е 
необходимо да го познавате цBлото. Въ този случай, 
конкретно разглежданъ въпросътъ, цBлото човBчество се 
изразява само въ единъ човBкъ - нищо повече. ЦBлото 
човBчество на Земята прBдставлява множеството, което е 
включено въ козмическия човBкъ. Той прBдставлява 
физическата страна на човBка. Често вие задавате въпроса: 
Какво отношение има между човBка и служенето му на 
човBчеството? Туй хората наричатъ идея - да се служи на 
човBчеството, да бAдемъ человBколюбиви. Отъ памтивBка 
хората все служатъ на човBчеството, но въ това служене има 
нBщо, което имъ липсва. Какво имъ липсва? 

Сега ще ви напиша на дъската една малка чъртичка. Какво 
прBдставлява тази малка чърта? Какъ се пише арабската 
единица? Отъ дB сA взели тB тази единица? Тя сAществува ли 
въ Природата? - СAществува. Тя прBдставлява дънера на 
дърветата. Тази единица има разклонение. Колко разклонения 
има всBка единица? - Десеть. Значи, всBка единица 
прBдставлява единъ живъ организъмъ. Щомъ се посади, отъ 
нея ще излBзатъ десеть разклонения, петь нагорB и петь 
надолу. Единицата е основа на нBщата. Тя е канарата, върху 
която се градятъ всички нBща. Всичко започва отъ нея. 
Числото двB пъкъ показва, какъ се извършва процесътъ на 
това градене въ Природата. ТритB е законъ на равновBсие. То 
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прBдставлява завършения плодъ. Числото четири означава 
слизане на плода, слBдъ което той се оплодотворява наново. 

СлBдователно, когато говоримъ за числата отъ 110, ние не 
схващаме тъй и смисъла на десетичната система. Вие 
мислите, че сте много учени. Не, и най-ученитB математици 
не знаятъ отношенията на числата отъ 1 - 10. Азъ не говоря за 
външната страна на числата, тъй както сега ги употрBбяватъ. 

Като се изучава човBшкия мозъкъ, забBлBзватъ въ него двB 
полушария. За сега лBвото полушарие е активно, дBсното 
пасивно. СлBдователно, когато говоримъ за числото двB, ние 
го намираме даже и въ нашия мозъкъ. То е онзи човBшки 
принципъ, който работи и съгражда нBщата. Ако по нBкакъвъ 
начинъ вие успBете да измBните енергиитB въ мозъка си, т. е. 
измBните тBхнитB течения тъй, че дBсното полушарие да 
стане активно, вие съвършено ще измBните и живота си. 
Затова, когато искате да се самовъзпитате, вие трBбва да 
проучвате службата на всBка часть, на всBка область въ вашия 
мозъкъ. НапримBръ, трBбва да знаете, положителна или 
отрицателна ли е енергията, която протича въ прBдната часть 
на вашия мозъкъ. Ако нBкой отъ васъ е чувствителенъ, нека 
опре края на пръститB си до единъ чистъ и святъ човBкъ, у 
когото нBма никаква лъжа, никаква измама и той веднага ще 
почувствува въ себе си просвBтление, а въ мозъка му ще се 
яви свBтлина. Тази бBла, приятна свBтлина ще се прBдаде 
чрBзъ пръститB му. СлBдователно, тази енергия, тази свBтлина 
всBки отъ васъ може да я придобие. Какъ - съ чисть животъ.  

ЗапримBръ, при възпитанието на дBцата, необходимо е 
майката да бAде абсолютно чиста. Майка, която нBма 
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чистота, не може да възпитава. За да можемъ да възприемаме 
енергия отъ Бога, трBбва да бAдемъ абсолютно чисти. 
Първото нBщо: вие не можете да се повдигнете морално, ако 
не се очистите. Ако пазите въ себе си нBкакъвъ скритъ грBхъ 
или нBкаква слабость, или нBкакви глупави идеи и вBрвания и 
мислите да се домогнете до тBхъ чрBзъ новото знание, бAдете 
увBрени, че вие ще си останете такива, каквито сте били. 
Природата е много внимателна, тя не налива ново вино въ 
стари мBхове. Когато очистите ума си отъ всBкакви 
заблуждения и сърцето си отъ всички пороци, само тогава 
новото ще може да влBзе въ васъ. Туй трBбва да знаете!  

Мнозина казватъ: Отъ толкова врBме слBдваме, не сме 
направили никакъвъ успBхъ. Какъ ще направите успBхъ? Въ 
това отношение вие трBбва да бAдете къмъ себе си 
безпощадни! Вие трBбва да се чистите всBки день. НBма какво 
да се изповBдвате отъ вънъ. ТрBбва да се чистите отвAтрB! 
ВсBки моментъ трBбва да се стремимъ къмъ чистота. Само 
така ще имате знания. Знанието нBма да дойде изведнъжъ, но 
постепенно. Тогава ще се създаде у васъ мораленъ подемъ, ще 
се вдъхновите и животътъ ви ще се осмисли. Сега не е 
достатъчно за васъ само да познавате погрBшкитB си и да 
плачете за тBхъ, но трBбва да ги изправяте. Вие можете всBки 
день да плачете за погрBшкитB си, но какво ще ви ползува 
този плачъ? Ако ме боли пръстъ и всBки день плача отъ болка, 
но не го лBкувамъ, какво ще ме ползува плачътъ? Този плачъ 
все ще ви донесе извBстна опитность, ще ви научи, какъ да 
прBнасяте страданията, но защо, като ви боли пръста, оставяте 
сълзитB да падатъ на земята, а не ги оставяте да капятъ върху 
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раната? ОтдB възприехте този навикъ? Гледамъ нBкой плаче, а 
сълзитB му капятъ на земята. Казвамъ, ако вие искате да ме 
убBдите, че вашитB сълзи сA святи, съберете ги въ едно малко 
шишенце. Щомъ вземете да плачете, турете шишенцето прBдъ 
очитB си и събирайте сълзитB. Или пъкъ оставете ги да капятъ 
върху раната. Тази вода е лBчебна. Плачете, но нека плачътъ 
ви бAде смисленъ! Ако плачете, трBбва да знаете защо 
плачете. Кажете ми, защо плачете вие? (Да олекне на душата 
ни.) Природата не обича да изразходва напразно своитB 
енергии. Свещената вода, която изтича отъ вашитB извори, 
трBбва ли да пада на земята? Ако свещеникътъ ви е налBлъ 
малко вода или малко винце отъ причастието, напримBръ, вие 
пазите да не се излBе на земята, казвате: Свето вино е това 
вино. ДобрB, виното е свето, а сълзитB, които излизатъ отъ 
нашитB очи, не сA ли свети? Азъ считамъ, че нашитB сълзи 
сA тъй свети, както виното, което ви е далъ свещеникътъ. 

То у васъ трBбва да се създаде една мBрка, съ която да 
мBрите нBщата. Азъ забBлBзвамъ отъ редъ години, че вие 
нBмате една опрBдBлена норма въ живота си. Вие сAдите, но 
още не разбирате кои нBща сA морални и кои не сA морални. 
ЗапримBръ, ако единъ ученикъ излBзе на дъската и не може да 
рBши задачата си, всички ще му се смBете. Да допуснемъ, че 
той е направилъ извBстна погрBшка. Какво лошо има въ това. 
Защо ще му се смBете? Какво означава смBхътъ? Мислите ли, 
че онзи човBкъ, който се смBе, е много уменъ? Като ученици 
всички вие трBбва да се научите на взаимно почитание. 
Имайте прBдъ видъ всBкога слBдното правило: не унижавайте 
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въ сърцето си никого! Когато се смBемъ нBкому, ние правимъ 
на себе си голBма пакость. 

Сега ще дойдемъ до вAтрBшнитB морални закони. Да 
допуснемъ, че нBкой има извBстна слабость. Тази негова 
слабость може да е по рождение, а може и да му е наложена. 
Виждамъ единъ голBмъ юнакъ извадилъ ножа и казва: Азъ ще 
ви дамъ да разберете! Но щомъ го гръмнатъ въ рAката, силата 
му изчезва и рAката му увисва. Питамъ: дB му е юначеството? 
РAката му увисва надолу и той вече не може да дига ножъ 
нагорB изъ въздуха. Кое е по-хубаво: да извадя ножа си и да 
изплаша нBкой човBкъ или да му изпратя една добра мисъль, 
да му внуша, че пAтьтъ, по който върви, не е добъръ. Вие 
изучавали ли сте закона на внушението? Знаете ли какъ 
трBбва да се внуши на единъ човBкъ, че не трBбва да прави 
извBстни прBстAпления? Вие ще кажете: Научете ни това 
изкуство! Казвамъ, вие трBбва да внушите на себе си, а не на 
другитB. Това е наука! Научете се да внушавате на себе си, а 
не на другитB. Внуши на себе си! Ние искаме да приложимъ 
тази наука върху себе си. Имашъ нBкаква слабость - не говори 
за нея. Тя спъва твоето растене. Но внуши си: НBма да правя 
повBче това нBщо. Да кажемъ, че нBкой човBкъ има едно 
благородно чувство въ себе си, но не го проявява. Питамъ: 
защо ще го спъваме? Защо да не му дадемъ възможность да се 
прояви? Ако една мисъль е благородна, защо ще я спъваме? 
Нека я оставимъ да се прояви, по който и да е начинъ!  

Вие, ученицитB, ако искате да си помагате трBбва да 
спазвате първото правило. Знаете ли кое е правото [първото] 
правило? Сега вие ще се поусмихнете, никой не иска да се 
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изложи, да каже, че не знае,  кое е това правило. Азъ искамъ 
да ви улесня, да ви доведа до това правило. Да допуснемъ, че 
срещнете нBкоя отъ сестритB тукъ, обиквате я и ставате добри 
приятелки. Питамъ ви: кое е това особеното въ нея, което 
привлBче вашето внимание? Случава се при това, че тази 
ваша приятелка не е много интелигентна, нBма и високо 
обществено положение, а въпрBки това вие обичате нBщо въ 
нея. Можете ли да опрBдBлите, какво обичате въ нея? Казвате: 
Тя има благородна душа. Но вие виждате ли нейната 
благородна душа? ВидBли ли сте нBщо конкретно въ нея? 
Казвате: Тя има благороденъ жестъ. Азъ бихъ желалъ да ми 
кажете, какъ се проявява това благородно движение, този 
благороденъ жестъ. Какъ ходи този благороденъ човBкъ, 
какви сA неговитB стAпки? Ако този човBкъ се различава 
много отъ другитB, да го прBдставимъ, да видимъ дB се крие 
особеното у него. Казвате:  Той има особени движения. Какво 
разбирате отъ неговитB движения? Защо човBкъ като се 
замисли, туря показалеца на челото си? Защо туря именно 
показалеца, а не палеца си? Има причина за това, но коя е тя? 
Показалецътъ казва: Ти си човBкъ, който мислишъ. Богъ ти е 
далъ умъ да мислишъ правилно. СлBдъ това, човBкъ понBкога 
вдига двата си пръста: показалеца и срBдния пръстъ. Тъй 
вдигатъ ученицитB рAка. Това значи:  Ти, като човBкъ, не си 
само уменъ, но си сAщество, което има право да проявява 
своята свобода. Защо носите пръстенитB си или на първия, 
или на втория, или на третия пръстъ? Да допуснемъ, че прBдъ 
насъ се намира едно сAщество безъ пръсти, съ по-низшъ 
животъ отъ нашия, питамъ тогава: ако въ него се роди 
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желание да покаже, че мисли, какъ ще изрази това? Какъ ще 
насочи първия си пръстъ? 

Като разискваме въ класъ по разни въпроси, нBкои отъ васъ 
мислятъ, че сA стари, че сA прBминали вече 45 години. Вие 
трBбва да забравите тия нBща. Какво прBдставляватъ вашитB 
45 години? - ТB сA нищо прBдъ живота въ другитB планети. 
Ако сравнявате вашитB 45 години съ годинитB на Юпитеръ, 
вие ще бAдете малко дBте, едва на четири години. Ако се 
прBнесете на Сатурнъ, ще бAдете дBте на година и половина. 
Ако пъкъ се прBнесете на Слънцето, дето 20 милиона наши 
години образуватъ една слънчева година, можете да си 
прBдставите, каква часть отъ врBмето ще съставляватъ вашитB 
земни 45 години. (ТB ще съставляватъ 1/500 000 часть отъ 
годината.) Тогава, има ли смисълъ да се считате за старъ 
човBкъ? Споредъ слънчевитB години вие сте едва въ началото 
на вашия животъ. Вие сте едно малко дBте, което нBма даже 
единъ часъ. Въ такъвъ случай вие нBмате право да казвате, че 
сте остарBли. Та какво сте видBли още? ОстарBването е една 
отживBла вBка си идея. Ние искаме да бAдемъ стари като 
Бога, да покажемъ, че знаемъ много. Това е заблуждение! 
Господь е миналъ милиони, милиони вBкове прBди насъ. Той 
е създалъ цBль Козмосъ, а ние какво сме създали? Когато 
казвате, че сте стари, азъ ви питамъ: щомъ сте стари, какво сте 
направили досега? Ако не сте направили нищо, не сте стари. 
Подъ думата “старъ човBкъ” азъ подразбирамъ човBкъ, който 
е направилъ нBщо. Щомъ не е направилъ нищо, той не е старъ 
човBкъ. Той е човBкъ, който напразно изгубилъ своитB 
години. Такъвъ човBкъ често си казва: “Азъ съмъ човBкъ на 80 
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лазарника.” Казвамъ му: “Да, на 80 лазарника си, но нищо не 
си научилъ.”  

Като ученици вие ще гледате да се освободите отъ думата 
“старъ”. НBма да мислите, че сте старъ човBкъ, но сте 
изпратени да се учите. Като ви питатъ на колко сте години, 
вие ще кажете: Азъ съмъ на 33 години. Тия, които не сA 
дошли до тази възрасть, ще задържатъ въ ума си 21-та си 
година, а тия, които сA минали тия години, ще задържатъ въ 
ума си 33-та година. На колко години сте? - На 33 години 
Какъ тъй? - Е, моитB години не се мBнятъ. Тогава питамъ: ако 
ти имашъ 33 слънчеви години, на колко наши години се 
равняватъ тB? - На 660 000 000 години. Така е, ние трBбва да 
бAдемъ послBдователни. Ще покажемъ на хората, че сме отъ 
тия, които не остарBватъ. За да изживBемъ една слънчева 
година, изискватъ се 20 милиона наши години. Ние сме въ 
началото на 33-тата година или въ началото на 21-та си 
година. Идущата година ще бAдемъ пакъ на 21 или на 33 
години. Ще кажете:  Какъ така? Ние трBбва да мBримъ нашия 
животъ съ живота на Слънцето, а не съ живота на Земята. Ние 
остаряваме прBждеврBменно, понеже сA ни отдBлили отъ 
слънчевата енергия, а сA ни свързали съ енергията на Земята.  

ЧовBкъ, като дойде до 50-60 годишната си възрасть, казва:  
ОстарBхъ вече, ще се мре. Какво учение има въ това? Като се 
занимавате съ тия глупави работи, нищо не се добива. Вие сте 
кираджия въ една кAща и господарьтъ разполага съ васъ. 
Когато ви каже да излBзете отъ тази кAща, ще знаете, че нBма 
да умрете, но ще си намBрите друга кAща. Мнозина хора, 
като умратъ, ходятъ инкогнито между другитB, а вие питате за 
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тBхъ:  ДB отидоха нашитB близки? Въ онзи свBтъ ли сA? - Не, 
тB не сA отишли никAдB, между другитB хора сA, но вие не 
ги виждате. Този умрBлъ човBкъ е взелъ друга кAща подъ 
наемъ и вие можете да се разговаряте съ него, но не и съ 
господаря на кAщата. Туй е едно отъ важнитB знания. Въ едно 
тBло могатъ да живBятъ единъ, двама, трима, петима, десеть и 
повече души. РазнообразноститB, които нBкой пAть се 
проявяватъ у васъ се дължатъ на тия многобройни наематели 
въ вашата кAща. НBкой пAть сте нетърпеливи, раздразнени. 
Ще знаете, че това не сте вие, но ваши приятели, които сA 
взели нBкоя часть отъ кAщата ви подъ наемъ. При сегашнитB 
условия на живота, всBки отъ васъ има кираджии и то не 
единъ, не двама, не трима, но най-малко десеть кираджии. 
(Плащатъ ли тB?) Въ духовния свBтъ плащане нBма. ТрBбва 
да бAдете много внимателни съ тBхъ. Вие мислите, че всички 
чувства, които минаватъ прBзъ сърцето ви, всички мисли, 
които минаватъ прBзъ ума ви, всички дBйствия, които 
вършите, сA ваши. Не е така. ВсBки ученъ трBбва да отдBля и 
различава своитB мисли, чувства и дBйствия отъ тия на 
постороннитB личности, които сA вънъ отъ васъ, отъ вашето 
вAтрBшно естество. Когато започнете да отдBляте вашата 
мисъль отъ чувствата, вие ще дойдете до вAтрBшното 
самовъзпитание. 

Азъ нBма да се спирамъ да ви изяснявамъ признацитB, по 
които да различавате своето отъ чуждото, понеже сте много 
страхливи. Ако ви кажа признацитB, нBкои отъ васъ не би 
могли да спятъ. Вие ще кажете: Чудно е какъ тъй могатъ да ме 
обсебятъ духове? Защо не? Ти си секретарь на една работа и 
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прBдседательтъ на тази работа всBки день ти казва: Я напиши 
този протоколъ. Ти пишешъ и прBписвашъ, това не те обижда, 
но когато прBдседательтъ те накара да изхвърлишъ боклука, 
това те обижда. Но той ти заповBдва и ти вършишъ всичко, 
каквото те накара. Ако единъ човBкъ дойде отвънъ и те накара 
да направишъ нBщо, ти го изпълнявашъ, а когато единъ духъ 
те накара да вдигнешъ една кофа, казвашъ: Какъ смBе той да 
ми заповBда? И той заповBдва тъй, както живиятъ човBкъ, 
когото виждашъ. Питамъ: колко отъ нашитB дBйствия, мисли 
и чувства сA собствени, наши?  

ЗапримBръ, често слушашъ да казватъ: Всички хора сA 
лицемBри. Щомъ всички хора сA лицемBри, тогава и ти си 
между тBхъ и ти си лицемBръ. Думата “всички” подразбира, 
че и ти си единъ отъ тBхъ. Не, нBма да кажешъ, че всички хора 
сA лицемBри, но ще кажешъ, че лицемBрието е свойствено на 
хората. Не бива да правите такива твърдения. Не трBбва да 
казвате, че и всички хора сA лоши. - Ама тъй казва 
Писанието. Ако е така и ти си между тBхъ, и ти си лошъ. Не, 
такъвъ стихъ въ Писанието нBма. Давидъ е казалъ: “Въ грBхъ 
ме зачена майка ми.” Кога е казалъ това? - Когато е направилъ 
едно прBстAпление. Писанието казва: “Святи бAдете, 
праведни бAдете, съвършени бAдете!” СлBдователно, щомъ 
се казва да бAдете святи, значи има и святи хора. Щомъ се 
казва да бAдете праведни, има и праведни хора. Щомъ се 
казва да бAдете съвършени, има и съвършени хора. Тогава и 
ние можемъ да бAдемъ и святи, и съвършени, и праведни. 
Ние не трBбва да се спBваме въ думитB святъ и съвършенъ. 
Тия думи сA употрBбени въ този смисълъ, както се говори за 
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Бога. Говори се за такова съвършенство, каквото човBкъ може 
да има. 

Та казвамъ сега: всички трBбва да имате единъ 
положителенъ езикъ за себе си, да не се лъжете, да не се 
самоизмамвате. Въ даденъ случай, като се запитате, дали сте 
чисти или не, да можете да си отговорите. Кой отъ васъ не 
знае, дали е чистъ или не? Ако нBкой отъ васъ се запита, дали 
говори Истината или полъгва, не знае ли това? Кой отъ васъ 
не знае, обича ли да пооткрадва понBкой пAть или не обича? 
НBкой казва: Кажи ми какъвъ съмъ! Казването отвънъ нBма да 
ви ползува. Ако ви кажа единъ вашъ недAгъ, съ това ще 
направя пакость на себе си, безъ да ползува поне васъ. Ако, 
обаче съмъ пратенъ отъ страна на Бога да ви кажа единъ 
недAгъ, то е друго нBщо. Само Господь има право да изнася 
недAзитB на хората, но ние нBмаме право да си казваме 
недAзитB единъ на другъ. За да изнесемъ недAга на единъ 
човBкъ, трBбва да имашъ свBтлина. Да допуснемъ, че вие 
питате нBкого: Какъ мислите за мене, какъ ме намирате, 
красивъ ли съмъ или не? НBма защо да говоримъ за красотата, 
нея можемъ само да докажемъ. Какъ? - Ще извадя огледалото 
си, ще туря своята свещь прBдъ този човBкъ и ще му кажа: 
Гледай, самъ ще се познаешъ. Туй, което виждашъ, това си 
ти! Какъ се намирашъ? Какво понятие имашъ за себе си? 
ПослB ме питашъ: Какво мислишъ за менъ, уменъ човBкъ ли 
съмъ или не? Ще ви отговоря по следния начинъ: Ще запаля 
свBщьта си, ще отворя една отъ своитB книги и ще ти кажа да 
четешъ на десета страница отъ тази книга. СлBдъ това ще те 
питамъ: Разбирашъ ли това, което е писано на десета 
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страница? - Разбирамъ. Десетата страница ще ти покаже, 
какъвъ си. 

Та казвамъ, нашата задача въ свBта не е да ви научимъ да 
служите на човBка, нито да служите на Природата, но да 
служите на Бога. Щомъ рBшимъ да служимъ на Бога, ние ще 
можемъ да развиемъ другитB двB служения: служене на 
човBчеството и служене на Природата. Не се плашете отъ 
мисъльта, какъ трBбва да се служи на Бога. Турете си като 
задача да служите на Бога! Само по този начинъ ще станете 
силни, крBпки и мощни по духъ. Така, постепенно ще 
придобиете необходимото за васъ знание и мораленъ 
стабилитетъ за създаването на вашия характеръ. Служенето на 
Бога трBбва да бAде за васъ свещена идея, която да ви 
причинява най-голBмата радость въ живота. Като станете 
сутринь, започнете съ нея и послB вършете другитB си работи. 
Да допуснемъ, че нBкой дойде при васъ, иска да ви 
прBдизвика. Вие ще си кажете: Азъ служа на Бога! НBмамъ 
врBме да се карамъ съ никого. Дошла ви нBкаква мисъль на 
съмнBние, ще си кажете: азъ служа на Бога, нBма да се 
съмнBвамъ! Казватъ ви нBкои, че еди-кой си братъ открадналъ 
20 000 лева. Вие може да кажете: Азъ искамъ да изслBдвамъ 
тази работа, да зная, дали е вBрно това или не. Не, кажете си: 
Какво ще спечеля, ако узная, че еди-кой си открадналъ тия 
пари? Ще изгубя мBсецъ, два, три, докато изслBдвамъ тази 
работа, затова нBма да се разправямъ съ това нBщо. Който е 
открадналъ паритB, той самъ ще се разправя, това е негова 
работа. Моя работа е да служа на Бога. Този братъ, който е 
открадналъ 20-тB хиляди лева, ще се намBри въ трудно 
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положение. Той самъ единъ день ще дойде при мене и ще 
каже: Братко, ти служишъ на Бога, кажи ми, какво да правя? 
Азъ ще му кажа: И двамата ще служимъ на Бога. Ще му 
покажа начинъ, какъ да служи на Бога. Щомъ започне да 
служи на Бога, работата му ще се оправи. Стига да се рBши да 
служи на Бога, азъ ще му платя 20-тB хиляди лева. СAщото е 
и съ васъ: щомъ се роди желание у васъ да служите на Бога, 
помежду ви може вече да се създаде връзка на братство и на 
сестринство. Тази връзка може да се създаде само на тази 
основа: служене на Бога. 

И тъй, отъ сега нататъкъ поставете си като задача, 
слBдното нBщо: сутринь, като станете, на обBдъ и на вечерь 
употрBбете по петь минути да служите мислено на Бога по 
най-добрия начинъ. Сега вие ще кажете: Петь минути сA 
нищо. Вие правили ли сте изчисление, колко минути ще се 
събератъ въ годината поне? Единъ математикъ си поставя 
слBдната задача: каква сума ще се получи отъ 25 стотинки, 
дадени съ сложна лихва отъ врBмето на Христа до наши дни. 
Знаете ли каква сума се добива? - Добива се една толкова 
голBма сума, която не би могла да се изплати и въ такъвъ 
случай, ако нашата Земя бBше цBла отъ злато. Значи, нBколко 
земи като нашата биха могли да изплатятъ тази сума. Та, ако 
употрBбите за вашата задача само петь минути, но вложени на 
врBме, слBдъ години ще дадатъ единъ добъръ резултатъ. 
Споредъ законитB на Природата, всBка идея, вложена на 
врBме, слBдъ години ще принесе своята полза. Затова не се 
обезсърчавайте! Не мислете, че всBко усилие, което 
направите, ще бAде безъ послBдствие. ВсBка благородна 
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мисъль, дълбоко вложена въ душата ви, слBдъ врBме ще 
пренесе своя плодъ, отъ който вие ще се ползувате. 

Искамъ тази вечерь да задържите въ ума си сAществената 
мисъль: служене на Бога! Азъ ще ви поговоря и другъ пAть 
върху служенето на Бога. Мислете върху идеята “служене на 
Бога”. Четете Новия завBтъ, Стария завBтъ и другъ пAть пакъ 
ще поговоримъ за сAщото. Този въпросъ ще трBбва още да 
разчепкваме, докато се домогнемъ до сAществената идея, 
какво значи да служимъ на Бога. Ще видимъ, дали може да се 
приложи тази идея и слBдъ като се приложи, какви резултати 
ще даде. 

 

Тайна молитва 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

21-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 03.III.1925 г. 

София 
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Равностранниятъ  триAгълникъ 
 
 
 

Размишление 
 
Прочете се резюме върху темата: “ОтличителнитB чърти на 
лъжата и кражбата.” 

За следния пAть всBки единъ отъ васъ ще пише по едно 
писмо на единъ отъ ученицитB отъ провинцията. НBма да 
казвате: “Азъ съмъ неразположенъ, по този въпросъ съмъ на 
особено мнение.” Не, никакво особено мнBние! Всички ще 
пишете - нищо повече. Наистина, ще извадите по два лева отъ 
джоба си. ВсBки отъ васъ ще си избере едного отъ 
провинцията, на когото да пише. Ще напишете нBщо хубаво 
отъ себе си. Ако не пишете, ще кадите, ще пушите като соба. 
Тъй че, до всички градове изъ провинцията ще пишете, като 
имъ кажете, че имате зададена тема отъ Учителя, да пишете на 
братята и сестритB отъ провинцията по едно писмо. Ще имъ 
напишете нBкаква ваша идея по свободенъ изборъ, каквото 
вдъхновение ви дойде. Азъ мисля, че ще ви дойде вдъхновение, 
отъ което ще останете доволни. ТемитB ви трBбва да сA 
изпратени до слBднята срBда. 

ТрBбва да знаете слBдното нBщо: Послушанието не се 
отнася до менъ. То е великъ законъ въ свBта, който трBбва да се 
прилага безъ изключение. Всички велики хора сA били 
послушни. Само онзи музикантъ, който е билъ послушенъ по 
отношение законитB на музиката, е станалъ музикантъ; само 
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онзи художникъ, който е билъ послушенъ по отношение 
законитB на художеството, е станалъ художникъ; всBки поетъ, 
който е билъ послушенъ по отношение законитB на поезията, е 
станалъ поетъ. Послушанието е необходимо за всички хора. Не 
казвамъ, че трBбва да имате послушание къмъ глупавитB 
работи, но се изисква послушание за умнитB работи. Ако 
зададатъ една тема на нBкой музикантъ, той изведнъжъ ли ще я 
напише? Или, ако се зададе на единъ поетъ да напише нBкое 
стихотворение, той изведнъжъ ли ще го напише? Той ще го 
излBе въ една форма, въ втора, въ трета, въ четвърта, докато 
най-сетнB ще напише нBщо, което самъ ще хареса. Ще каже 
нBкой: Какво ще стане отъ едно писмо? Много нBщо може да 
стане за вашитB работи, но не и за тия на свBта.  

Разбира се, азъ нBма да се спирамъ тази вечерь въ обяснение 
на тия работи, които сами по себе си трBбва да се асимилиратъ. 
НBкои отъ млBкопитающитB напримBръ прBживатъ храната си; 
кокошката пъкъ, като глътне зрънцата си, гълта и пBсъкъ. 
Тогава въ нея вътрB става единъ процесъ на мелене, като въ 
воденица. СAщото е и въ умствения и въ сърдечния свBтъ. При 
всички страдания които хората изживBватъ, става единъ 
вAтрBшенъ процесъ. Когато се събератъ въ човBка излишни 
мисли и чувства, идватъ и страданията. ТB почиватъ на единъ 
великъ законъ. Ако разбирате този законъ, вие ще можете да 
избегнете страданията. Ударътъ на страданията ще ви засегне, 
но ще го обиколите безъ да ви сломи; ако пъкъ не разбирате 
закона, този ударъ ще дойде отвесно, подъ правъ Aгълъ, срBщу 
васъ, а тогава той е най-силенъ. 
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Сега нашата цель не е да отмахнемъ съврBменнитB 
страдания. ВрBменнитB несполуки на Земята не важатъ за насъ. 
Главната цель, къмъ която трBбва да се стремимъ, е 
съвършениятъ животъ. Вашата сегашна форма трBбва да се 
измBни. Както воловетB очакватъ да паднатъ рогата имъ, 
копитата имъ, да се прBвърнатъ на пръсти и да се изправятъ на 
два крака, така и вие трBбва да се изправите морално. НBкои 
отъ васъ въ морално отношение сте дBца и пълзите като тBхъ. 
Нали знаете, какъ пълзятъ малкитB дBца? За да ходите прави, 
трBбва да разбирате закона, да имате великъ стремежъ въ 
своята душа. ЧовBкъ не трBбва да се спира въ пAтя си отъ това, 
че се прBпъналъ въ нBкое малко камъче, че му се охлузилъ 
кракътъ или че му излBзла нBкаква малка пришка, или че 
сърцето го заболBло, или че коремътъ го заболBлъ и т.н. Това 
не сA важни работи, тB сA посторони нBща. Туй, че те боли 
корема, това е едно забавление за невидимия свBтъ. Туй, че те 
боли сърцето, това е едно забавление за невидимия свBтъ. Туй, 
че те боли главата, това е едно забавление за невидимия свBтъ. 
Защо те боли главата? - Отъ много знание. ЧовBкъ, като мисли, 
че знае много, главата го заболBва. Питамъ: на кой човBкъ се 
охлузва гърба? На този, който много носи или на този, който 
малко носи? - Разбира се, че на този, който носи много. Азъ не 
съмъ срещналъ досега човBкъ, който, като ходи безъ раница, да 
му е охлузенъ гърба? Обаче, онзи, който носи 3-4 раници на 
гърба си, винаги е съ охлузенъ гръбъ. Значи, такъвъ човBкъ 
винаги е натоваренъ. Кои хора страдатъ повече: тия, които 
носятъ голBмъ товаръ, или тия, които носятъ малъкъ товаръ? - 
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Тия, които носятъ голBмъ товаръ, страдатъ повече. “ГолBма 
глава, голBма бBла” - казватъ българитB. 

НBкои отъ ученицитB иматъ силно желание да се повдигнатъ 
скоро, бързо да разрBшатъ въпроситB. Сега прBдставете си 
отношението А:В. Какво означава това отношение? - Това сA 
мъртви букви. Имате друго отношение А:В = С:Д. Това 
отношение има нBколко разрBшения. Първото разрBшение [е] 
чисто физическо. Какво означава величината А? Това е сBмето. 
Значи, сBмето, посадено въ земята, се отнася къмъ растението 
тъй, както самото растение се отнася къмъ цвBта, а цвBтътъ 
пъкъ се отнася къмъ плода. Това е единъ отъ начинитB за 
обяснение на нBщата. Искашъ да пишешъ нBкому едно 
лаконическо писмо. Ето едно такова писмо: Азъ съмъ 
величината А, живBя въ новитB условия на живота, влизамъ въ 
свBта, дBто свършихъ училище, свършихъ университета. СлBдъ 
това азъ влизамъ въ обществото В, къмъ което имамъ извBстни 
отношения. Значи, А свършихъ университета и сега като 
медикъ, имамъ отношения къмъ В, къмъ обществото. Така азъ 
имамъ отношения къмъ всички ония хора (С), които ще бAдатъ 
излBкувани отъ мене, а главно къмъ тия отъ тBхъ (Д), които ще 
ми благодарятъ. Това означава отношението А:В = С:Д. Като 
напишешъ такова едно писмо, отъ тия отношения всBки ще 
разбере, какво е положението ти. По този начинъ ще 
съкратишъ и врBмето. 

ОсвBнъ по този начинъ, вие можете да напишете вмBсто 
едно дълго писмо само единъ равностраненъ триAгълникъ на 
върховетB, на който ще поставимъ три букви. Какво означава 
този равностраненъ триAгълникъ? - Той прBдставлява единъ 
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добъръ приятель, който се проявява съ единъ отличенъ умъ, съ 
едно прBкрасно и благородно сърце и съ една устойчива воля. 
Такъвъ човBкъ, каквото каже, изпълнява. Получите ли такова 
писмо отъ нBкой вашъ приятель, имайте пълно довBрие на 
него, азъ го прBпорAчвамъ. Това означава равностранниятъ 
триAгълникъ. ВмBсто да напишешъ едно голBмо писмо, съ 
разни обръщения: Любезни приятелю, многоуважаеми 
приятелю, както виждашъ, отдBлихъ малко врBме, макаръ да 
съмъ много заетъ, да ви прBпоръчамъ този приятель и т. н. Не, 
вмBсто да увивашъ, да усуквашъ, ще се изкажешъ прBмо, 
откровено. Какъ? - Ще напишешъ единъ равностраненъ 
триAгълникъ. Този триAгълникъ вече говори, че имате човBкъ 
съ отличенъ умъ, който мисли добрB, който има свBтлина въ 
съзнанието си, той е човBкъ и съ добро сърце, не е раздвоенъ въ 
чувствата си, а сAщо така той има и положителна, устойчива 
воля. Да напишешъ единъ триAгълникъ на приятеля си, значи 
да съкратишъ врBмето. Ако вие изпратите единъ такъвъ 
триAгълникъ въ Небето, тамъ всички ангели веднага ще го 
прочетатъ и ще го разбератъ. Но ако имъ изпратите едно писмо 
на български езикъ написано, никой отъ тBхъ нBма да го 
разбере. ТB ще търсятъ нBкой ученъ българинъ, специалистъ по 
езика, който ще може да имъ го прBведе на тBхенъ езикъ. 
Българскиятъ езикъ е разбранъ за насъ, но не и за тBхъ.  

Вие си казвате: Дали ангелитB се интересуватъ отъ нашия 
животъ? - Не се интересуватъ. Кой отъ васъ напримBръ, се 
интересува отъ мравкитB? - Само ученитB хора, а обикновенитB 
хора не се интересуватъ. Най-послB питамъ: мравитB 
занимаватъ ли се съ насъ? Ето, ние сме дори богове по 
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отношение на мравкитB, но тB не искатъ да знаятъ за насъ. 
Често, като ходя по Витоша, нBкоя мравя се качи отгорB ми, 
ходи по рAцBтB ми, безъ да подозира, че при нея седи 
божество. Качва се на главата ми, ходи натукъ-натамъ, 
обикаля, докато намBри нBкоя трошичка. Задига трошичката и 
си върви по работата, нищо не иска да знае. Защо? - 
Съзнанието ѝ е такова. И дBйствително, тя има право. Казва: 
Ти си божество, богатъ, щедъръ човBкъ си, ще ми дадешъ една 
малка трошица. И сто мравки още да дойдатъ, това нищо не 
прBдставлява за тебе. Макаръ, че не съмъ толкова тежка, отъ 
тебе завися. Но ти ще бAдешъ тъй благороденъ, нBдей ме бута 
съ рAката си, защото ще ме смажешъ. Азъ ѝ казвамъ: Можешъ 
да се разхождашъ по мене, само нBма да ме хапешъ, можешъ да 
правишъ своитB изслBдвания, колкото искашъ, но ще бAдешъ 
внимателна! Ухапешъ ли ме, ще те хвърля долу. Тъй се 
разговарямъ по нBкой пAть съ мравкитB. НBкои отъ тBхъ сA 
много благородни, а нBкои - много заядливи. Казвамъ: Азъ ти 
казахъ да бAдешъ внимателна. Щомъ не изпълнявашъ, ще се 
намBришъ на земята. Така постAпватъ и съ васъ отъ невидимия 
свBтъ. НBкой пAть вие се покачвате на сAществата отъ 
невидимия свBтъ, за тBхъ не сте тежки, но щомъ започвате да 
човъркате, щомъ започвате да философствувате, хващатъ ви и 
ви хвърлятъ долу. Това сA положителни нBща въ живота. 
Разбира се, тия разсAждения ще останатъ като особена 
философия и то за тия отъ васъ, които разбиратъ. 

Често вие правите движения, но безсъзнателни. ЗапримBръ 
туряте рAцBтB си съединени на масата и образувате по този 
начинъ единъ триAгълникъ или пъкъ ги туряте подъ брадата си 
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и се подпирате на лактитB и пакъ образувате триAгълникъ. 
Значи, така вие разрBшавате единъ важенъ въпросъ. Тъй че, вие 
образувате съ рAцBтB си разни фигури. Такива движения може 
да прави и едно дBте. Това не е знание. ВсBко движение трBбва 
да е изживBно, въ него трBбва да има смисъль. Ако ви напиша 
слBднитB двB отношения, какво ще разберете отъ тBхъ: А:Д = 
С:Д; А:С =Д:В. Тия отношения спадатъ къмъ пермутациитB. 
Ако тия букви сA установени, то като ги смBнитe, ще иматъ ли 
едно и сAщо значение? Ако ви кажа, запримBръ: отношенията 
на майката къмъ дъщерята сA такива, каквито сA отношенията 
на бащата къмъ сина; или пъкъ отношенията на учителя къмъ 
ученика сA такива, каквито отношенията на лBкаря къмъ 
болния. Тукъ имате два различни процеса, въ които, обаче, 
отношенията сA сAщи. При отношенията на учителя къмъ 
ученика имате здравословни отношения на растене, а при 
отношенията на лBкаря къмъ болния имате съвсBмъ другъ 
процесъ. ПослB, имате отношения между онзи, който взима 
пари и онзи, който дава; отношения между сAдията и 
подсAдимия. Както виждате, това сA все отношения, но 
различни едни отъ други. Питамъ тогава: какви могатъ да 
бAдатъ нашитB отношения къмъ Бога? - ТB могатъ да бAдатъ 
такива, каквито сA отношенията на сина къмъ бащата, или 
както отношенията на дъщерята къмъ майката, или както тия 
на ученика къмъ учителя, или както тия на болния къмъ 
лBкаря. Кои отношения сA най-хубави отъ всички изброени? 

Сега нBкой може да каже: азъ зная тия отношения. Да, вие 
ги знаете, но споредъ менъ това не е знание. Азъ наричамъ 
знание това, каквото вършишъ, да е проникнато отъ Любовь 
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къмъ Бога. Като се намBришъ прBдъ нBкое изкушение, 
напримBръ нBкой човBкъ ти открадне 10 000 лева или пъкъ ти 
направи нBкаква голBма пакость, да можешъ, като държишъ въ 
ума си мисъльта за Бога, да кажешъ: Не, азъ нBма да давамъ 
този човBкъ подъ сAдъ, нито пъкъ ще го търся за какво и да е. 
Господь далъ, Господь взелъ. Съ това ще направя една жертва, 
да опитамъ себе си. Отъ Любовь къмъ Бога, заради моитB 
отношения къмъ Него, азъ ще опрBдBля отношенията си къмъ 
онзи, който ме е обралъ. Ако отношенията ми къмъ Бога сA 
прави, то и отношенията ми къмъ този, който е постAпилъ 
къмъ менъ несправедливо, ще бAдатъ пакъ прави. 
СлBдователно, ако въ даденъ моментъ не мога да се въздържа 
отъ нBщо, то е заради мене. Ако речете да търсите този човBкъ, 
който ви е ограбилъ, вие ще постAпите като всички хора, които 
не разбиратъ закона. Ако този човBкъ е дошълъ и взелъ отъ 
васъ 10 000 лева, какво лошо има въ това? Казвамъ, 
прBдставете си, че вие двамата сте въ морето. Единиятъ е 
банкеръ, а другиятъ - апашъ. Банкерътъ държи на една връвь 
торба, пълна съ злато и тежи 20 килограма, но паритB потъватъ 
на дъното. Апашътъ може ли да обере банкера? - Не може. 
Морето е бурно. И двамата гледатъ да не потънатъ. Апашътъ 
може ли да извади отъ дъното на морето паритB? - Не може по 
никой начинъ. Въ водата не може да става никакъвъ обиръ. На 
сушата може да става обиръ, но слBдъ като се излBзе отъ 
водата. При вълнитB обаче, никой нBма да мисли за обиръ. 
Тамъ всBки ще мисли, какъ да се спаси, какъ да излBзе на 
брBга. 
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СлBдователно, има състояния на Земята, когато никой 
апашъ не може да те обере. ПрBдставете си, че единь день 
всички поданици, които ще наслBдятъ Земята, ще бAдатъ 
прBпасани съ жици, по които ще минава силенъ електрически 
токъ, питамъ: апашътъ ще може ли да се доближи до тBзи 
хора? Ти носишъ злато въ себе си, но апашътъ не може да те 
обере. Какъ ще те обере? СAщото е и днесъ. СегашнитB 
разсAждения на хората сA дBтински. Никой никого не може да 
обере. Животътъ, който Богъ ти е далъ, никой не може да ти го 
вземе. Законътъ е такъвъ. Животътъ има отношение къмъ 
богатството, храната и условията. Щомъ Богъ ти дава животъ, 
този животъ има свои условия, които никой не може да ти ги 
вземе. Никой не може да те лиши отъ твоитB условия за 
животъ. Но съгрBшишъ ли, нарушишъ ли веднъжъ законитB, 
които Богъ е поставилъ като основа на живота, ти самъ се 
изключвашъ и сега всичко могатъ да ти взематъ. Причината за 
всички страдания, нещастия и лишения въ живота си самъ ти. 
Затуй, най-първо ще установишъ нормални отношения къмъ 
великитB закони на живота и тогава ще бAдешъ подъ тBхно 
покровителство. ОнBзи, които грBшатъ, всBкога ще боледуватъ 
и лBкарь всBкога ще идва да ги лBкува. И за лBкуването си тB 
ще плащатъ, ще излиза нBщо отъ джоба имъ. Такива хора 
всBкога ще иматъ недоимъкъ. 

Сега нBкои мислятъ, че това не се отнася до тBхъ, че тB 
всBкога ще иматъ. Не, днесъ всички сте въ морето, нBкои отъ 
васъ сA по силни, други по-слаби, но всички трBбва да 
издържите този изпитъ. Работата трBбва да се доведе до край. 
Вие се състезавате помежду си, но не си правете илюзии! Азъ 
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ще ви прBдставя една картина, да видите, какви сA резултатитB 
на състезанието. ПрBдставете си, че има да се борите съ десеть 
души пехливани, но и вие минавате за борецъ въ свBта. 
Започвате борбата. Вие успBвате да свалите петима отъ тия 
юнаци. Вие се зарадвате и казвате: Азъ побBдихъ! Не, докато 
не повалите всички десеть на земята, вие не сте завършили 
борбата. Ако повалите и деветьтB отъ тBхъ на земята, пакъ не 
казвайте, че сте побBдили. Може би десетиятъ ще дойде и ще 
ви повали. Докато не побBдите всички противници, които 
имате насрBща си, докато не побBдите всички мAчнотии, 
дръжте се въ резерва! Вие казвате: петь души повалихъ на 
земята. Да, петь души повалихте, но има още петь, които 
могатъ да ви повалятъ. Казвате: Азъ съмъ уверенъ въ Бога, че и 
съ тBхъ ще бAде сAщото. Не, не изкушавай Бога! Всички, 
които се борятъ съ тебе, и тB иматъ вBра, че ще те повалятъ на 
земята. Тогава, кой кого е повалилъ? 

Допуснете сега, че се борятъ двама души пехливани, съ 
еднакви сили. Единиятъ хваща другия за краката и го повдига 
въ въздуха. И вториятъ хваща първия за краката и го повдига 
въ въздуха. Двамата пехливани, които се вдигатъ за краката, сA 
съ равни сили. Единиятъ казва: Азъ съмъ силенъ. И вториятъ 
казва: Азъ съмъ силенъ. Щомъ и двамата сме силни, нBма 
какво да си противодBйствуваме. Равни сили не могатъ да се 
борятъ. Борятъ се само неравни сили. Затуй човBкъ има двB 
рAце, за да не могатъ да се борятъ. И двBтB рAцB сA съ 
еднакви сили. СлBдователно, между рAцBтB не може да става 
борба. Каквото може да направи дBсната рAка, това може да 
направи и лBвата рAка. Това сA редъ разсAждения, които 
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може да приведете въ практическия животъ и тогава ще 
извадите извBстни правила за живота. Тия разсAждения сA 
цBнни. Кои разсAждения ще бAдатъ по-цBнни: да разрBшавате 
социалния въпросъ или да разрBшавате задачи, които животътъ 
ви прBдставя днесъ въ вашитB ежеминутни отношения?  

Социалниятъ въпросъ може да се разрBши математически. 
СлBдъ колко хиляди години ще се разрBши? Ние имаме данни, 
какъ ще се разрBши този въпросъ. Сегашниятъ социаленъ 
въпросъ ще се разрBши тъй, както ще се разрBши въпросътъ на 
житното зърно. Какво става съ него, като го посBете въ земята? 
- Израства. СAщото ще стане и съ съврBменното човBчество. 
Сега хората знаятъ, запримBръ, като посBятъ едно житно зърно, 
слBдъ колко врBме ще израстне. ТB знаятъ сAщо слBдъ колко 
врBме отъ посBването на орBха, на бука, на дAба, на сливата, на 
крушата, на прасковата ще израстатъ и ще се развиятъ тия 
сBмки. ОнBзи, които се занимаватъ съ посаждането на сBмкитB, 
знаятъ точно слBдъ колко врBме може да израсте тази сBмка, 
слBдъ колко врBме ще върже и ще даде плодъ. За всичко има 
опрBдBленъ периодъ. Социалниятъ въпросъ сAщо тъй спада 
къмъ тBзи въпроси, за които всичко е точно опрBдBлено. Като 
се посBе единъ човBкъ, колко години се изискватъ за неговото 
израстване? ПрBдставете си, че правя слBдното твърдение: За 
да се появи само първата клBтка, изискватъ се 400 000 години. 
ПослB, за да образува тази първоначална клBтка своитB органи, 
изискватъ се още около 20 милиона години. Това сA 
вBроятности само. Вие ще кажете: Отъ дB можемъ да знаемъ 
ние това нBщо? - Написано е. Когато намBрите единъ зAбъ, 
нали четете по него? Вие четете по него отъ какво животно е 
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този зAбъ, прBди колко години е живBло и т. н. Върху кожата 
на жабата сAщо тъй е написано, колко милиона години е 
живBла тя и т. н. Всички подробности отъ нейния животъ сA 
написани върху кожата ѝ. Ако се говори така на съврBменнитB 
хора, ще те взематъ за лудъ или за смахнатъ, но ако взема 
костената жаба и разгледамъ всички геометрически форми, 
написани по нея, и научно обясня на хората цBлия животъ и 
история на тази жаба, ще се съмнBватъ ли? - Не, това е наука 
вече. Вие не сте се спирали върху тия фигури по кожата на 
жабата. Това сA геометрически проекции. Та въ Природата, 
върху всички нBща е написана историята на цBлокупния 
животъ. 

Най-важното при сегашнитB условия за всинца ви е да 
приложите най-малката часть отъ това знание, което сте 
придобили. Само по този начинъ всBки ще бAде доволенъ, че е 
придобилъ едно благо въ живота си. БAдете доволни отъ 
малкото, което сте придобили, но да е хубаво. НBкой пAть вие 
може да се съмнBвате, да мислите, че не сте придобили нищо. 
СъмнBнията ще дойдатъ, но това да не ви смущава. Не, вие ще 
си кажете: Наистина, отъ толкова години съмъ въ това учение, 
но и много нBща съмъ научилъ. Азъ ще ви попитамъ: нима 
онзи търговецъ, който е прBкаралъ цBли 20 години въ дюкяна 
си да продава платове, е спечелилъ много? Ами какво е 
спечелилъ онзи хирургъ, който е направилъ 3-4 хиляди 
операции въ 20 години? Той ще си каже: Азъ направихъ 3-4 
хиляди операции въ своята 20 годишна практика. Да, но всички 
тия хора сA измрBли, а най-послB умира и лBкарьтъ. Какво е 
направилъ? НеговитB операции важатъ толкова, колкото и 
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вашето слBдване въ школата. Ако вие само слушате безъ да 
учите и ако учите, безъ да прилагате, на какво основание 
трBбва да ви се даде извBстна привилегия? Ако азъ ви говоря, 
то е защото имамъ живи хора прBдъ себе си, които могатъ да 
ме разбиратъ, но ако ми донесатъ измрBли хора, заминали за 
онзи свBтъ и искатъ да имъ държа лекции, азъ нBма да имъ 
говоря. Който ме види, че говоря на такива хора, какво ще 
каже? Мога ли да говоря на мъртви хора? - Не мога. 

Та сега желая, да се оправятъ отношенията между всинца 
ви. У всички васъ има една чърта и добра и лоша. Тя е, че 
искате да бAдете свободни, да не ви стBсняватъ хората. Щомъ 
хората те притBсняватъ, ти не можешъ да работишъ. Но 
случава се нBкой пAть, че трBбва да се притBснишъ, трBбва да 
търпишъ, докато дойдатъ условията да излBзешъ на широко. 
Това сA врBменни състояния. Тъй както сте наредени сега, не е 
споредъ законитB на окултната наука. Ако бBхте наредени по 
окултенъ начинъ, този салонъ трBбваше да бAде най-малко 4 - 
5 пAти по-голBмъ, отколкото сега, за да има между всBки отъ 
васъ поне половинъ метъръ растояние, да не ви засBга никой. 
Още по-добрB щBше да бAде, ако имаше по единъ метъръ 
растояние помежду ви. А сега, седне нBкой, близо до него 
седне другъ и безъ да искатъ се докосватъ единъ другъ. Единъ 
си вдигне рAцBтB, докосне другаря си, той се раздвижи, не 
може да мисли свободно. Но не е така, вие трBбва да правите 
дома си, каквито щете упражнения и движения, а тукъ трBбва 
да се концентрирате, да мислите правилно. Затова движенията 
ви трBбва да бAдатъ разумни. Ако азъ хвана носа си, какво 
показва това? - Искамъ да ви кажа, че трBбва да се чистите. 
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ПослB, ако изплBзя езика си какво показва това? - Искамъ да ви 
кажа, че трBбва да владате езика си. Това обаче, не сA недAзи 
на едного отъ васъ, това сA недAзи на всички ви. НBкой може 
да ги нBма на физическия свBтъ, но ги има въ сърцето си.  

Въ всички области на невидимия свBтъ се изисква 
изправность. То значи, че човBкъ трBбва да бAде изправенъ въ 
всички свои отношения. Въ всBка наша обхода трBбва да има 
благородство. Ние не трBбва да уронваме нито нашия 
прeстижъ, нито престижа на другитB. Азъ трBбва да се лиша 
отъ своята свобода, за да не наруша свободата на другитB. Това 
е благородство, това е достойнство. НBкой пAть човBкъ прави 
едно малко самоотричане въ полза на другитB, а нBкой пAть 
става обратния процесъ. УмнитB хора трBбва да се 
самоотричатъ, да търпятъ другитB. По този начинъ само могатъ 
да се изправятъ всички хора, иначе ще се създаде докачение, 
обида, а обидата не довежда на добъръ край. ЧовBкъ често 
прави неволни движения. ЗапримBръ, той си бърка въ ухото, 
почесва се по главата, но като ученици отъ тази школа, всBко 
ваше движение трBбва да бAде съзнателно. Азъ трBбва да зная, 
дали това, което върша всBки моментъ, е угодно на Бога. Ако е 
угодно на Бога, ще го направя, ако не е, нBма да го направя. 
Защо трBбва да е така? Защото всBко външно дBйствие ще 
произведе една вAтрBшна реакция въ ума на човBка. ВсBка 
мисъль, правилна или неправилна, се проектира въ невидимия 
свBтъ. 

Това, което ви говоря се отнася до съзнателнитB ученици. 
То не е за обезсърчение, да кажете: “Толкова години работимъ 
вече, какво сме направили?” - Много работи сте направили, но 
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и много още има да правите. ЗапримBръ, вие нBмате търпение, 
да понасяте обидитB. Ако имате търпBние, щомъ нBкой ви 
обиди, вие ще седите тихо, спокойно, ще се въздържите да си 
помислите дори, какъ този човBкъ смBе да ви обижда. Вие ще 
почувствувате обидата, но нBма да реагирате срBщу нея. Тия 
нBща ще дойдатъ за ученика, но той не трBбва да кипва, а 
трBбва да задържа силитB си. Ако дойде нBкой при мене и ме 
обиди, азъ трBбва да запитамъ Господа, да му отговоря ли или 
да не му отговоря. Ако Господь ми каже да му отговоря, ще му 
отговоря по всички правила, но ако ми каже да мълча, ще 
мълча пакъ по всички правила. Ако трBбва да му говоря, ще 
кажа: Приятелю, каквото има да кажешъ, добро или лошо, 
кажи го конкретно, но нека рBчьта ти бAде отривиста, защото 
не разполагамъ съ много врBме. Каквото има да ми кажешъ, 
изкажи го въ половинъ часъ, безъ увъртане натукънатамъ. 
СлBдъ като се изкаже, азъ ще му отговоря: ДобрB, ще имамъ 
предъ видъ всичко това и азъ ще го изслBдвамъ. Туй, което е 
право, ще го приема, а туй, което не е право, ще ти го върна. 
Азъ съмъ търговецъ човBкъ, взехъ стоката ти на довBрие, но ще 
купя отъ нея само тази, която влиза въ работа. Онази пъкъ, 
която не харесвамъ, ще ти я върна. Търси другъ нBкой 
търговецъ, комуто ще можешъ да продадешъ върнатата стока.  

Вие, като ученици трBбва да се отличавате отъ другитB хора. 
ПостAпвате ли така, между васъ ще се създадатъ отношенията 
на бAдещата култура. Ако ние постAпваме като сегашнитB 
хора, по какво ще се отличава нашето учение? Ако мислимъ 
както сегашнитB хора, ние сме като тBхъ. Ако ние мBримъ 
нBщата съ сAщитB мBрки, съ каквито си служатъ съврBменнитB 
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хора, по какво се отличаваме отъ тBхъ? Ние трBбва да живBемъ 
особенъ животъ. Туй трBбва да ви радва. Нали се приготвяте за 
шестата раса? НBкои братя и сестри дохождатъ при менъ да ме 
питатъ, дали е вBрно, че еди-коя си сестра или еди-кой си братъ 
били отъ шестата раса? Тъй казвали тB за себе си. Казвамъ имъ: 
Какви сA признацитB на хората отъ шестата раса? ЧовBкътъ 
отъ шестата раса свети. И като дойде вечерно врBме при мене, 
ще свети и ще може да чете отъ моята книга. Не свети ли 
вечерно врBме, за да може да чете отъ моята книга, този човBкъ 
не е отъ шестата раса. Азъ нBкоя вечерь съмъ от шестата раса, 
нBкоя вечерь съмъ отъ петата, т. е. отъ бBлата раса. 

Мнозина отъ васъ мислятъ, че сA безпогрBшни. Не, не е 
така. Вие нBмате понятие, какво нBщо е човBкътъ. Смирение 
трBбва да има човBкъ! Христосъ съзнаваше това нBщо. И 
когато единъ отъ ученицитB Го нарече “Учителю благи”, Той 
му отговори: “Не ми туряйте тази титла, защото само Богъ е 
благъ. Азъ, който съмъ ограниченъ, трBбва да рBша великата 
задача на живота”. Вие мислите, че като васъ други хора нBма. 
Като мислите така, нBма да се минатъ и два дни, ще ви турятъ 
на изпитъ. Тогава ще видите, че имате голBми слабости. Като 
съзнавате това, не трBбва да се обезсърчавате, но да се радвате, 
че сте намBрили една ваша слабость и ще работите върху нея. 

НапримBръ, нBкои отъ васъ, като пишатъ, бързатъ. ТB 
гледатъ да напишатъ писмото си, както и да е, безъ да 
обръщатъ внимание на буквитB. Но трBбва да знаете, че отъ 
правилното писане зависи и вашиятъ характеръ. ВсBко нBщо 
трBбва да бAде написано хубаво! БуквитB сA създадени върху 
математиката и геометрията. НBкои казватъ: Учительтъ има 
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особена математика. Азъ пъкъ ви казвамъ: СъврBменната 
математика и геометрия сA отлични, вие трBбва да ги 
изучавате. 

Сега отъ всинца ви се изисква най-първо внимание. 
Ученикътъ трBбва да внимава. СлBдъ туй се изисква 
разумность и послушание. Само чрBзъ тBзи качества може да 
се добие знанието. Азъ ви припомнямъ тия нBща, защото 
мнозина отъ васъ казватъ: Отъ толкова години слBдваме въ 
школата и още не сме прогледали. Не, вие не говорите 
Истината. Кой отъ васъ не гледа? Какъ искате да гледате? Вие 
искате да видите нBкой ангелъ. Че и тукъ между васъ има 
нBколко ангели, облBчени въ плъть и кръвь. Познавате ли кои 
сA? ТB  сA въ класа, но вие не ги познавате. Ще кажете: Кои ли 
отъ насъ сA ангели? Апостолъ Павелъ казва: ВсBки който е 
нахранилъ единъ гладенъ или напоилъ единъ жаденъ човBкъ, 
той може да е ангель. На Земята има доста ангели, облBчени въ 
плъть и кръвь, които можемъ да нагостимъ, затова именно 
гостоприемството е силно развито въ източнитB народи. 

Та вие трBбва да бAдете добри ученици. Ученикътъ не 
трBбва да мисли, че е възрастенъ. Той не трBбва да мBри своето 
ученичество съ годинитB си. ГодинитB не опрBдBлятъ 
ученичеството. Азъ ви казвамъ, че вие сте още малки дBца въ 
сравнение съ слънчевата година; млади, нBмате дори една 
слънчева година. При това, отъ какъ се е появило човBчеството, 
има 18 милиона години. СлBдователно, за да навърши цBлото 
човBчество само една слънчева година, нужни сA още два 
милиона години. Като ученици, всички трBбва да бAдете бодри 
и весели. 
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Сега ще ви направя една забBлBжка по отношение на 
музиката. Тя прBдставлява скоба. Между какво? - Между два 
свBта. Значи, за да съедините два свBта, трBбва ви една скоба. 
Не мислете, че музиката може да създаде всичко у насъ. Не, тя 
създава само по-добри условия за работа на човBшкия духъ. 
Ето защо, музиката е необходима и за васъ като ученици. 

ИзпBйте упражнението “Малкиятъ изворъ”. Когато човBкъ 
пBе, въ мисъльта му трBбва да има непрBривность. Ако 
мисъльта се прBкAсва и тоноветB се прBкAсвать. Щомъ 
тоноветB се прBсичатъ, образува се и повече електрическа 
енергия. Щомъ искате да образувате състояние на мекота въ 
музиката, въ пBнието главно трBбва да има непрBривность. 
НепрBривностьта е спирално движение на музиката. 
СлBдователно, когато двама души пBятъ, единиятъ ще образува 
правиленъ крAгъ, а другиятъ ще върви вълнообразно около 
него. ТочкитB, въ които се прBсичатъ двBтB движения, сA 
окултни тонове. Разбира се, това е сложна музика. Обаче, всBки 
отъ васъ може да пBе, щомъ се вдъхнови. Вие ще кажете:  
ПBнието не е за насъ. - Съгласенъ съмъ. Ние не сме за работа. - 
Съгласенъ съмъ. - Ние не сме за ученици. - Съгласенъ съмъ и 
на това. Питамъ ви: за какво сте тогава? - За пBвци не сме. Не, 
човBкъ трBбва да пBе за себе си. Това да бAде правило за васъ. 
Останете ли самъ, пBйте за себе си! ПослB, трBбва да бAдете 
мислитель пакъ за себе си. Учите ли, учете пакъ за себе си. 
Щомъ можешъ да пBешъ за себе си, ще можешъ да пBешъ и за 
другитB. Щомъ можешъ да мислишъ за себе си, ще можешъ да 
мислишъ и за другитB. Щомъ можешъ да учишъ за себе си, ще 
можешъ да учишъ и за другитB. Законътъ е такъвъ. Въ този 



 

454 
 

законъ е смисълътъ. Вие започвате съ обратния законъ. Вие 
пBете за хората, а не за себе си. ПBете ли така, вие никога нBма 
да се научите да пBете. ПBнието е вAтрBшенъ законъ. ЧовBкъ 
трBбва да чувствува музиката въ душата си, за да може 
музиката да излBзе отвAтрB навънъ.  

Азъ виждамъ у мнозина отъ васъ много добрB развити 
центрове. Щомъ сте музикаленъ и гърлото ви ще може да се 
упражни. Българинътъ първоначално е билъ добъръ пBвецъ, но 
отпослB условията на живота, войнитB, робството сA изхабили 
музиката въ него. Днесъ музиката е необходима за всички 
народи. ВсBки вBликъ народъ трBбва да бAде музикаленъ. Азъ 
слушахъ нBколко виртуози пBвци и музиканти, които свирятъ и 
пBятъ много хубаво, но имаха лоши, нехармонични движения. 
Движенията у всBки музикантъ и пBвецъ трBбва да бAдатъ 
непрBривни. НBкой отъ тBзи музиканти, както свири, 
изведнъжъ наведе главата си надолу. Това показва, че 
енергията на този човBкъ е съсрBдоточена къмъ центъра на 
Земята. Тази музика, която засBга земния животъ, изразява и 
особенъ родъ чувства. СлBдъ това този музикантъ вдигне 
главата си нагорB къмъ Слънцето. Това показва, че у него се 
заражда нBщо идейно. Той единъ моментъ е къмъ Слънцето, а 
другъ моментъ къмъ Земята. ДB ще го намBрите тогава? 
Погледътъ на музиканта трBбва да бAде отправенъ все нагорB. 
Движенията на тBлото му трBбва да бAдатъ медлени, въ тBхъ 
да се отразяватъ тоноветB. Не мислете, че музикантътъ не 
трBбва да се движи. Когато свиря и азъ се движа, но 
движенията въ менъ сA съобразно окултната музика. ТB сA тъй 
деликатни, че само едно остро око може да ги съгледа. ВсBки 
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тонъ се отразява въ едно малко движение. СилнитB движения 
развалятъ тоноветB. При всBко движение се изисква 
микроскопическа работа. 

ТрBбва да знаете, че ние не създаваме музиката, но се 
отразява съобразно законитB на невидимия свBтъ. Музикантътъ 
трBбва да свири така, че да забрави всичко наоколо си. Когато 
музикантътъ свърши да свири, публиката веднага се разотива. 
Това показва, че музиката на този човBкъ не е произвела своето 
влияние. Ако, като свърши музикантътъ, публиката остане по 
мBстата си около десеть минути да мисли, значи музиката е 
произвела своето въздBйствие. Започне ли се разговорътъ 
веднага, това не е музика. И въ пBнието е сAщиятъ законъ. 
Като пBете, самъ трBбва да останете доволенъ. НBкой пAть у 
васъ се заражда желание да дойде Духътъ, да ви осBни и тогава 
да пBете. Други пъкъ казватъ: Да бихъ имала гласа на еди-коя 
си сестра, бихъ пBла. Не философствувай! Щомъ дойде 
вдъхновението, пBй! Мислено пBй, докато най-послB тази 
мисъль се изрази въ пBсень. По този законъ, като се научишъ 
да пBешъ, ще се научишъ и да мислишь правилно. Като 
грBшишъ въ едно нBщо, грBшишъ и въ друго. 

Та въ човBка отъ шестата раса, въ идеалния човBкъ всички 
движения, мисли, желания, дBйствия ще бAдатъ отмBрени, а не 
механически. Въ всичко у него трBбва да има животъ и 
красота. Ако вие свирите, но чуете нBкой музикантъ, който 
свири по-добрB отъ васъ, вие казвате: Той свири по-хубаво отъ 
мене. Вие се обезсърчавате, но трBбва да знаете, че това сA 
човBшки разбирания. За да може единъ музикантъ да свири 
хубаво, изискватъ се редъ условия отъ него. Най-първо, като 
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излBзе на сцената музикантътъ трBбва да е изпълненъ съ 
мисъльта, че въ свиренето си има идея, която той добрB 
разбира. Второто е, че въ него трBбва да има силно желание да 
даде музикални образи въ свиренето си и най-послB да има 
изпълнение. Той трBбва да влада рAката си. Правилното 
движение на рAката не се отнася само за музиканта. То има 
значение и за писателя и за артиста. Писательтъ трBбва да 
влада перото си. Като правишъ нBкакъвъ жестъ, нBкакво 
движение, трBбва да знаешъ, какъ да го правишъ. Това е цBла 
наука, цBло изкуство. 

И тъй, сега ме разбрахте, нали? Ако приложите поне една 
микроскопическа часть отъ това, което ви казахъ, ще се 
ползувате. Азъ считамъ, че това, което ви казахъ тази вечерь е 
на мBсто казано. Ако посBете една хилядна часть отъ тия 
сBменца, всBтаки тB ще ви ползуватъ единъ день. Отъ тBхъ ще 
израстнатъ голBми дървета. Като мина нBкой пAть покрай 
васъ, ще видя, че сA израсли поне 3 - 4 дръвчета. Тия дръвчета 
могатъ да бAдатъ различни: круши, ябълки, сливи, праскови, 
череши и т. н. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

22-ра школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 11.III.1925 г. 

София 
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ФазитB на живота 
 

 
Размишление 

 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 

 
ИзпBйте упражненията “Въ начало бB словото”, “Скръбьта 

си ти кажи” и “Богъ е Любовъ”. 
ЧовBкътъ въ своето развитие минава цBлъ единъ крAгъ. 

ВсBка четвъртина отъ този крAгъ прBдставлява една отъ 
фазитB на неговия животъ. Първата четвъртина прBдставлява 
слизане на духа въ материята - дBтство; втората четвъртина 
прBдставлява неговото възлизане - юношество; третата 
четвъртина прBдставлява сAщо тъй пAть на възлизане - зрBла 
възрасть; послBдната четвъртина е пAть на слизане - преклонна 
възрасть. Най-важна епоха прBзъ човBшкото развитие е 
минаването му въ третата четвъртина, когато човBкъ 
едноврBменно и съзнателно живBе, както въ физическото, така 
и въ духовното си тBло. Има ли по-голBма философия отъ тази 
въ живота? - НBма. Тъй се обясняватъ нBщата на физическия 
свBтъ. Ако речемъ да обясняваме духовнитB работи на 
физическия свBтъ, това значи всичко да стане на каша, т. е. да 
стопимъ леда. На какво ще се прBвърне леда, като се стопи? - 
На вода. Както ледътъ при топенето си изгубва своята форма, 
така и духовнитB работи губятъ своята форма, ако нBкой ученъ 
се заеме да ги обяснява на физическия свBтъ. ДуховнитB 
работи не могатъ да се обясняватъ по физически начинъ. 
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ПрBдставете си, напримBръ, че се намирате въ единъ 
двуизмBренъ свBтъ, който има само дължина и широчина и вие 
искате на едно отъ сAществата въ този свBтъ да разправяте за 
свBта на тритB измBрения. Какъ ще му прBдставите този свBтъ? 
Понеже това сAщество живBе въ плоскость, какъ ще 
прBдставите куба? Това сAщество, колкото и да си напрBга 
ума, нBма да ви разбере. 

И тъй, крAгътъ прBдставлява общото развитие на човBка въ 
неговото повдигане. Защо човBкътъ се е изправилъ на краката 
си? - За да пази равновBсие. Въ първитB врBмена на своето 
развитие центърътъ на тяжестьта у човBка се намиралъ въ 
задната часть на главата, вслBдствие на което, за да пази 
равновBсие, той ходилъ на четири крака. Обаче, при 
постепенното еволюиране, центърътъ на тяжестьта се 
измBстваль по-напрBдъ въ главата, вслBдствие на което, той 
започналъ да я вдига нагорB, докато най-послB се изправилъ на 
два крака. Това станало по неволя, а не доброволно, човBкътъ 
трBбвало да пази равновBсие. 

Често нBкой духовенъ човBкъ се мисли много ученъ и казва:  
Всичко въ свBта е духовно, нBма нищо материално. Такива 
хора мислять, че знаятъ всичко. Не, тB само си въобразяватъ, че 
знаятъ много. Ако ги питате, какво нBщо е умътъ, не знаятъ, 
какво нBщо е душата - не знаятъ. ТB не знаятъ тия нBща и редъ 
други, а казватъ, че материалнитB работи не прBдставляватъ 
нищо, че не сAществуватъ материални нBща въ свBта и т. н. 

Като наблюдавате разни типове хора, вие казвате: този 
човBкъ е интелигентенъ, онзи е почти идиотъ, за другъ нBкой 
казвате, че е егоистъ човBкъ и т. н. Интелигентният човBкъ е 
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развилъ донBкAдB свойте способности и продължава да ги 
развива - има благоприятни условия въ себе си за това. Когато 
казваме, че нBкой човBкъ е идиотъ подразбираме, че той нBма 
благоприятни условия за проявление на своитB способности. 
Въ егоистичния човBкъ пъкъ личнитB чувства сA силно 
развити. Той се държи съ голBмо достойноство и казва: Баща 
ми, майка ми сA благородни хора, въ менъ тече благородна 
кръвь. Да, но благородството на тази кръвь не е изслBдвана. 
Той самъ не знае, дB се крие благородството на кръвьта му. 
Когато този човBкъ умре и неговата кръвь се разлага по сAщия 
начинъ, както и кръвьта на една овца или на единъ волъ. 
Земята не прави никаква разлика между неговата кръвь и тази 
на всички останали сAщества, които умиратъ като него. Да 
имашъ благородна кръвь, това подразбира да живBешъ единъ 
възвишенъ, чистъ и святъ животъ. Ето защо, първото нBщо, 
което се изисква отъ религиознитB, отъ духовнитB хора, е да 
иматъ смирение, да признаятъ, че знаятъ много малко, че отъ 
сега нататъкъ иматъ много да учатъ. У тBхъ трBбва да има 
великъ стремежъ за учение. Често азъ наблюдавамъ психиката 
на кучетата и виждамъ, че и тB мислятъ понBкога като човBка. 
НBкое куче върви гордо, мисли си: Кой е като мене? Азъ зная 
много работи. То те погледне, измBри те отъ главата до петитB 
като нBкой философъ и казва: Какво мислишъ, знаешъ ли 
колкото менъ? Спрешъ ли се до него, то веднага се обръща и 
бBга. Питамъ: не сAществуватъ ли такива философи въ свBта и 
между хората? - СAществуватъ. Тия хора сA много горди, но 
най-малкото нещастие въ живота имъ ги уплашва и тB бBгатъ. 



 

460 
 

Казвамъ, човBкъ трBбва да работи върху себе си, да развива 
Божественото. ДB се крие Божественото, разумното у човBка? - 
Въ прBдната часть на неговия мозъкъ. Интелигентностьта на 
човBка зависи отъ устройството на бBлото вещество въ мозъка. 
То е въ видъ на нишки. Самото вещество е почвата, върху 
която растатъ човBшкитB идеи. По нишкитB на бBлото 
вещество се опрBдBля характерътъ на човBка. Ако тия нишки 
не сA еднакво дълги, ражда се дисхармония въ проявата на 
моралнитB чувства, както и въ домашнитB и общественитB 
чувства, а сAщо тъй и въ мислитB. ПонBкога човBкъ съ 
неразумното си живBне осакатява тия нишки и тогава животътъ 
му не се проявява правилно: усеща главоболия, тяжесть, 
стBснение и тъмнина въ мозъка. Когато тия нишки сA 
нормално развити, т. е. еднакво дълги, отъ тBхъ излиза 
свBтлина. Въ духовно отношение човBкъ прBдставлява сборъ 
отъ хиляди запалени лампички. Той прилича на единъ добрB 
освBтенъ градъ. Всички лампички въ този градъ сA правилно 
наредени. Това се дължи все на тия бBли нишки въ мозъка. 
НBкои отъ тия нишки сега се образуватъ. Колкото тия нишки 
сA по-дълги, толкова и човBшкиятъ характеръ е по-силенъ, т. е. 
моралнитB чувства сA по-добрB развити. ТB се явяватъ вече 
като негово наслBдство. 

Въ срBдата на човBшкия мозъкъ се намира тъй нареченото 
“летящо око на душата”, или “вAтрBшното Слънце на човBка”. 
Ако това Слънце не грBе въ човBка, нищо не става отъ него. То 
играе роля на трансформаторъ въ човBшкия организъмъ. 
Когато външната енергия прониква въ мозъка на човBка, този 
вAзелъ или окото на душата прBпраща тази енергия по цBлия 
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мозъкъ. То има и други свойства, освBнъ това да трансформира 
слънчевата енергия. Въ мозъка има и другъ трансформаторъ, 
който прBпраща слънчевата енергия по цBлото тBло. Отъ 
правилното трансформиране на тия енергии зависи 
здравословното състояние, както на организъма, така и на 
чувствата. Значи, това око е трансформаторътъ на 
Божествената енергия въ човBка и създава условия за неговото 
проявление. СлBдователно, когато това Слънце свBти въ 
човBка, въ него има радость и веселие. Той е вдъхновенъ, 
чувства се като съ криле. Заоблачи ли се това Слънце въ човBка 
настава мракъ, скръбь и страдание. Той се намира въ ада. Ето 
защо, човBкъ трBбва да пази това Слънце, да не изгасва. Въ 
Битието се казва, че Слънцето се е създало въ четвъртия день, 
слBдъ голBмата буря. 

ЧовBшкиятъ мозъкъ, въ своето развитие има цBла история. 
НеговитB прародители сA низшитB животни. Веществото, отъ 
което се образувалъ мозъкътъ, се събирало въ продължение на 
милиони години. Тия елементи, отъ които е образуванъ 
мозъкътъ, се събирали не само отъ Слънцето, но и отъ цBлата 
Вселена. Понеже човъкътъ е създаденъ отъ материята на цBлия 
Космосъ, той се нарича микрокосмосъ. Оттамъ, доколкото 
човBкъ се намира въ правилни отношения къмъ великитB 
закони на Бога, дотолкова може да се ползува отъ благата, 
които Той изпраща. Щомъ човBкъ грBши, тия правилни 
отношения се нарушаватъ и той започва да гладува. Какво 
означава гладуването? - Лишение отъ нBщо. Затова именно се 
казва, че хората трBбва да живBятъ разумно. 
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И тъй, всBки актъ,  всBка мисъль въ свBта е творческа. Вие 
трBбва да знаете, че на физическия свBтъ има два полюса. Това 
е единъ великъ законъ. Земята напримBръ има два полюса: 
юженъ и сBверенъ. Може ли да се прояви животъ на полюситB? 
- Не може. СъврBменната наука казва, че всичко въ свBта се 
движи - нищо не е въ застой. Питамъ тогава: дB е животътъ на 
двата полюса? Отъ сBверния полюсъ има едно топло течение 
къмъ екватора. Отъ южния полюсъ пъкъ има друго топло 
течение къмъ екватора. Тия двB течения сA магнетични и 
разнородни, затова при срBщането си образуватъ топлина. 
Животътъ отъ двата полюса се изразява въ екватора, по 
причина на което растителностьта тамъ е най-богата и 
разнообразна. И въ човBка има два полюса: единиятъ полюсъ е 
главата, другиятъ - стомахътъ. ЧовBшкото сърце пъкъ 
прBдставлява екватора, затова се казва, че животътъ е въ 
сърцето. Въ ума си човBкъ е студенъ, като сBверния полюсъ; въ 
стомаха сAщо е студенъ. ЧовBкъ, като яде, не е ли студенъ? 
Щомъ му попадне нBщо за ядене, приема го въ себе си и не 
иска да знае. Въ човBшкото сърце, обаче, има нBщо добро. На 
сBверния полюсъ има животъ, но не може да се прояви, понеже 
сAществата тамъ сA голBми алтруисти, та всичко, каквото 
иматъ изпращатъ на екватора. Щомъ нBма животъ на сBверния 
полюсъ, тамъ не ставатъ прBстAпления. На екватора има 
животъ, има и прBстAпления. 

Ще ви запитамъ: на какво се дължи борбата, която става въ 
човBка? - На стремлението му да се очисти отъ ненужния 
материалъ въ него. Какво прBдставлява този ненуженъ 
материалъ? - Той е извBстна материя въ Козмоса, която се 
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дължи на изостаналите сAщества въ своето развитие. Тази 
материя полепва по струитB на живота и днесъ тя трBбва да се 
филтрира, да се отдBли отъ чистата материя. Ние, които сме 
дошли на Земята, не трBбва само да знаемъ, какъ да живBемъ, 
но трBбва да прBчистимъ своя животъ, да прBчистимъ ума и 
сърцето си, за да бAдемъ здрави. Първото правило: за да 
бAдете здрави, главата ви трBбва да бAде студена, да не 
приижда въ нея много кръвь, да се прBдизвиква възпаление, 
краката ви, пъкъ трBбва да бAдатъ топли. Истинатъ ли краката 
ви, стоплете ги. Когато мисъльта е чиста, безъ примBси, не се 
явява горещина въ нея и главата е студена. Въ мозъка трBбва да 
има свBтлина съ много малко топлина, безъ горещина. 
Топлината е символъ на Божия животъ. Значи на ума трBбва 
свBтлина, а на сърцето топлина. СвBтлината на физическия 
свBтъ има по-силни вибрации отъ топлината, а въ Божествения 
свBтъ Любовьта има по-силни вибрации отъ свBтлината. 
СлBдователно, умътъ не е въ състояние да обича. Дойде ли до 
Любовь, той се оплита, като муха въ паяжина. Вие можете да 
си прBдставите съ ума различни форми, но не и да обичате. Съ 
ума можете да опрBдBляте красотата и цBнитB на формитB, но 
не може да обичате. Вие трBбва да работите върху сърцето си, 
да го поставите на своето мBсто, защото днесъ умътъ е заелъ 
мBстото на сърцето. То трBбва да се повдигне на своята висота, 
да проявява чувствата си правилно, безъ да ги стBга, безъ да ги 
парализира. 

Сега хората се учатъ да живBятъ правилно, но въ това си 
стремление тB по-скоро се научаватъ да грBшатъ, да лъжатъ. 
ДBтето не знае какво нBщо е лъжа, какво нBщо е кражба, но 
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често майка му казва: Слушай мама, ти не трBбва да лъжешъ, 
да крадешъ, да мразишъ и т. н. Тя му говори за редъ 
отрицателни прояви въ живота и по този начинъ му открива 
всички тия слабости, а послB се мAчи да го отвиква отъ тBхъ. 
При новото възпитание на дBцата ще се казва да говорятъ 
Истината, а за лъжата и дума да не става. Богъ каза на първитB 
хора въ рая: Въ който день ядете отъ плодоветB на дървото за 
познаване доброто и злото, ще умрете. Какъ дойде съблазъньта, 
съмнBнието въ тBхъ? - ЧрBзъ дявола. Той ги запита: Защо не 
ядете отъ това дърво? Така се внесе първото съмнBние въ тBхъ. 
Той имъ каза: Азъ зная, че Господь ви забрани това, защото 
ядете ли отъ това дърво, ще станете богове. Богъ не ви е казалъ 
Истината. Той не иска да станете като Него, затова ви 
забранява да ядете отъ това дърво. Дяволътъ по този начинъ 
внесе първата лъжа въ тBхъ. Той ги учеше по отрицателенъ 
пAть. 

И тъй, вие трBбва да започнете съ положителната страна. Не 
трBбва да казвате, че нBма да лъжете, че трBбва да бAдете 
търпеливи, да живBете добрB и т. н. Вие желаете да бAде 
всичко това, но то не става. Затова трBбва да си кажете: Богъ 
люби всички сAщества еднакво. Казвамъ: ако Богъ люби 
всички, за васъ въпросътъ е свършенъ, нBма какво да говорите 
за себе си. Кажете ли си, че ще бAдете като Бога, вие падате въ 
изкушение. Достатъчно е единъ да люби свBта, а такъвъ има 
вече. Въ това седи философията на живота. Вие казвате: Азъ не 
мога ли да любя? - Можешъ, но знайте, че вашата Любовь нBма 
да помогне нищо на свBта. Само Богъ люби, а ние хората 
изразяваме Божията Любовь. Кажете ли, че ще бAдете умни, 
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пакъ ще забатачите. Кажете: Богъ е всемAдъръ. Кажете ли 
така, това подразбира, че тази велика МAдрость нBма да ви 
ограничи съ нищо и вие сами по себе си ще бAдете мAдри, ще 
участвувате въ тази МAдрость. Всичко въ свBта е на наше 
разположение. Ще си кажете: каквото е отношението на Бога 
спрBмо ангелитB, такова е и спрBмо мене. Богъ дава еднакво и 
на ангела и на мене, но азъ, като по-низше сAщество отъ 
ангела не мога да използувамъ всичката енергия, която Той 
изпраща къмъ мене. Затова, отъ тази енергия се ползуватъ 
други по-низши сAщества отъ менъ. Обаче единъ день тази 
енергия пакъ ще се върне къмъ менъ, защото нищо въ 
Природата не се губи. 

Казвамъ, ще знаете вече двB важни формули. Първата 
формула: Богъ е Любовь. Той люби всички сAщества. Втората 
формула: Богъ е МAдрость. Той е всемAдъръ. Че Богъ е 
Любовь, това е велика идея, отъ която трBбва да се проникнете 
напълно. Като държите тази мисъль въ ума си, тя ще ви донесе 
много блага. Обаче, Любовьта не се изявява въ видима форма. 
Това, което обича, е невидимо за физическитB очи. И така 
трBбва да бAде. Щомъ имашъ видимъ обектъ на Любовьта, ти 
ще се намBришъ въ противорBчие. ПротиворBчието 
сAществува въ формитB на нBщата. ВсBка външна форма 
трBбва да бAде за васъ само като единъ фаръ. Външната форма 
на човBка трBбва да бAде за васъ фаръ, къмъ който да се 
стремите. Този фаръ казва: Азъ не искамъ да ме обичате; моята 
задача е да освBтлявамъ пAтя ви, да ви спасявамъ отъ 
нещастие. Безъ мене вие ще се изгубите въ бурното море, 
затова, ще ви посочвамъ пAтя докато влезете въ пристанището. 
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Значи, всBки вашъ приятель е фаръ, който ви показва пAтя 
къмъ пристанището. ВсBки вашъ учитель ви показва идейното 
въ живота. 

Та казвамъ, този е начинътъ, по който трBбва да мислите. 
Фаровете сA различно направени. СвBтлината на едни отъ тBхъ 
не е постоянна, тB се въртятъ ту на една, ту на друга страна и 
така обръщатъ вниманието на хората. Такива хора има въ 
свBта. За тBхъ казватъ: Този човBкъ не е еднакъвъ, ту светне, ту 
загасне. Той нарочно е създаденъ такъвъ, за да обръща 
вниманието на хората. Всички наредби въ свBта сA разумни, 
затова и ние трBбва да използуваме живота разумно. Ние 
трBбва да бAдемъ благодарни за всичко онова, което Богъ е 
създалъ на Земята. Колкото малко и да ви е далъ Богъ, за днесъ 
то ви е достатъчно. БAдещето ви носи хиляди други блага. 
СегашнитB ви опитности и страдания ще узрBятъ за въ бAдеще 
и тогава ще гледате на тBхъ като на голBми придобивки. Ще 
казвате: ДобрB стана, че прBживBхъ толкова страдания въ 
живота си. СлBдъ врBме всички ваши страдания ще се 
прBвърнатъ въ скAпоцBнни камъни. Днесъ тB сA голBми тръне, 
дBто боднатъ, кръвь протича, но за въ бAдеще отъ тBхъ ще 
излBзе нBщо красиво. Засега вие не можете да примирите злото 
и доброто, не можете да примирите страданията, но нBкога ще 
видите добрата имъ страна, ще разберете, защо животътъ ви се 
проявилъ така, а не по другъ начинъ. 

И тъй, вие ще имате търпBние, докато Богъ реализира своя 
планъ на Земята. Този планъ е далеченъ. Щомъ съзнавате, че 
Богъ е Любовь, че Богъ е всемAдъръ, трBбва да знаете, че 
всичко става за добро. Въ Писанието се казва: Всичко 
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съдBйствува за добро на онBзи, които любятъ Бога. Азъ 
казвамъ: Всичко съдBйствува за добро на онBзи, които Господь 
люби. Азъ взимамъ стиха въ този смисълъ именно, защото 
човBшката Любовь не е постоянна, а Божията е постоянна. Вие 
казвате: Дали Господь ни люби? Спомнете си първата 
формула: Богъ люби всички сAщества еднакво. СлBдователно, 
дBто живBе Божията любовь, злото ще се прBвърне на добро, 
скръбьта ще се прBвърне на радость. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

23-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 25.III.1925 г., 

 София 
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ПридатъцитB  на  разумния  животъ 
 
 

Размишление 
 
Сега ще ви дамъ една работа. ВсBки отъ васъ ще си избере 

една отъ книгитB на Стария или на Новия завBтъ, отъ които да 
извади една отъ най-важнитB мисли. Може да вземете Битие, 
Изходъ, Левитъ, докато дойдете до Откровението. Но ще си 
изберете отъ всичкитB книги, не само отъ Евангелията. Ще си 
вземете кой която книга иска, споредъ вAтрBшното си 
разположение. Като казвамъ, че ще си изберете книга по 
разположението си, да не ме разберете, че по настроение. 
ТрBбва да знаете, че настроението е глупаво нBщо. Всички 
работи, които ученикътъ върши, трBбва да бAдатъ разумно 
обосновани. ЧовBкъ не трBбва да върши никакво дBйствие, 
никакъвъ актъ, който да нBма смисълъ. ЗапримBръ, вие седите 
и се почесвате тукъ - тамъ, безъ никакъвъ смисълъ. Това сA 
безсмислени движения, които носятъ прBстAпления. Това сA 
прBстAпни мисли и желания. Всички неволни движения сA 
подъ чужди влияния. А ние какво трBбва да бAдемъ, гайди ли 
или да служимъ на Бога?  

НBкой казва, че иска да бAде свободенъ, не иска да слуша 
еди-кого си. Той не иска да слуша еди-кого си, но други слуша. 
Не искашъ да слBдвашъ Новия ЗавBтъ, но слBдвашъ Стария 
ЗавBтъ. Не искашъ да слBдвашъ нито Новия, нито Стария 
ЗавBтъ, но слBдвашъ учението на свBта. ЧовBкъ може и трBбва 
да покаже нBщо оригинално. ВсBки ученикъ трBбва да покаже 



 

469 
 

една Божествена мисъль, а не да прBповтаря ония нBща, които 
и свBтътъ повтаря. ЗапримBръ, кой какъ дойде, иска да ми 
услужи. Не, по-нечисти рAцB отъ човBшкитB нBма. Когато 
услужвате нBкому, най-първо трBбва да измивате рAцBтB си. 
Не мислете, че сте чисти. Измивайте рAцBтB си веднъжъ, два, 
три пAти и тогава направете услугата на когото и да е. Вие се 
почесвате по носа, по главата си, тукъ-тамъ и тогава правите 
услуги на хората. По този начинъ, обаче, се прBдаватъ 
болеститB. СвBтскитB хора пъкъ постAпватъ съ редъ етикеции. 
НBкоя свBтска дама прBди да ви услужи, ще си измие рAцBтB, 
ще се парфюмира, но тя не знае, че този, който е правилъ 
парфюма, го е покварилъ. Той е ходилъ въ излаза*. Ако единъ 
ангелъ попадне на този парфюмъ, ще види на него едно 
извержение.  

Ще кажете: тия работи не трBбва да се говорятъ. ТрBбва да 
се говорятъ! Ако ще има чистота, трBбва да има обща чистота; 
ако нBма чистота, то е другъ въпросъ. Първото нBщо, което ще 
искамъ отъ ученицитB, е да си миятъ рAцBтB често, по нBколко 
пAти на день. Ако не си миете рAцBтB, отъ никого нищо нBма 
да взимамъ. Това ще знаете, за да не се обиждате. Когато 
правите услуга, било на менъ или на когото и да е, чай ли ще 
подавате, хлBбъ ли ще мBсите или ще рBжете, прBдварително 
ще си измивате рAцBтB. По сAщия начинъ, когато нBкой ти 
прави услуга и той ще се измива. “Чисти бAдете”, казва 
Писанието. Вие казвате: Тамъ се говори за духовна чистота. 
Казвамъ, ако е въпросътъ за чистота, бAдете абсолютно чисти 

                                                 
* излаза (диал.) - тоалетната 
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и физически, и духовно. Отъ васъ се изисква чистота въ всBко 
отношение, чистота и на плътьта, и на ума, и на сърцето. НBкои 
казватъ, че светиитB не сA били чистоплътни хора. Не, по-
чисти хора отъ светиитB не е имало. Азъ зная светии, които сA 
мили рAцBтB си по сто пAти на день. Не, вие не можете да си 
прBдставите светиитB и ангелитB нечисти като васъ. 
СъврBменнитB хора се чистятъ, миятъ, искатъ да минатъ за 
аристократи, за благородни и чисти хора. ТрBбва да знаете, че 
ангелитB и светиитB сA съвършени хора по чистота. ТB не 
мязатъ на васъ. Съ това азъ искамъ у васъ да се зароди идеята 
за съвършената чистота и да ви служи като единъ вBченъ 
потикъ, вBченъ стремежъ.  

Вие казвате, че имате великата идея да бAдете чисти. Да, но 
трBбва да знаете, че чистотата въ свBта започва отъ Земята. 
Казватъ, че свBтътъ билъ нечистъ. Не е свBтътъ нечистъ, но 
хората въ свBта живBятъ много нечисто. Тия хора, които се 
мажатъ съ гюлово масло, трBбва да знаятъ, че това е нечистота. 
Гюловото масло не е чисто. Ходили ли сте да видите тия мBста, 
дBто приготовляватъ парфюма. По-нечисти мBста отъ тBхъ 
нBма. ПослB вие пипате паритB, а слBдъ това ядете, хващате 
хлBба. По-нечисто нBщо отъ банкнотитB нBма. Вие обаче ги 
пазите като светиня, пипате ги, а слBдъ това услужвате на този, 
на онзи. Като ги разгледате съ лупа, по тBхъ ще видите такива 
нечистотии, каквито свBтътъ не е виждалъ, нито може да си 
прBдстави. Като ви казвамъ това, не трBбва да изпаднете въ 
педантизъмъ, но трBбва да знаете, че има една чистота, която 
Божественото въ насъ изисква. ЧовBкъ трBбва да бAде чистъ! 
ЧовBкъ трBбва да употрBби най-малко единъ часъ врBме за 
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своето чистене. Той трBбва да се изчисти физически: ноктитB 
си, носа си, устата си, зAбитB си, рAцBтB си и т. н. Щомъ 
искашъ да направишъ нBкому нBщо, измий се. Ако нBмашъ 
врBме, не му прави никаква услуга. Азъ ще ви обясня сега, кой 
е праведенъ човBкъ. Казвамъ: праведниятъ човBкъ яде само 
веднъжъ прBзъ деня. Обикновениятъ човBкъ яде два пAти 
прBзъ деня, а онBзи хора, които мязатъ на животнитB, ядатъ 
постоянно. Казвате: По колко пAти на день трBбва да се яде? - 
По единъ пAть. 

И тъй, като ви говоря, че рAцBтB трBбва да се миятъ често, 
това е единъ свещенъ актъ за васъ. Че рAцBтB ви трBбва да 
бAдатъ чисти, това е една свещена мисъль за васъ. Като 
разберете тази външна чистота, ще дойдемъ до вAтрBшната 
чистота. Ако човBкъ не може да се справи съ външната 
чистота, той не може да се справи и съ вAтрBшната чистота. 
Какъ се добива вAтрBшна чистота? ВсBко желание, всBка 
мисъль на обсебване, които човBкъ допуща въ себе си, това е 
нечистота. Изкуство е като минешъ покрай нBкоя градина съ 
хубави сочни плодове, да погледнешъ на тBхъ, да имъ се 
позарадвашъ и да не ги пожелаешъ за твои. Видишъ нBкой 
хубавъ конь, не пожелавай да го възседнешъ. БAди 
благодаренъ на това което имашъ. Като тръгна на пAть, азъ 
съмъ благодаренъ на моитB здрави крака, които Богъ ми е далъ, 
не мечтая нито за файтонъ, нито за желBзница. ТBзи нBща сA 
случайни, а моето благо седи въ краката ми, на които азъ мога 
да заповBдвамъ, да вървятъ, когато искамъ и то бързо или 
полека, както искамъ и т. н. Щомъ се кача на трена, азъ вече не 
съмъ свободенъ. Хората ще ми заповBдватъ, да седна тукъ или 
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тамъ. Когато пAтувамъ съ своитB крака, азъ самъ съмъ и 
машинистъ и разпоредникъ, навсBкAдB азъ заповBдвамъ. 
ПAтувамъ когато искамъ, спирамъ дBто искамъ. ПAтувамъ 
безъ билетъ и съмъ свободенъ. Има ли по-хубаво положение 
отъ това? - НBма. 

Първото нBщо, което трBбва да остане въ ума ви, то е 
въпросътъ за чистотата. Азъ имамъ голBмо отвращение отъ 
нечистотата. Ако нBкой ми даде нBщо съ нечисти рAцB, азъ го 
взимамъ, но отъ нBмай кAдB. За въ бAдеще отъ никого нBма да 
взимамъ, ако е съ нечисти рAцB, туй да знаете! Като кажа 
нBщо, двB мнBния въ мене нBма. Азъ съмъ рBшилъ това и ще го 
направя. НBма защо да изнасилвамъ Божественото въ себе си за 
угода на хората. Когато и при менъ дойде нBкой и азъ нBма да 
му услужвамъ, ако рAцBтB ми сA нечисти. 

Питамъ ви, какъ ще изпълните въ този свBтъ волята Божия? 
Да допуснемъ, че вие написвате едно стихотворение. Защо го 
пишете? Или давате нBкому хлBбъ. Защо му давате? Чисти ли 
ви сA всBкога намBренията? Вие може да угощавате нBкого, за 
да го подкупите, да имате единъ приятель, да го приближите 
къмъ себе си. Ако имате такива користни намBрения, ще се 
намBри другъ нBкой, който ще го угости повече отъ васъ и съ 
това ще го приближи повече къмъ себе си. А този човBкъ, 
който може да се приближи къмъ нBкого само заради хлBбь 
или ядене, той е единъ слуга или единъ конь, който отива тамъ, 
дBто ще му се плати повече. Приятель е онзи, който иде въ 
дома ви, безъ да има за обектъ яденето. Приятелството трBбва 
да изникне само по себе си. То е слBдствие на нBщо. Когато 
Слънцето изгрBва, свBтлината е слBдствие на Слънцето. Щомъ 
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Слънцето изгрBе, то не може да не изпрати своята свBтлина. 
Когато единъ човBкъ дойде въ кAщата ви, той ще донесе 
своето благословение. Важното е той да изгрBе. Ние не трBбва 
да изискваме неговата жертва. Тя е едно слBдствие. 

Сега, у нBкои отъ васъ ще се зароди мисъльта: Това учение е 
сериозно, какъ ще може да се постигне всичко това? ВрBмето 
нBма да ни достигне. За други работи имате врBме. Да се 
занимавате съ Петко, съ Драгана, съ Стояна, имате врBме, а да 
си измиете рAцBтB нBмате врBме. По 45 часа се занимавате съ 
одумване на този - онзи, а нBмате единъ часъ врBме да си 
измиете рAцBтB. Първото правило: Чистота на рAцBтB! За сега 
нBма да обръщамъ внимание на лицата ви: сега искамъ рAцBтB 
ви да сA чисти до лактитB. Колкото се отнася до краката ви, до 
лицето ви или до цBлото тBло, правете каквото искате. Сега 
искамъ рAцBтB ви да бAдатъ чисти, безъ никакво изключение. 
Ако искате да ми дадете нBщо, но видя нBщо черно на ноктитB 
ви, нBма да го взема. РAцBтB ви трBбва да бAдатъ абсолютно 
чисти! Никаква каль не трBбва да има по тBхъ. Вие пъкъ ще 
гледате моитB рAцB. Хубаво и благородно е когато си 
услужваме съ чисти рAцB. НBкой пAть, като погледнете 
рAцBтB си и ги видите нечисти, вие сте недоволни отъ себе си 
и казвате: Повдига ми се. 

Туй, което ви говорихъ за миене на рAцBтB, това е вметната 
мисъль, между скоби. Тя се отнася до външната хигиена, но 
казвамъ, желанието ви рAцBтB да бAдатъ чисти, всBкога носи 
въ себе си една положителна мисъль, която е и здравословна. 
ВсBкога, когато рAцBтB ви сA нечисти, тази нечистота носи въ 
себе си една отрицателна сила, която дBйствува врBдно и върху 
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здравето. ТрBбва да знаете, че при изпотяването отровитB 
излизатъ навънъ. Съ това изпо-тяване по кожата се полBпватъ 
редъ нечистотии, които запушватъ поритB и прBчатъ на 
кожното дишане. НBкога и отъ въздуха полBпватъ извBстни 
нечистотии. София не е много чисто мBсто. Тя прBдставлява 
едно отъ най-нечиститB мBста въ цBла България. По-нечисто 
мBсто отъ София не съмъ виждалъ. Който живBе въ София, 
трBбва да има кожа два пръста дебела. Затова често трBбва да 
се миете, да отпушвате поритB си. Туй правило трBбва да 
приложите за себе си. 

ПослB ще трBбва да спазвате нBкои правила и въ яденето. 
ХлBбътъ, който ядете, трBбва да го издухвате отгорB. Знаете ли 
какъ се духа? Нали сте виждали какъ се отвBва житото? - 
Духате го. По сAщия начинъ ще духате и хлBбътъ. НBщо 
повече: като купите хлBба отъ фурната, ще вземете една чиста 
кърпа, ще я натопите въ гореща вода и ще я прBкарате отгорB 
върху двBтB страни на хлBба, да изчистите кората му. Купите 
си нBкакъвъ плодъ, направете и съ него сAщото. По този 
начинъ вие ще продължите живота си най-малко съ десетъ 
години. Ако не спазвате тBзи правила, ще скAсите живота си 
най-малко съ десеть години. Какъ ще стане това? - Когато 
кръвьта ви е нечиста, ще се случи да попадне нBкоя отъ тBзи 
микроби въ кръвьта ви, ще започне усилено да се размножава и 
ще ви причини нBкаква болBсть. Не ви трBбватъ тия неканени 
гости! За всинца ви е потрBбна външна хигиена. Мнозина отъ 
васъ, които кашлятъ, които иматъ главоболие, всичко това се 
дължи на неспазване на тия правила. Първото нBщо е: Чистота 
на рAцBтB. Мнозина отъ васъ ще кажатъ: Тъй се говори, но 
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тази работа става другояче. Казвамъ ви, не спазвате ли тия 
правила, животътъ ви ще се съкрати съ десеть години. Ако 
изпълнявате това, което ви казвамъ, ще спечелите голBма 
опитность. А да придобиете опитность на десеть години, това е 
едно неземно богатство. Пропущането опитностьта на десеть 
години е голBма загуба. 

Ето вземете примBръ отъ слBдното: ние турихме правилото, 
че ученицитB да бAдатъ редовни, но не го спазихте напълно. 
Вие взехте постепенно да изоставате, не сте точни, не идвате на 
врBме. Вие трBбва да бAдете точни, като англичанитB. 
БългаритB сA много точни въ началото, а къмъ края всички 
ставатъ като старитB български чорбаджии. Англичанинътъ 
обаче е точенъ като часовникъ. Ще гледате по възможностъ 
всBки отъ васъ да придобие тази чърта. Има изключителни 
случаи въ живота, но човBкъ трBбва да бAде точенъ! Гледамъ, 
нBкои отъ васъ се влияятъ отъ лошото врBме. Ако дъждътъ 
може да ви спре да не дойдете въ школата, това показва, че 
вашиятъ характеръ или вашата воля е много гъвкава. Азъ 
признавамъ само едно извинение, само единъ случай, поради 
който ученикътъ може да бAде извиненъ. Въ какъвъ случай 
именно? - Ако той е отишълъ да помогне нBкAдB, било на 
нBкоя бBдна вдовица, било на нBкое сираче или на нBкой 
боленъ. ОтсAствието на този ученикъ е дори похвално, но 
отсAствие по какви и да е други причини, не е извинително. 
Онзи, който е отишълъ да служи на Бога се извинява, никакви 
други причини за отсAствие не се приематъ. Който 
отсAствува, ще го питамъ: Защо не дойде въ класъ? - Ходихъ 
да послужа заради Бога. - Много добрB си направилъ. За този 
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случай ще имате похвална бBлBжка, шесть. Ще запитамъ другъ 
нBкой: Защо не дойдохте въ класъ? - Е, тъй. - Ще имате 
единица. ТрBбва да се разберемъ. Това сA правила, които 
всички трBбва да имате прBдъ видъ и да ги спазвате. Разбира се 
азъ говоря за онBзи, които сA този день въ София. Ако нBкой е 
въ Варна, не подразбирамъ, че той трBбва да дойде за този день 
въ София. Азъ говоря за възможноститB. Въ всBки центъръ, въ 
всBки крAгъ има извBстни възможности. Всички сAщества въ 
духовния свBтъ сA много точни. Ако ангелите правBха такива 
изключения, каквито правите вие тукъ на Земята, всичко щBше 
да се обърне съ главата надолу. Знаете ли каква точность 
сAществува въ свBта на ангелитB? Ако прBзъ хилядитB години 
на тBхния животъ се роди нBкAдB едно малко изключение, то 
произвежда голBмо сътресение на Земята. Колкото човBкъ се 
качва по-високо въ живота си, толкова по-точенъ трBбва да 
бAде! За дBцата има нBща извинителни, но не и за възрастнитB 
хора. 

Сега, ще поговоря на друга тема. Ще ви запитамъ: какво 
трBбва да разбираме подъ двугранично, тригранично, 
четиригранично, петогранично и шестогранично пространство? 
- Подъ двугранично пространство се разбира правата линия. Тя 
се ограничава само отъ двBтB си страни. Какво отношение има 
този въпросъ къмъ казаното до сега? Какво ни интересува 
двуграничното пространство? Ако имате едно пространство, 
ограничено отъ двB страни, вие се намирате въ туй 
двугранично пространство. Какво бихте правили тогава? Ако 
имате правата линия АВ, ограничена съ изходнитB  
A__________B  точки А и В, накAдB ще се движите? Тази 
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линия прBдставлява единъ тунелъ, затворенъ на двата края. 
Какъ трBбва да се прBмахнатъ тия граници. Питамъ ви: 
възможно ли е и двBтB дупки на тунела, въ който сте влBзли, да 
бAдатъ затворени. Казвате: Щомъ влBзохъ въ тунела двBтB 
дупки се затвориха. Ако вие сте затворени въ единъ тунелъ, 
какво показва това? ПрBдставете си, че освBнъ този най-кAсъ 
пAть, прBзъ който сте минали, има и друга една пAтека, една 
крива линия, прBзъ която сте могли да минете, безъ да се 
затворите. Щомъ не сте избрали този пAть, а сте минали прBзъ 
тунела и сте се затворили тамъ, това показва, че не сте уменъ 
човBкъ. ТрBбвало е да минете по кривата линия. Та вие трBбва 
да вървите по дългата линия, която е линия на живота. Коя 
линия показва дългия животъ, правата или кривата линия? 
ОнBзи хора, които търсять кAсия пAть въ свBта, тB не сA въ 
правата посока на живота си. ОнBзи хора, които искатъ да 
придобиятъ знание изведнъжъ, въ нBколко години, и тB не сA 
въ правата посока. Знанието не се придобива въ единъ день. 
НBкой може да каже, че посвещението му е дошло, но за да 
дойде посвещение, човBкъ трBбва да е работилъ най-малко 20 
години усилено. И слBдъ 20 годишенъ усиленъ трудъ може да 
дойде посвещението. Туй трBбва да имате прBдъ видъ. 
Мнозина мислятъ, че знанието може да дойде изведнъж, по 
благодатъ. Не, всBки трBбва да работи неприривно. За всички 
правилото е едно и сAщо. И даровититB хора и недаровититB 
трBбва да работятъ еднакво. Причината, дBто даровититB хора 
сA успBли повече е тази, че даровититB хора работятъ 
постоянно, а недаровититB, като не работятъ постоянно, 
закъснBватъ. Въ пAтя, по който вървите, трBбва да работитB 
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постоянно! ЗапримBръ, нBкои хора казватъ: Днесъ нBмамъ 
настроение да работя, не съмъ разположенъ. Този човBкъ се 
намира въ едно двугранично пространство, което е затворено 
отъ двB страни. Мислите ли, че онзи който е направилъ този 
тунелъ, не е взелъ въ внимание всички непрBдвидени случаи? 
Ако този тунелъ е направенъ отъ нBкой разуменъ човBкъ, той е 
взелъ всички случайности прBдъ видъ. Ако вие се затворите въ 
този тунелъ, трBбва да знаете, че има единъ изходенъ пAть. 
Едно двумерно пространство всBкога е разумно пространство, 
то е пълно съ разумность въ себе си. 

Сега въ васъ се заражда желанието да ви се уясни мисъльта 
по-ясно. Да допуснемъ, че азъ ви разправямъ нBщо много ясно, 
но васъ ви боли коремъ. Какъ мислите, ясно ли ще ви бAде 
това, което ви обяснявамъ? Азъ ви разправямъ много ясно, но 
васъ ви боли глава. Питамъ ви: ясно ли ще ви бAде това, което 
ви разправямъ? Има случаи изъ живота на ученика, когато 
нBкой пAть учительтъ говори много неясно, дори и той самъ не 
разбира какво говори, но въ главата на ученика е толкова ясно, 
че той систематизира всичко, което чуль, и отъ тази неяснота 
създава нBщо и казва: Това искаше да каже учительтъ. При 
здрава, при бистра глава и най-неяснитB работи ставатъ ясни. 
Богъ, Който е всемAдъръ, като ни говори най-умнитB работи, 
ние не Го разбираме и казваме: Тази работа не върви. Коя е 
причината за това? ДB се крие тя: въ нас или вънъ отъ насъ? 
НашитB глави сA доста дебелички. Господь ни говори на 
толкова разбранъ езикъ, а при това ние казваме: Не можахъ да 
разбера, защо дойдохъ на Земята, защо се родихъ, защо бBхъ 
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младъ, защо се женихъ, че свBтъль день не видяхъ, не можахъ 
да разбера смисъла на живота и т. н. 

НBкой пAть човBкъ чувствува, като че е вAтрBшно 
ограниченъ и казва: Хората ми влияятъ. Мислите ли, че 
влиянието е нBщо страшно? Какво подразбирате подъ думата 
“влияние”. Отъ дB произлиза коренътъ на тази дума? - Отъ 
думата “вливамъ”. Значи, за да влияешъ нBкому, трBбва да му 
влBешъ нBщо. Тогава, какво лошо има въ това, ако вливашъ? 
Ти можешъ да влBешъ нBкому своята мисъль. СлBдъ това 
казвате: Вие сте се повлияли. ПролBтно врBме, когато 
снBговетB се топятъ, придохожда повече вода, която се влива 
въ старата, и започва да движи по-бързо воденичното колело. 
Това нBщо лошо ли е? НBкой пAть тази силна вода може да 
докара зло. Колелото на воденицата е така направено, че като 
дойде голBма вода, разваля го. Тамъ е голBмата опасность. 
Значи, влиянието, внушението, това сA все човBшки 
отношения. Отъ нBкои влияния човBкъ не може да се избави. 
Вие, като спите вечерно врBме, безъ да съзнавате, си влияете. 
Изобщо отъ внушението не може да се избавите. Вие трBбва 
или самъ да си внушавате, или другъ да ви внушава, но въ 
свBта има само едно положение, на което човBкъ трBбва да се 
поддава, а именно вдъхновението. НBкой казва: Азъ се 
вдъхновявамъ. Не, ти си внушавашъ. Вдъхновението е качество 
на ангелския свBтъ, на Бога. Само Богъ може да вдъхнови 
нBкого. ЧовBкъ самъ на себе си не може да си създаде 
вдъхновение, но той може да си внуши. Внушението е 
припомняне на нBщата.  
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СлBдователно, за да се избавите отъ двуизмBрното 
пространство, трBбва да изкривите правата линия. Да 
изкривите една линия, значи да я продължите, да измBните 
нейнитB радиуси или да разредите материята въ нейното 
първично състояние. Да допуснемъ, че вие имате една 
двуизмBрна мисъль, въ която сте вързани и казвате: Азъ не 
мога да направя тази работа. Какво трBбва да кажете? - Азъ 
мога да свърша тази работа. ПрBдставете си, че ви се даде като 
задача да прBпишете Библията. Казвате: Не мога да прBпиша 
Библията. Какъ да не можете? Можете да я прBпишете. На 
нBкой ангелъ се дава задачата да прBнесе Земята отъ едно 
мBсто на друго. Тази задача е възможна за единъ ангелъ, но ако 
тя се даде на единъ човBкъ, можете ли да изчислите, колко 
милиарда години трBбва да работи този човBкъ, за да прBнесе 
всичката пръсть на Земята отъ едно мBсто на друго? 
ПрBдставете си, че Богъ наложи такова наказание на нBкой 
човBкъ, за да му се прости единъ голBмъ грBхъ. Господь му 
казва: За да ти се прости този голBмъ грBхъ, ще прBнесешъ 
всичката пръсть отъ Земята на МBсечината. Колко милиарда 
години ще му трBбватъ, за да я прBнесе? ОнBзи отъ васъ, които 
сA математици, нека направятъ едно изчисление. Азъ ще 
задамъ тази задача на математицитB тукъ, да прBсметнатъ, 
колко милиарда години ще трBбватъ на единъ човBкъ, за да 
прBнесе Земята на МBсечината. Или, колко милиарда вBкове 
ще му трBбватъ? Най-първо изчислено е колко тежи Земята, 
слBдъ това извBство ви е какво е пространството от Месечината 
до Земята и сега ви остава да намBрите, за колко врBме човBкъ 
може да извърви туй пространство и въ продължение на колко 
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години ще може да прBнесе пръстьта на Земята до МBсечината. 
Нека само способнитB математици направятъ тия изчисления. 
Тази задача ще бAде като едно забавление за тBзи, които 
обичатъ да боравятъ съ математиката, а онBзи, които не могатъ 
да боравятъ съ математиката, ще кажатъ: Много трудна е тази 
задача. 

ВсBки човBкъ, който е затворенъ въ двумBрно пространство, 
или въ четиригранично пространство, или въ шестогранично 
пространство, той трBбва да развие въ себе си качество на 
проницаемость, да може да излиза вънъ отъ тия граници. Това 
нBщо, казано на нашъ езикъ, значи: човBкъ трBбва да седи по-
горB отъ условията, при които живBе. Не казвайте, че 
условията на живота сA такива или онакива. Условията сA 
създадени отъ самия човBкъ. Щомъ човBкъ си направи корабъ и 
влBзе съ него въ Великия океанъ, той вече е ограниченъ. Той 
самъ си е създалъ условията, които сA вложени въ този корабъ. 
Той самъ се е ограничилъ. СлBдователно, по сAщия законъ и 
ние, които сме слBзли отъ невидимия свBтъ въ физическия 
свBтъ съ нашето тBло, сме вече ограничени въ свBта. Ето защо, 
по обратна посока ние сами трBбва да прBмахнемъ тия 
ограничения отъ себе си. Какви условия сA необходими, обаче 
за това? - ТрBбва да имаме достатъчно вAглища, достатъчно 
разумность, да пестимъ енергия, за да можемъ съ този корабъ, 
въ който сме се ограничили, да излBземъ на спасителния брBгъ 
и да спремъ на пристанището, къмъ което сме се отправили. 
Топлината, която се развива отъ тия вAглища, може да се 
трансформира. Тукъ се показва разумностьта. ВсBки отъ васъ, 
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за да излBзе съ кораба си на спасителния брBгъ, трBбва да бAде 
разуменъ.  

Сега, у васъ ще се роди мисъльта: Та нима, слBдъ толкова 
годишно слBдване въ това учение, не сме разумни хора? Ние не 
говоримъ за обикновената разумность въ живота. Всички вие 
сте разумни, имате разумность за брBга, но нBмате онази 
разумность, която ви е необходима за океана вAтрB. Докато сте 
на брBга, вие сте много разумни. Наблюдавалъ съмъ мнозина 
отъ васъ, какъ отиватъ на Витоша. ТB отиватъ съ тънки дрехи, 
съ тънки чорапи, съ деликатни обуща, както си ходятъ въ 
София, или като че отиватъ на нBкой парадъ или концертъ. 
Като се качи на Витоша гледамъ го, цBлъ посинBлъ. Казвамъ 
му: Ти трBваше да имашъ вълнени чорапи, здрави обуща, 
дебели дрехи, за да запазишъ топлината на тBлото си. Щомъ 
тръгвате на пAть, трBбва да се приготвите съобразно условията 
на пAтя, който ви прBдстои.СлBдователно, за живота се 
изисква една необикновена разумность. При обикновената 
разумность, има и една специална разумность, която постоянно 
се проявява. Тя е единъ придатъкъ. ВсBка мAчнотия, въ която 
човBкъ се намира, тази специална разумность или се 
придобива, или се изгубва.  

Та разумностьта постоянно ни учи. НBкои запитватъ: Защо 
сA мAчнотиитB въ живота? - МAчнитB условия, трудноститB 
сA придатъкъ въ разумностьта. НBкои запитватъ: Не може ли 
безъ мAчнотии? Азъ ще ви запитамъ тогава: Не може ли да 
имаме езеро, безъ да се вливатъ въ него други води или безъ да 
извира то? Какво ще стане съ това езеро? - Ако не се влива 
прBсна вода въ него, то ще се прBвърне въ локва, въ блато. Въ 
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живота на разумния човBкъ трBбва да има изпитания, трBбва да 
има мAчнотии. Животътъ безъ мAчнотии ще мяза на локва. 
Животъ, въ който има изпити, мAчнотии, мяза на езеро, въ 
което има притоци. Това езеро е богато съ чиста вода. ВсBко 
изпитание въ разумния животъ внася единъ малъкъ притокъ 
къмъ тази разумность. По този начинъ човBшката разумность 
се увеличава. То значи, че езерото на този човBкъ се подновява. 
Тази мисъль е много мAчна за разбиране. Казвате: Ние не 
искаме мAчнотии въ живота си. Щомъ не искате мAчнотии, 
вие ще се лишите отъ вашата разумность, защото Слънцето на 
живота, като грBе, ще изпари водата на вашитB езера и тB ще 
прBсъхнатъ. Имате ли мAчнотии, водата на вашитB езера 
постоянно ще се увеличава и опрBснява, а съ това заедно ще се 
увеличава и вашата разумность. 

И тъй, искамъ да ви кажа, че за васъ не е нужно само едно 
двуизмBрно и четиригранично пространство, каквото е 
квадратътъ, но необходимо ви е да се движите и въ едно 
шестогранично пространство, каквото е кубътъ или дори и въ 
едно осмогранично пространство, каквото е тесарактътъ. Кое 
нBщо е безъ измBрения и безъ граници? - Точката нBма 
измBрения и граници. Правата линия е двугранична, а 
едноизмBрна; квадратътъ е четириграниченъ, а двуизмBренъ; 
кубътъ е шестограниченъ, а триизмBренъ; тесарактътъ е 
осмограниченъ, а четириизмBренъ. Значи, въ ограниченията 
има извBстно съвпадение. Осмогранично пространство и 
четириизмBрно пространство е едно и сAщо нBщо. 
ЕдноизмBрно пространство и двугранично пространство е пакъ 
едно и сAщо нBщо, но идеитB сA различни. Като кажемъ 
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двугранично пространство, разбираме пространство, 
ограничено отъ двB страни, а като кажемъ едноизмBрно, 
разбираме малкия мащабъ, съ който се мBрятъ силитB. 
СлBдователно, вие трBбва да имате първия методъ на 
измBрване. ПослB трBбва да знаете законитB, на които се 
подчиняватъ всички ограничения. За всBко ограничение има 
закони, които сA вложени въ самия животъ. 

Коя е основната мисъль въ тази лекция? Какъ и отдB идватъ 
придатъцитB на разумностьта? - МAчнотиитB въ живота се 
даватъ, за да се усили нашата разумность. Щомъ се усилва 
разумностьта, всBка слBдваща разумность постепенно ще 
прBмахва мAчнотиитB, защото разумниятъ животъ се проявява 
при най-малки съпротивления. Да се живBе разумно, изисква се 
една идеална обстановка на нBщата. Разумниятъ човBкъ може 
да живBе при една по-приятна обстановка. Често единъ ангелъ 
и единъ разуменъ човBкъ могатъ да боравятъ съ своята 
разумность и извънъ живота. ЗапримBръ, азъ мога да боравя съ 
една сонда надъ почвата, но ако съмъ въ самата почва, тамъ 
мAчно ще боравя, защото съпротивлението въ нея е по-голBмо. 

Най-първо ще се стараете всBки день да придобивате по 
единъ придатъкъ къмъ вашата обикновена разумность. СлBдъ 
туй ще започнете да се ползувате отъ разумния животъ. 
Разумностьта е едно нBщо, разумниятъ животъ е друго нBщо. 
Разумното живBние изисква една идеална обстановка. 
Разуменъ животъ може да сAществува само между разумни 
хора, не можешъ да живBешъ разумно между говедата. 

Сега ще ви задамъ следния въпросъ: Може ли човBкъ да 
обича неодушевени прBдмети? - Може. Какъ, можете ли да 
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обичате камънитB? Ще кажете: Ако сA скAпоцBнни, можемъ 
да ги обичаме. Можете ли да обичате металитB? - Ако имаме 
злато, ще го обичаме. Да, но това не е обичь. Ако вземете 
нBщо, което ще употрBбите за своя полза, това не е обичь. Ако 
вие храните една кокошка, за да я заколите, мислите ли, че това 
е обичь? - Не, това е използуване. Вие трBбва да правите 
разлика между обичь и използуване. Щомъ кажете, че обичате 
нBщо или че използувате нBщо, това сA двB различни идеи. 
Има нBща, които ние трBбва да използуваме, но да знаемъ, че 
използуваме, а не че обичаме. Азъ мога да използувамъ гърба 
на своя голBмъ братъ, да ме носи - нBма нищо  лошо въ това. 
Но да продамъ брата си въ робство, той да страда, а азъ да 
благувамъ отъ паритB, които взимамъ, това никога не се 
позволява. Казвамъ, вие можете да използувате една свещена 
идея, но да я пожертвувате, да я продадете и отъ нея да се 
ползувате, това е велико прBстAпление въ свBта. Гледамъ, 
нBкои отъ ученицитB сA станали много умни, взели сA да се 
съобразяватъ съ обществото. Да се качишъ на гърба на нBкого, 
това е съображение. Азъ мога да съобразя нBщо, да се кача на 
гърба на нBкого, но да използувамъ този човBкъ като свой 
робъ, това е прBстAпление. ЧовBкъ трBбва да схваща нBщата 
морално. Той може да използува своитB идеи, но да ги 
жертвува, да ги продава и върху тBхъ да гради своето щастие, 
това е едно отъ великитB прBстAпления въ свBта. 

Сега виждамъ лицата ви сериозни. Вие казвате: Ние 
мислимъ, че живBемъ по Бога. За Него искаме да пожертвуваме 
живота си. ВBрвамъ, че е така, но въ пAтя, въ който вървимъ, 
има възможности да направимъ поне една грBшка. Когато азъ 
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говоря, подразбирамъ растене въ живота. Когато единъ 
ученикъ се учи, той може да не прави никакви грBшки въ 
своитB първоначални задачи, но колкото повече напрBдва въ 
своята наука, била тя математика или геометрия, колкото 
повече навлиза въ по-сложни задачи, явяватъ се вече 
възможности да направи нBкаква погрBшка. Съ това, обаче, той 
ще се научи да бAде по-внимателенъ. Колкото повече се 
усложнява животътъ, толкова по-голBми възможности има за 
правене погрBшки, които да ни причиняватъ страдания. Затуй, 
апостолъ Павелъ казва: ОнBзи, които стоятъ, да се пазятъ да не 
паднатъ. Ето защо, всBки трBбва да бAде внимателенъ. Какво 
се подразбира подъ усложняване на живота? 

Значи, малкитB мAчнотии носятъ придатъцитB въ разумния 
животъ. Ако ние мислимъ, че придатъкъ въ разумностьта може 
да дойде и безъ нBкаква мAчнотия и се стараемъ да я 
отблъснемъ, ще изгубимъ. Можемъ да отблъснемъ 
мAчнотията, но и придатъка ще изгубимъ. Затова и 
неблагодарнитB хора въ свBта всBкога губятъ. Дадатъ имъ едно 
благо, но тB казватъ: Повече искаме! Дадатъ имъ още, пакъ 
казватъ: Повече искаме! ДB сA границитB на човBшкитB 
желания? На единъ слонъ трBбватъ 45 - 50 килограма оризъ, а 
за единъ човBкъ трBбва най-много половинъ килограмъ оризъ 
на день. Като слонъ вие сте яли по 40 - 50 килограма оризъ на 
день, а слBдъ като сте станали човBкъ, изяждате само по 
половинъ килограмъ оризъ и казвате: Едно врBме изяждахъ по 
50 килограма оризъ, а сега до какво положение дойдохъ, едва 
половинъ  килограм мога да изямъ. Че това юначество ли го 
считате? Наистина, слонътъ много яде, но не слугува ли на 
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хората? - Слугува. По-уменъ ли е отъ човBка? - Не станалъ по-
уменъ отъ него. И сега нBкои казватъ: Не зная какво не ми 
върви, нBщо взехъ да ямъ по-малко, съвършено съмъ 
отслабналъ. Това е философия на слоноветB. Тази идея не 
трBбва да ви смущава. Вие може да ядете по 100 или по 50 
грама на день - това нищо не значи. Ако знаете да се храните 
правилно и отъ 50 грама храна може да се извади толкова 
енергия, колкото слонътъ вади отъ 50 килограма, а нBкога отъ 
50 килограма може да извадите толкова, колкото и отъ 50 
грама. Това зависи отъ ума. Слонътъ работи много, малко 
печели - толкова му стига умътъ. ЧовBкъ пъкъ обратно: малко 
работи, повече печели. Той е по-уменъ. Колкото повече човBкъ 
развива разумностьта си, толкова повече пести врBмето. 

Коя е основната мисъль сега? Правилото на разумния 
животъ е слBдното: Количеството на храната не опрBдBля 
силата на живота, но качеството, разумното използуване на 
енергията. И тъй, когато вие имате чрBзмBрни желания, 
казвате: ТрBбва ми всичко това! - Не, много малко нBща ти 
трBбватъ. На разумния човBкъ трBбватъ малко нBща. На 
разумния човBкъ трBбва врBме и пространство, трBбва му и 
широчина. Колкото се отнася до врBмето и пространството, 
Господь е далъ много, затова всBки отъ васъ може да бAде 
богатъ. Ако е за врBме, азъ мога да ви дамъ на разположение 
нBколко милиона години, колкото искате. 

И тъй, ще използувате мAчнотиитB въ живота, за да 
придобивате всBки день по единъ малъкъ придатъкъ къмъ 
вашата разумность - всBки день да богатBете. Ще познавате, че 
вашата разумность става по-богата, колкото повече 
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доволството ви се увеличава. Ако недоволството се увеличава, 
разумностьта ви се намалява. Туй трBбва да знаете! Това 
показва, че между доволството и разумностьта има извBстно 
съотношение. Писанието казва: БAдете доволни отъ всичко! 
Кога? - Въ даденъ моментъ, днесъ бAди доволенъ отъ това, 
което имашъ! Какъ ще можете да изразите това съотношение, 
тази зависимость между доволството и разумностьта по 
химически начинъ? Има ли такава зависимость и между 
отдBлнитB елементи въ химията? 

НBкои отъ васъ, които не сA учени, казватъ: ТBзи работи не 
ни трBбватъ. - Какво ви трBбва тогава? Вчера ми разправяше 
единъ познатъ, че на нBкой неговъ близъкъ приятель умрBла 
баба му, която тукъ била съвсBмъ неграмотна, не знаяла нито 
да чете, нито да пише. Като заминала за онзи свBтъ, тамъ 
започнала да ходи на училище, да се учи. Тя се явила на сънъ 
на близкитB си и имъ казала: Тукъ съмъ много доволна, добрB 
съмъ, благодарна съмъ, че и азъ започнахъ да се уча. Всички 
вече трBбва да се учите! Минаха врBмената на невBжеството. 
Като отидете на онзи свBтъ, ще видите, че и тамъ не приематъ 
прости хора. Не трBбватъ само знания, но учение се изисква 
отъ всинца ви. Това учение е необходимо за живота. 
Недоволството, което често изпитвате, е лишаване отъ едно 
благородно качество. ЗапримBръ, когато човBкъ е недоволенъ, 
той е грубъ, нетърпеливъ. Дойдешъ при такъвъ човBкъ, той ви 
казва:  Оставете ме, азъ съмъ недоволенъ нBщо. ПослB, като 
дойде доволството, той е любезенъ. Не, когато си недоволенъ, 
ще си кажешъ: Какво ми сA криви хората, че азъ съмъ 
недоволенъ! Ще нося недоволството съ себе си, а ще се старая 
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да бAда съ хората учтивъ. Въ това се проявява истинскиятъ 
човBкъ. Недоволенъ ли си, дръжъ своето недоволство въ себе 
си! Нека твоятъ котелъ кипи, нека ври, нека се бушува, нека 
върти колелото. Недоволството е парата въ твоя котелъ. Защо 
трBбва да я пуснешъ навънъ да гори хората? Вие какво 
правите? Дойде нBкой, пущате я навънъ. НBма защо да я 
пущате. Нека върши работа въ вашия котелъ! 

ИзпBйте упражненията: “Въ начало бB Словото” и “ТAги, 
скърби, вдигай, слагай!”. 

 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

24-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 25.III.1925 г. 

София 
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Изразъ 
 
 

Размишление 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта.  
 

ИзпBйте упражненията “Сила жива изворна течуща”  и 
“ИзгрBва Слънцето”. 

Прочетоха се нBкои отъ темитB: “Най-важната мисъль 
въ една отъ книгитB на Библията”. 

ИзпBйте сега упражненията “Блага дума на устата” и 
“Мусала”. 

Ще се спра върху думитB “изразъ”, “изражение”, 
“изразявамъ се”, “изразява се”, “изразилъ се” и т. н. Какво се 
подразбира подъ тия думи? Питамъ: какъвъ изразъ напримBръ, 
може да има лицето на човBка? - Лицето на даденъ човBкъ 
може да има сериозенъ изразъ или може да има усмихнатъ 
изразъ - двB крайни положения. И рBчьта на човBка сAщо може 
да има изразъ. Тя може да бAде стегната, логическа, свободна, 
разхвърляна или пъкъ тъй наречена може да нBма почти 
никаква връзка. За послBдната казваме, че тази рBчь не е 
изразителна. ПослB и въ мисловно отношение имаме сAщото 
нBщо, т. е. и мисъльта има изразъ. Тя може да е стегната, може 
да е логическа, може да е разхвърляна и т. н. Едно е важно 
обаче, въ изражението да има единство. Подъ думата 
“единство” разбираме, че всички състояния, всички промBни на 
човBшката душа трBбва да слBдватъ хармонично. Като казвамъ 
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всички състояния, не подразбирайте, че човBкъ на Земята 
всBкога трBбва да бAде въ едно възхитително състояние. Ако 
мислите така, вие се лъжете. Всички светии и възвишени 
духове, които сA живBли на Земята, все сA били изложени на 
редъ промBни: тB сA живBли на Небето, живBли сA и въ ада. 
Така и вие и на Небето ще живBете и въ ада ще живBете, пъкъ 
нBкой пAть ще живBете и въ срBдата, между ада и Небето. 
ПонBкога вие влизате ту въ Небето, ту въ ада. Всички вие 
имате една скроена философия, която не съотвBтствува на 
законитB на Природата, понеже изразътъ на Природата къмъ 
насъ се отличава съ крайна чистота и искреность. Въ 
Природата нBма двояко излагане. За нея не може да се каже, че 
мисли по единъ начинъ, а се изразява другояче. Каквото е на 
сърцето на Природата, такова е на устата ѝ; каквото е на 
лицето ѝ, такова е и на душата ѝ, нищо повече. За мене даже 
най-гнBвното лице на Природата струва повече отъ най-
хубавото лице на нBкой светия. Азъ по нBкой пAть 
прBдпочитамъ да видя лицето на природата гнBвно, отколкото 
да видя единъ светия усмихнатъ. Разбирате ли какво значи 
това? То е идея. Питамъ, има ли въ това нBщо 
послBдователность? ВсBки отъ васъ би желалъ повече да види 
нBкой светия усмихнатъ, отколкото да види лицето на 
Природата, когато гърми, свBтка. Тогава всички вие се 
разбBгвате, сгушвате се и казвате: Лоша е тази работа! На 
какво основание мислите, че този изразъ на Природата не е 
правиленъ? 

Има едно прBдание, за което не зная доколко е вBрно, но 
казва се, че крокодилътъ като намBри нBкоя жертва, дълго 
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врBме я оплаква, отъ главата до краката и слBдъ туй започва да 
я гълта. Защо има такова състрадателно лице този крокодилъ? 
Мислите ли, че тBзи сълзи сA изразъ на нBкаква любовь или на 
нBкакво състрадание? -Не, крокодилътъ съ тези сълзи иска 
просто да улесни яденето си, тъй както и вие, когато туряте 
хлBба въ устата си, го намокряте съ слюнката си, за да може 
по-лесно да се гълта и да се смила. Казвате: Крокодилътъ плаче 
дълго врBме върху жертвата си. Това е гениалность. Азъ не 
съмъ виждалъ хора да плачатъ толкова много. СлBдователно, 
изразътъ трBбва да съотвBтствува на самата дBйствителность. 

Ще ви запитамъ, какъвъ е изразътъ на Любовьта? - И 
Любовьта си има свой изразъ. МAдростьта сAщо тъй има свой 
изразъ. Истината има свой изразъ. Правдата има свой изразъ. 
ДобродBтельта има свой изразъ - всBко нBщо въ свBта има свой 
изразъ. Вие нBкой пAть се усмихвате, тръгвате съ израза на 
Любовьта, като мислите, че хората ще ви считатъ човBкъ на 
Любовьта и МAдростьта. Не, въ израза на Любовьта не трBбва 
да има раздвояване или двойственость въ съзнанието. Какво 
подразбирамъ подъ думитB двойственость на съзнанието? Ако 
имате едно малко, мAтно поточе, азъ го наричамъ слабодушно. 
Водата въ него е плитка, слаба и това поточе лесно се отбива, 
лесно се раздвоява. Но ако имаме голBма, дълбока рBка, като 
Дунава, тя се размAтва мAчно. Тази рBка не се отбива лесно, 
не се раздвоява. Има ли такъвъ голBмъ изворъ на Земята като 
Дунава? - Да, въ другитB планети има. РBка, която не се 
размAтва, има изразъ въ себе си. Тя е силна и сама се чисти. 
МAтната вода нBма изразь въ себе си. Това е само едно 
уподобление. 
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СлBдователно животътъ, който тече у насъ, трBбва да бAде 
изразъ на нBщо. Какъвъ трBбва да бAде изразътъ? - Любовенъ. 
Кажете ми тогава, какъвъ трBбва да бAде изразътъ на 
Любовьта? Вие какъ изразявате Любовьта? Ще ми кажете, че 
изразътъ на Любовьта е нBщо вAтрBшно. Да, но азъ мога да ви 
възразя на това. Какъ? Вие ще ми кажете, че сте гладни. Азъ ще 
ви възразя, че гладътъ е нBщо вAтрBшно; слBдователно, нBма 
защо да ядете. Не, гладътъ има и външенъ изразъ. Какъ ще 
изразите глада? - МускулитB започватъ да се свиватъ. Сега, 
прBдставете си, че вие сте актьоръ, излизате на сцената. Какъ 
ще прBдставите Любовьта? Всички вие говоритB все за 
Любовьта. Е, какъ ще я изразите? Ако разтворите рAцBтB си 
широко, това изразъ на Любовьта ли е? Та и малкитB дBца, като 
искатъ да хванатъ нBкого, разтварятъ си рAцBтB, но това 
Любовь ли е? Азъ ви задавамъ този въпросъ като задача. Ще се 
изправите прBдъ огледалото и най-първо ще направите единъ 
любовенъ изразъ, да видите, дали ще го харесате. Можете ли да 
направите истински любовенъ изразъ? Вие ще кажете, че този 
изразъ е само за младитB, не и за старитB хора. БългаритB 
казватъ, че когато се запали старо бунище, мAчно изгасва. 
Това не е за присмBхъ, но е една велика Истина. Защо е така? - 
Като се запали старо бунище, има какво да гори въ него, като 
се запали младъ човBкъ, малко гори, нBма много материалъ за 
горене. Затова онBзи, които сA създали тази поговорка, 
казватъ: ГолBмъ, старъ човBкъ, като се запали, има изразъ. И 
младиятъ има изразъ, само че първиятъ е постояненъ, дълго 
врBме продължава да гори, а вториятъ гори по-малко. 
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Та първото нBщо: човBкъ ще се стреми да дава изразъ въ 
себе си на всBка своя мисъль. Той трBбва да я подведе къмъ 
нея. Тя спада или къмъ Любовьта или къмъ МAдростьта, или 
къмъ Истината, или къмъ Правдата, или къмъ ДобродBтельта. 
СлBдъ като я отнесе къмъ една отъ тия области, тогава трBбва 
да разглежда мисъльта си. Ако искаме да имаме истинско 
познание, трBбва да имаме образа на своята мисъль, трBбва да 
знаемъ, какъвъ е нейниятъ изразъ. Защото всBка мисъль, сама 
по себе си е жива. Когато говоримъ, че ние създаваме 
мисъльта, това е право. Когато нBкой художникъ нарисува една 
картина, той самъ я създава, но той създава тази картина отъ 
живи образи. Той рисува единъ образъ въ себе си и послB го 
възпроизвежда на хартия. Този образъ прBдставлява една жива, 
а не мъртва идея. СлBдователно, всички наши идеи сA заети 
отъ живитB идеи на Природата. Та всички трBбва да имате 
изразъ въ себе си! Искате ли да кажете нBщо ще се спрете въ 
себе си и ще се попитате, имате ли изражението на Любовьта, 
не само по форма - външно, но и вAтрBшно - сърдечно. Хубаво 
е човBкъ да се спира върху израза си и да се самонаблюдава. 
СлBдъ туй ще се спрете, да видите, имате ли израза на 
МAдростьта, не само лицето ви да има този изразъ, но и 
сърцето, и ума ви да изразяватъ МAдрость. ПослB вижте, дали 
имате израза на Истината. ЧовBкъ всBкога трBбва да се спира и 
наблюдава, има ли израза на Любовьта, МAдростьта и 
Истината въ себе си. Това е велика философия, върху която, 
ако работите, ще имате добри резултати. Каквото мисли 
човBкъ, такъвъ става. 
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Сега, съ думата “изразъ” азъ засBгамъ петьтB области на 
Любовьта, МAдростьта, Истината, Правдата и ДобродBтельта, 
понеже искамъ да се събуди у васъ будическото състояние или 
тъй нареченото Божествено съзнание. И когато азъ говоря, че 
човBкъ е храмъ на Бога, т. е. Богъ живBе въ него, азъ не 
подразбирамъ нито физическото, нито астралното, нито 
менталното, нито причинното тBло, но подразбирамъ 
будическото тBло на човBка, което е тBло на духа. Въ това тBло 
именно живBе Богъ, Божествениятъ Духъ. То е направено отъ 
най-чиста есенция, отъ Божествена есенция. 

СлBдователно, всBки човBкъ, който иска да се подигне, 
непрBменно трBбва да има изразъ: да мисли върху Любовьта, 
МAдростьта, Истината, Правдата и ДобродBтельта. Това сA 
области, отъ които той ще почерпи материали за съграждане на 
своето будическо тBло. Причината, дBто много хора сA 
нещастни, се дължи на това, че будическото тBло у тBхъ е въ 
спящо състояние. А, за да се събуди, човBкъ трBбва да има 
израза на Любовьта, на МAдростьта, на Истината, на Правдата 
и на ДобродBтельта, за да прииждатъ тBхнитB сокове. Това е 
необходимо за всBки човBкъ. Другъ пAть нBма. Безъ тBхъ вие 
може да имате всичката философия на живота, но тя нBма да ви 
помогне нищо. Всички велики Учители сA прBпорAчвали на 
човBчеството абсолютно безкористие, абсолютно само-
пожертвуване. Вие не можете да се самопожертвувате, докато 
нBмате изразъ. Докато не се запознаете съ Любовьта, 
МAдростьта, Истината, Правдата и ДобродBтельта, никаква 
жертва не може да направите. Ще бAде смBшно да дадете на 
онзи човBкъ, който никакъ не се е училъ да рисува, да ви 
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нарисува една отъ най-великитB картини. Най-първо той нBма 
да знае, какъ да постави боитB. Или смBшно ще бAде, ако 
искате отъ нBкой човBкъ, невBжъ въ скулптурата, да извае една 
статуя отъ староврBменнитB богове. 

Това, което ви говоря, се отнася къмъ ония отъ васъ, млади и 
стари, които имате стремежъ. Не мислете, че тукъ се изискватъ 
кой знае какви усилия. Не се страхувайте! Великото въ свBта 
започва съ най-малкитB усилия. Туй трBбва да знаете! Когато 
нBкой ви каже, че това нBщо е мAчно, той не е разбралъ 
Истината. Питамъ ви: когато ви дадатъ единъ голBмъ самунъ 
какъ започвате, изведнъжъ ли го нагълтате? Не, отрBзвате 
парче слBдъ парче и така го изяждате. Пъкъ, като дойде до 
Истината, искате да я нагълтате изведнъжъ. НBма такъвъ 
законъ въ свBта. Ще започнете да мBрите съ най-малкитB 
вBзни: ще сдъвчешъ една малка хапка, на втория день ще 
сдъвчишъ втора хапка, на третия день - трета хапка, послB 
четвърта, пета, шеста - всBки день ще взимате по една малка 
нафора, както правятъ въ православната църква, докато 
извадите тия сокове, които се съдържатъ въ хапкитB. Подъ 
“нафора” разбирамъ онази свещена материя, която се съдържа 
въ петьтB добродBтели. ОнBзи, които рBжатъ нафората, не 
знаятъ какво рBжатъ. ТB мислятъ, че рBжатъ Христовото тBло. 
Христосъ казва: “Който не яде плътьта ми и не пие кръвьта ми, 
нBма да има животъ въ себе си.” СъврBменнитB религиозни 
хора не разбиратъ този свещенъ символъ. Какво се подразбира 
подъ думитB ядене и пиене? Христосъ казва на едно мBсто въ 
Писанието, че въ послBднитB дни ще кажатъ: “Съ тебъ, 
Господи, ядохме и пихме.” Но каза Христосъ: “Не ви 
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познавамъ”. Защо? - Яденето и пиенето не е само външенъ 
процесъ, то подразбира и нBщо вAтрBшно. Сега нBма да ви 
обясня какво прBдставлява яденето и пиенето, защото 
въпросътъ е за израза. 

И тъй, ще се стремите къмъ най-малкото. НBма да се 
плашите, да мислите, че не е за васъ тази работа. Не, за васъ е, 
всBки може да направи това. ДBцата могатъ да направятъ това, 
а още повече старитB. По нBкой пAть по-възрастнитB казватъ:  
Туй нBщо нBма смисълъ за насъ, ние остарBхме вече. Не, 
Истината е еднакво достAпна за всички. ВашитB души не 
могатъ да бAдатъ стари. И духътъ сAщо тъй не може да бAде 
старъ. Само тBлото на човBка може да бAде старо, но душата и 
духътъ - никога! 

И тъй, ще се стремите да придавате чувство, изразъ на 
онова, което говорите. ЗапримBръ, сега като ви говоря азъ, 
всички вие нBма да ме слушате еднакво, защото думитB ми не 
ще бAдатъ еднакво разбрани отъ васъ. НBкои отъ васъ ще имъ 
придадатъ по-голBмъ смисълъ, а други - по-малъкъ смисълъ. 
Най-първо човBкъ, за да познае и схване Истината, трBбва да се 
постави въ едно тихо и спокойно състояние. НапримBръ, ако ви 
кажа, че утрB въ петь часа ще изгрBе Слънцето, но то не изгрBе, 
трBбва ли да се безпокоите, ако не изгрBе Слънцето? Какъ ще 
изгрBе, ако е облачно? Вие не трBбва да се безпокоите за нищо. 
Вашиятъ умъ трBбва да бAде заетъ единствено съ мисъльта за 
изгрBването на Слънцето и въ петь часа сутриньта да бAдете 
точно на опрBдBленото мBсто. ПостAпите ли така, врBмето 
нBма да бAде облачно и Слънцето ще изгрBе. Безпокоите ли се, 
обаче, ще се явятъ облаци на хоризонта и нBма да видите 
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изгрBва на Слънцето. НBкоя сутринь като излизате да 
посрBщате Слънцето, но се явятъ облаци, да знаете, че вие сте 
причина за това нBщо. СлBнцето казва: Тази  сутринь не 
искамъ да ви гледамъ. И си туря було. Моето лице е свещено и 
днесъ не мога да ви го покажа. И вие тогава се връщате дома 
си, безъ да сте видBли Слънцето.  

Та, за да познаемъ Истината, трBбва да пристAпваме къмъ 
нея съ вAтрBшна чистота. Казано ми е: Въ петь часа ще изгрBе 
Слънцето. - Ще излBза веднага, каквото и да е лицето ми. Може 
да съмъ знатенъ човBкъ или не; може да съмъ красивъ или 
грозенъ, ще излBза прBдъ Слънцето, какъвто и да съмъ, нBма да 
се поправямъ. Ще излBза прBдъ Слънцето и нищо нBма да му 
говоря. То ще ми каже: Не бой се отъ мене! Ако редовно се 
печешъ на моята свBтлина, твоето лице ще се прBобрази. И 
дBйствително, всички сAщества, които сA се пекли на 
Слънцето, тBхнитB лица сA се прBобразили; а онBзи, които се 
отнасятъ къмъ него съ съмнение, сA останали въ сAщата си 
форма. И най-послB, когато ние излизаме да посрBщаме 
Слънцето, трBбва да разбираме онази велика Божествена идея, 
която Богъ е вложилъ въ него. Какво иска да ни каже 
Слънцето? - ТрBбва да имате изразъ, както и азъ имамъ изразъ. 
Кой е изразътъ на Слънцето? - Неговата свBтлина и топлина. 
СлBдователно, въ нашитB мисли трBбва да има свBтлина, 
трBбва да има и топлина. Има ли въ мисъльта ни топлина и 
свBтлина, това е мисъль съ изразъ. И въ нашитB чувства сAщо 
тъй трBбва да има едноврBменно свBтлина и топлина. Когато 
имаме изразъ въ нашитB мисли и чувства, Божественото у насъ 
ще се съживи и ние ще придобиемъ онази вAтрBшна мощна 
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сила, която ни повдига и ни прави различни отъ окрAжаващата 
ни срBда. 

Сега, като говоря така, не мислете, че това ще ни направи 
изведнъжъ най-щастливитB хора на Земята. Не, това ще ни 
доведе до положение да имаме благоволението на Бога - нищо 
повече. ЧовBкъ, който има изразъ въ своитB мисли и чувства, 
има благоволението на Бога. А за да имашъ благоволението на 
Бога, трBбва да се освободишъ отъ всички външни спънки, 
защото ако си богатъ и мислишъ, че си давалъ милостиня на 
бBднитB, Богъ нBма да благоволи къмъ тебе. Ако пъкъ си много 
сиромахъ и мислишъ, че за Господа нищо не си направилъ, 
пакъ не можешъ да имашъ Божието благоволение. Ти ще 
забравишъ и своето богатство и своята сиромашия, ще идешъ 
при Бога като при изгрBващото Слънце, да видишъ Неговия 
изразъ. Богъ ще ти каже: Ти си дошълъ да видишъ моя образъ. 
Щомъ е така, нBма да мислишъ нищо за себе си. 

Сега, азъ ще направя една аналогия, да видите, какъ 
постAпвате. Когато отивате да намBрите Истината, вие носите 
съ себе си едно огледало и като я намBрите, гледате, дали ще ви 
хареса тази Истина. Никакво огледало нBма да вадите отъ 
джоба си! Истината не иде при васъ, за да ви се хареса. Тя иде, 
за да ви даде нBщо и ще си замине. Слънцето изгрBва на единия 
край на Земята и залBзва на другия. Вие не може да се 
влюбвате въ него и да му казвате: Азъ ще вървя съ тебе при 
условие, ако и ти вървишъ съ мене. Слънцето казва: Ако 
можешъ да вървишъ съ мене, добрB, ще се разговаряме и азъ 
ще те слушамъ. Но ако не вървишъ съ менъ, азъ те оставямъ и 
продължавамъ пAтя си. Този е великия Божественъ законъ, 



 

500 
 

който говори на избранитB, на ученицитB, които искатъ да 
намBрятъ великата Истина, при обстановката, въ която сега се 
намиратъ. Защото, за онBзи, които търсятъ Истината, не се 
подразбира, че тB трBбва да напуснатъ сегашния си животъ. 
ОрBхътъ не трBбва да напуща дървото, на което седи, докато не 
узрBе. Като узрBе, тогава всички нBща ще дойдатъ сами по себе 
си. НBкои отъ васъ много бързатъ, искатъ скоро да слBзатъ отъ 
този орBхъ и казватъ: Дотегна ми вече, азъ искамъ да слBза 
вече отъ това дърво. Какво ще слBзешъ? Има още 5 - 6 мBсеца 
да седишъ на дървото, докато узрBешъ. 

Значи, потрBбно е вAтрBшенъ изразъ на човBшкия умъ, на 
човBшкото сърце, на човBшката душа. Изразъ трBбва да имате! 
Имате ли изразъ, вие ще дойдете въ хармония съ себе си. Не 
обръщайте внимание на външния изразъ въ хората, но 
обръщайте внимание на вашия изразъ. Та, първото правило е 
слBдното: Изразъ въ себе си. СлBдъ като научите вашия изразъ, 
ще имате мBрка и за другитB хора. Ако азъ не зная правилния 
изразъ на Любовьта, какъ ще мога да залюбя нBкого! Ако азъ 
нBмамъ понятие за израза на МAдростьта, какъ ще го позная у 
другитB хора? Казватъ за нBкого: Този човBкъ е много уменъ, 
умни работи говори. По какво сAдятъ? - Той прочелъ нBкAдB 
нBкое стихотворение, запомнилъ го и вслBдствие на това 
казватъ: Много умна глава има този човBкъ! Каква ти умна 
глава? Тази глава е взета назаемъ. Тя е чуждъ конь, взетъ отъ 
нBкой неговъ приятель. Този конь е много хубавъ, но не е 
неговъ. 

Всички вие, които ме слушате, казвате: Азъ зная много 
нBща. Какво знаете? Едва ли има три думи, които вие знаете. 
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Азъ съмъ толкова ученъ, зная положително само двB думи, 
толкова съмъ научилъ досега. Ще кажете: Какъ тъй, ние знаемъ 
много думи! Вие знаете много думи, но все назаемъ сте ги 
взели. Азъ мога да ви издекламирамъ едно голBмо 
стихотворение на английски езикъ отъ Лонгфелоу, но какво ще 
разберете отъ него? То е чуждъ конь. Азъ трBбва да влBза въ 
положението на Лонгфелоу, когато е писалъ това 
стихотворение, да видя какво е мислилъ той тогава. Или пъкъ 
мога да ви прочета пророкъ Исайя, но за да имамъ неговия 
изразъ, трBбва да се прBнеса въ неговото врBме, да влBза въ 
неговото положение, за да схвана нBщата тъй, както той ги 
схващалъ. Азъ живBя 2000 години слBдъ Христа и мисля, че 
Исайя е разсAждалъ, чувствувалъ като менъ. ПрBди всичко той 
не носBше дрехи като моитB, не говорBше на моя езикъ, 
обичаитB му бBха съвсBмъ други отъ моитB. Изобщо Исайя 
нBмаше такива схващания за Христа, както имаме ние 
съврBменнитB хора. Исайя бBше човBкъ на виденията. 

Азъ искамъ да схващате положителната страна на живота. 
Като ви казвамъ, че зная само двB думи, не мислете, че това е 
малко. Тия двB думи азъ мога да ги уподобя на два топа хубавъ 
плать, отъ който мога да си направя дрехи. Съ тия двB думи азъ 
мога да направя всичко. Имамъ двB думи, но тB съдържатъ 
такава сила въ себе си, че като ги произнеса, тB могать да 
извършатъ всичко. Вие, които имате много думи, като ги 
произнесете, нищо не можете да направите съ тBхъ. 

Често ви говоря за връзка съ добритB хора, съ напрBдналитB 
сAщества. Вие може да направите връзка и съ едно дърво, да се 
разговаряте съ него тъй, както съ нBкой човBкъ. По кой начинъ 



 

502 
 

и по кое врBме ще отидете при дървото? Ако искате да заведете 
разговоръ съ нBкое дърво, вие ще отидете при него прBзъ 
врBмето, когато плодоветB му зрBятъ. Ще изберете единъ 
сBверенъ клонъ на нBкоя ябълка, напримBръ, и ще кажешъ:  
Искамъ отъ този клонъ да падне една хубава ябълка за менъ 
утрB въ 5 часа сутринта. Отивате на другия день, чакате, 
никаква ябълка не пада. Избирате слBдъ това единъ юженъ 
клонъ и казвате: УтрB въ 5 часа сутринта ще дойда пакъ и 
искамъ една хубава ябълка да падне за менъ. Отивате на другия 
день, никаква ябълка не пада. Защо?  - Между ябълката и васъ 
нBма още връзка. Какво трBбва да правите? - Ще вземете 2 - 3 
стомни вода, ще полBете тази ябълка. НBколко дни наредъ ще я 
разкопавате и поливате, докато между васъ се създаде връзка. 
СлBдъ това казвате на тази ябълка: Искамъ, като дойда утрB 
сутриньта при тебе, да падне прBдъ менъ една отъ най-
хубавитB ти ябълки. Отивамъ сутриньта, една хубава ябълка 
пада прBдъ менъ. Ще кажете: Това е случайно, вBтърътъ я 
съборилъ. ДобрB, може да е така. Какъ ще се увBря? - 
Повтарямъ опита. Обръщамъ се къмъ единъ клонъ отъ 
западната страна и казвамъ: Искамъ утрB сутриньта да падне за 
менъ еди-коя си ябълка. Отивамъ на другия день, сAщата 
ябълка пада прBдъ менъ. Направя десетина такива опити и 
всички излизатъ сполучливи. Питамъ: това може ли да бAде 
случайно? - Направете сами този опитъ. Той ще бAде единъ 
хубавъ опитъ. Ще видите, че можете да влизате въ връзка съ 
всBко дърво и да се разбирате. Значи, между вашето и неговото 
съзнание има извBстна връзка.  
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Та, ако едно дърво може да влBзе въ връзка съ тебъ и да те 
слуша, то едно сAщество, което седи хиляди пAти по-високо 
отъ дървото, нBма ли да те слуша, нBма ли да ти изпрати 
своитB ябълки? - Ще ти ги изпрати, но ако имашъ връзка съ 
него. СAщиятъ законъ дBйствува и тукъ. Затова поливай 
растенията, които живBятъ въ тебе, разкопавай ги, докато 
прBдадешъ изразъ на твоитB двB думи. По този начинъ ще 
разберете, дали Господь ви слуша. Ще кажете: Господи, много 
слабъ съмъ по математика, не мога да смBтамъ, не мога да 
разсAждавамъ, искамъ да ми дадешъ способностьта да 
разбирамъ и рBшавамъ тия трудни за менъ задачи. Помолите ли 
се на Бога и веднага ви дохожда просветление. Ще кажете:  
Дали, наистина, може да се пробуди тази способность въ менъ? 
- Може, опитайте. Или пъкъ може да не ви се отдава пBнието. 
Помолете се на Бога и ще видите, че даже слBдъ една седмица 
вие започвате по малко да пBете. Не можете да свирите. Пакъ 
се помолете на Бога. По този начинъ ще се събудятъ у васъ 
всички дарби. Това показва, че вие имате вече връзка съ едно 
живо сAщество, съ една отвлBчена идея, съ цBлия невидимия 
свBтъ. Свещената книга казва: Просете и ще получите! Вие 
просите и не получавате, защото неправилно просите. 

Сега азъ ви говоря за вAтрBшния изразъ. НапримBръ, какво 
прBдставлява музиката сама по себе си? - Тя е изразъ, 
съкращение на рBчьта. Въ една пBсень отъ двB или три строфи, 
вие имате изразъ на нBщо прBживBно. Авторътъ, за да прBдаде 
състоянието на душата, трBбва да напише единъ голBмъ 
романъ, когато съ една пBсенъ отъ 2 - 3 куплета той веднага 
прBдава есенцията или ядката на самата мисъль. Вие ще 
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кажете: Въ пBсеньта се прBдава само скелета на една идея. Това 
не е скелетъ, защото подъ скелетъ ние разбираме нBщо мъртво, 
когато въ сAщность, въ тази своя идея авторътъ е вложилъ 
ядката на нBщата, основата, която дава изразъ. СлBдователно, 
когато искаме да изразимъ нашитB идеи въ една стегната 
форма, употрBбяваме за това музиката. Затова, всBки човBкъ, 
който иска да бAде кракътъ въ своята рBчъ, той трBбва да бAде 
музикаленъ. Музикалностьта е едно отъ качествата на израза. 
За да може музиката да изразява, трBбва въображение. Въ 
музиката трBбва да има изражение, трBбва да има идея въ 
врBме и пространство. Тя трBбва да изразява цBлия животъ, а 
не само единъ моментъ отъ него. При говора, тъй както сега се 
разговаряме, влизатъ много ненужни нBща, вслBдствие на 
което ние не можемъ да се разбираме. Когато пBемъ, по-добрB 
се разбираме, рBчьта ни е изразителна. Затуй Писанието казва:  
ЧовBкъ всBкога трBбва да пBе, да възпBва Бога въ душата си. 
Това вече не е нищо друго, освBнъ музика. 

При окултната музика се изисква голBмо разположение отъ 
страна на слушателитB. Тя е свещена музика. Ако сте разсBяни, 
нBкой пAть тази музика може да произведе обратенъ ефектъ. 
Въ музиката изобщо се изискватъ двB съчетания. ВибрациитB 
или музикалнитB вълни сA отмBрени, когато умоветB на 
окрAжаващитB хора се съвпадатъ съ музикалнитB вълни. Не се 
ли съвпадатъ, получава се единъ вAтрBшенъ дисонансъ. Та 
между окрAжаващата публика и всички велики артисти се 
изисква спазване на следния законъ: пълна хармония между 
слушателитB и онзи, който свири или пBе. НBма ли хармония, 
музиката не може да бAде изразителна. Сега разбира се, това 
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не може да се наложи. Казватъ, че великитB пBвци или 
великитB музиканти могатъ да се наложатъ на слушателитB си. 
Тъй е, но много по-хубаво би било, ако слушателитB биха 
могли да разположатъ музиканта. Туй говори въ полза на 
слушателитB. Когато пъкъ музикантътъ настройва слушателитB 
си, това говори и въ негова полза, а не въ тBхна. 

И тъй, всBки човBкъ може да постигне хубавото и красивото 
въ свBта. То е висшата идея, къмъ която всички хора се 
стремятъ. Всички усилия, които се правятъ въ това 
направление, това сA различни методи и начини. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

25-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 1.IV.1925 г. 

София 
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ОтмBренитB  прояви 
 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
ИзпBйте упражненията: “ГрBе, грBе свBтлината” и 

“Малкиятъ изворъ”. 
Отъ слушане до слушане има разлика. Отъ гледане до 

глBдане има разлика. Отъ разбиране до разбиране има разлика. 
ЧовBкъ, който иска да се учи, трBбва да прBмахне всички 
прBпятствия отъ своя умъ. Мнозина казватъ, че ние сме 
обремBнени. ВBрно е, нBма човBкъ въ свBта, който да не е 
обрBмененъ. Покажете ми едно сAщество отъ сегашната 
еволюция на Земята, което да нBма брBме. Всички хора иматъ 
по едно малко брBме поне. Тъй щото, Природата е прBдрешила 
този въпросъ. Защо е турила това брBме, тя си има своето 
право. Какъ наричате това нBщо въ правнитB науки, когато 
повBреникътъ има нBкакво право, а сAдията не му го отдава? 
(Оспоримо право.) СAдията не оспорва по форма правото на 
повBреника. Защитникътъ му го защитава, обаче, отъ всички 
аргументи сAдията изважда съвсBмъ друго заключение. 
ПонBкой пAть заключенията на сAдията може да сA по 
вAтрBшно схващане, а нBкога може да има външно влияние. 
Има три вида влияния върху човBка. Обаче ние трBбва да 
имаме правилни разбирания. Подъ “правилни разбирания” 
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считамъ ония състояния на нашето съзнание, които Богъ ни е 
далъ. 

Сега ние сме недоволни отъ живота си. Невидимиятъ свBтъ 
ви казва: Дайте вие една програма за живота, да видимъ какъвъ 
трBбва да бAде той. Каква програма ще дадете вие, не зная, но 
казвамъ ви, че вашиятъ животъ е въ съчетание съ законитB на 
Великата Природа. Той прBдставлява най-добритB условия, 
най-добритB възможности, при които Провидението или 
разумната Природа ви е поставила. Това положение, въ което 
се намирате днесъ, не е вBчно, то е кратковрBменно, прBходно, 
но и най-доброто положение за васъ. То може да трае една 
минута, или единъ часъ, или една седмица, или единъ месецъ, 
или една година, или най-много сто години. А сега, каквото 
състояние или каквото страдание да имате, то не трае повече 
отъ една минута. Вие ще кажете: Какъ тъй, азъ съмъ страдалъ 
по нBколко дни наредъ. Не, вие си въображявате, че сте 
страдали по нBколко дни. Ако нBкой тури на крака ви, когато 
спите нBкакъвъ горBщъ прBдметъ, вие веднага се стрBскате и се 
събуждате. Щомъ се събудите, това усещане за горBщо изчезва 
отъ вашето съзнание. Това усBщане може да се прBповтаря въ 
съзнанието ви цBла седмица или цBлъ мBсецъ, но това вече не е 
реално прBживBване. Или пъкъ, може да сте минали прBзъ 
нBкаква голBма опасность, която е траяла само минута, обаче 
споменътъ за нея може да остане въ съзнанието ви за по-дълго 
врBме.  

Та когато нBкои кажатъ, че страдатъ, азъ разбирамъ, че тB 
въртятъ картини на кинематограф и тB траятъ не повече отъ 
една минута. Казвамъ, престани да въртишъ колелото на 
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кинематографа. Завърти го веднъжъ и спри! Или пъкъ можешъ 
да го завъртишъ най-много три пAти. НBкой казва: ПобBле ми 
главата отъ страдания. Възможно е и това, но вие трBбва да 
завъртате тия колела само по единъ пAть, не повече. 
Страданието е минутно и радостьта е сAщо минутна, значи 
вашитB страдания и радости сA малки, понеже Господь е 
опрBдBлилъ за човBка хиляди и милиони страдания, прBзъ 
които той трBбва да мине и които трBбва да изпира. Между 
едно и друго страдание има малки интервали, защото всички 
страдания, които Господь е опрBдBлилъ на човBка, трBбва да 
минатъ въ книгата на живота, да ги изпита. НBкой казва: Азъ 
страдахъ цBль месецъ. Не, Природата не е толкова глупава, да 
ви остави цBлъ мBсецъ подъ гнета на едно и сAщо страдание. 
Тя презъ този мBсецъ ще ви прBкара подъ редъ разнообразни 
страдания, затова вие не мислете като обикновенитB хора. 
Знайте, че страданията, които Богъ е отредилъ за всBки човBкъ, 
сA красиви. Това е новъ начинъ на разбиране на нBщата. 

Единъ стихъ отъ Писанието казва: “Който не люби, не е 
позналъ Бога.” Казва се още: “Когато Богъ не люби, не е 
позналъ Бога.” Кое е по-право отъ тия двB положения? Това е 
прBводъ, който може да ни въведе въ извBстно заблуждение. За 
да разберемъ, кое е правото, трBбва да се върнемъ назадъ, къмъ 
свещената книга. Казватъ, че имало свещена книга, свещени 
Истини въ свBта. Свещени нBща въ свBта има, но има ли 
свещени Истини? Какъ мислите по това? Тогава, кой е 
осветилъ Истината? Когато говорите за Истината, не 
употрBбявайте израза “стара истина”. Това е фразеология, то е 
изтъркана фраза. ВсBко нBщо, което днесъ е старо, нBкога е 
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било младо. Истината е всBкога Истина. Вие говорите за 
Истината въ смисълъ, че тя е неизвBстна. Ако кажете, че само 
проявената Истина е стара, то е другъ въпросъ. Но ако 
мислитB, че въ старо врBме Истината, която се е проявявала на 
хората, се е проявявала по-ясно отъ колкото сегашната, за този 
случай Писанието казва: Не казвайте, че миналитB дни сA били 
по-добри отъ сегашнитB. Мислите ли, че положението на 
Адама въ рая беше по-добро, отколкото сегашното наше 
положение? Ако положението му беше добро, защо излBзе изъ 
рая? Най-първо Господь го създаде идеално, безъ жена. 
Господь предвиждаше, че на Адама не трBбва жена, че тя ще 
му създаде беля. Но защо той беше недоволенъ да бAде самъ 
въ рая? Най-послB, слBдъ като Господь му даде другарка, защо 
пакъ беше недоволенъ отъ нея? Първо, той беше недоволенъ, 
че нBма другарка, а слBдъ като Господъ му даде другарка, пакъ 
беше недоволенъ.  

СAщото е и съ насъ. Най-първо ние сме недоволни, че 
нBмаме знание - принципиално разглBдано, но следъ като 
придобиемъ знанието, пакъ сме недоволни. Защо? Туй е общо 
положение у всички хора. НBкога казвате: Да имамъ една 
кAща, ще бAда доволенъ. Щомъ придобиешъ тази кAща, не си 
доволенъ, започвашъ да виждашъ, че трBбвало още една стая. 
Като направишъ и тази стая казвашъ: Да бихъ ималъ още единъ 
етажъ, послB казвашъ, добрB ще е да имамъ три етажа. Колкото 
да има човBкъ, той е все недоволенъ, все му липсва нBщо и не 
може да си обясни защо е недоволенъ, той мисли, че като има 
3-4 стаи, ше бAде доволенъ, но послB вижда, че и тази кAща не 
е такава, каквато трBбва да бAде. И дBйствително, за да бAде 
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една кAща хигиенична и приятна, трBбва да бAде направена 
отъ най-фина материя - отъ диамантъ и отгорB и отъ долу. И 
тогава, като живBе човBкъ въ диамантена стая, вBрвамъ, че ще 
бAде малко доволенъ. Но, ако при сегашнитB условия въ които 
живBете, имате една кAща отъ диамантъ, бихте ли могли да я 
използувате разумно? Такава кAща ще бAде разграбена въ най-
скоро врBме. НBкой ще вземе една тухла, другъ - една керемида 
и въ скоро врBме кAщата ще стане само на дупки. Вие ще се 
запитвате: Защо липсва тази тухла? - Защото трBбва нBкому. - 
Защо липсва тази керемида? - Защото трBбва нBкому. Най-
послB кAщата ви ще бAде цBла надупчена, рBшетчеста, защото 
хората сA я ограбили, за свое лично благо.  

Питамъ: когато ни сполетятъ въ този свBтъ голBми нещастия 
и по нашитB кAщи, т. е. по нашитB тBла започватъ да се 
явяватъ такива дупки, какъ ще ги обяснимъ? - Дошли сA нBкои 
малки сAщества у насъ и всBко отъ тBхъ си е взело кое тухла, 
кое керемида и ние усBщаме, че ни липсва нBщо. ТB взиматъ ту 
отъ стомаха ни, ту отъ дробовете ни, ту отъ мускулитB ни, ту 
отъ коститB ни, докато най-послB обератъ всичко у насъ. А ние 
се боримъ срBщу тBхъ, туряме стража, дано имъ надвиемъ. Не 
имъ ли надвиемъ, най-послB ние напущаме кAщата. Защо? - 
Това остава неразрBшенъ въпросъ отъ насъ. Сега разрешаватъ 
този въпросъ отъ материалистическо гледище. Казватъ:  
ИкономическитB условия на живота, производството ще 
разреши всичкитB въпроси. Казвамъ, като имаме условия, като 
имаме живота, ние ще разрешимъ всички въпроси. Животътъ 
разрBшава всичко. СлBдователно, като туримъ на тия условия 
на живота МAдростьта за работа, Любовьта като материалъ за 
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работа, а Истината като мBрка въ живота, по този начинъ ще 
разрBшимъ всички въпроси. Това трBбва да бAде идеалътъ на 
всички въ живота ви, да имате за основа Любовьта, 
МAдростьта и Истината. Първо ние трBбва да имаме Любовь 
къмъ Бога, за да възприемемъ Любовьта Му. Щомъ имаме 
Неговата Любовь, ще възприемем живота, а животътъ съдържа 
всички условия. СлBдъ туй ще ни трBбва знание, за да можемъ 
да използваме живота. Най-послB тия условия изискватъ една 
мBрка - Истината. И тъй, ние трBбва да приложимъ всичко това 
въ себе си. Вие не можете да приложите единъ планъ, да го 
въплотите, ако не го преживBете вAтрBшно.  

Сега нека разгледаме една отъ човBшкитB чърти - 
търпBнието. Какво нBщо е търпBнието? Ако ви се зададе такава 
тема, какво ли не бихте казали за търпBнието. ПрBдставете си 
сега слBдното обяснение, отъ чисто материално гледище. Вие 
имате единъ приятель, който ви обBщава срBща слBдъ една 
седмица, въ сAбота вечерьта въ шесть часа, на която срBща ще 
ви даде 10 000 лева. Да кажемъ, че тази срBща ще стане на 
25.IV.1925 год. въ - часа вечерьта. Щомъ наближи 
опрBдBленото врBме, вие започвате малко да се притеснявате, 
не сте търпBливъ, нBмате присAствие на духа, да очаквате 
спокойно това врBме. ПрBдставете си, че този господинъ не 
дойде на врBме по простата причина, че пристига отъ Варна, но 
влакътъ излBзълъ отъ релситB, той изкача отъ прозореца 
навънъ, контузва се силно, вслBдствие на което го занасятъ въ 
нBкоя болница, да го прBвържатъ. Вие започвате да се 
безпокоите и казвате: Защо не дойде този човBкъ, защо не 
устоя на обBщанието си? Питамъ: търпBливъ човBкъ ли сте вие, 
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философъ човBкъ ли сте, съзнателно ли разсAждавате? Имате 
ли МAдростьта, Любовьта и Истината въ живота си? Не, вие 
трBбва да бAдете толкова спокоенъ, като че нищо не се е 
случило. ТърпBливо, ще кажете: трBбва да има нBщо 
непрBдвидено. ТърпBливиятъ човBкъ ще каже: Такава е волята 
Божия! Ти трBбва да се заинтересувашъ, защо твоятъ приятель 
не е дошълъ и като се научишъ, че е въ болница да го посетишъ 
и да му услужишъ. Ще му кажешъ: Много съжалявамъ, че ти 
пострада за мене. Ако той не бBше се качилъ въ този влакъ, да 
изпълни своето обBщание, нBмаше да бAде изхвърленъ изъ 
прозореца. Питамъ: щомъ този човBкъ изкочи изъ прозореца, 
когато искаше да ви помага, какъ мислите, вие добъръ човBкъ 
ли сте? Азъ, който наблюдавамъ отъ страна, какво ще мисля за 
васъ? Казвамъ, всичко това се случи за да се опита и вашия и 
неговия характеръ. Ако той не е добъръ човBкъ, ще каже: Що 
ми трBбваше да услужвамъ? И по вашъ адресъ ще нахвърля 
много лоши работи. Пъкъ и вие ще кажете по неговъ адресъ 
лоши работи. СлBдователно, отъ тази случка и двамата се 
опрBдBляте какви сте. Ако обаче, въ душата на този човBкъ не 
се породи никакво друго съжаление, освBнъ това, че закAснBлъ 
да дойде наврBме, той е добъръ човBкъ. Ако и вие извините 
вашия приятель и вие сте добъръ човBкъ. Вие ще кажете:  
Може да му се е случило нBщо, той е точенъ човBкъ. Така 
трBбва да се гледа на живота. Мнозина се спиратъ върху много 
въпроси и казватъ: Така може да се разсAждава само, но не и 
да се живBе. - ДBйствително, така не се живBе. 

Да кажемъ, че имате живата линия АВ, отъ която излизатъ 
линиитB ОС и ОД. ТBзи линии живBят и се продължаватъ 
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върху линията АВ. Мислите ли, че тия двB 
линии ще живBятъ, ако се извадятъ отъ 
линията АВ? - Не, тB не ще могатъ да 
сAществуватъ отдBлно. Тия двB линии сA 
вашитB рAцB. Въ такъвъ случай вашитB 
рAцB могатъ ли да сAществуватъ отдBлно 
отъ вашето тBло. Извънъ тBлото ви тB 
могатъ ли да иматъ цBна? - Не могатъ да 

иматъ никаква цBна. СлBдователно, докато ние се чувствуваме 
свързани съ Божественото, съ живата Природа чрBзъ онази 
абсолютна, жива вBра, дотогава само ние можемъ да растемъ и 
да се развиваме. Безпокойството започва всBкога, когато 
човBкъ се отдBля отъ Божественото. Страданията сA признакъ 
на това, че ние се отдBляме отъ Бога. ВръзкитB ни съ Бога, съ 
живата Природа не сA само физически, но и умствени и 
духовни. Когато единъ вашъ приятель се отдBля отъ васъ, вие 
усBщате болка, страдание. Когато изгубите нBкой вашъ 
прBдметъ, напримBръ единъ волъ, конь или изгубите паритB, 
дрехитB си, вие усBщате, като че нBщо се отдBля, кAса отъ 
васъ. Затуй ние ще се стремимъ да бAдемъ свързани съ Бога, 
като имаме по възможность най-малко нужди въ този свBтъ - 
нищо повече. ГолBмитB нужди съставляватъ за насъ голBми 
нещастия въ свBта. 

Сега, ще ви начъртая четириAгълника АВСД. Какво 
означава той. Този четириAгълникъ прBдставлява единъ 
фенеръ, което значи, че за да бAде човBкъ полезенъ въ свBта, 
трBбва да бAде свBтящъ фаръ. ВсBки човBкъ трябва да бAде 
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затворенъ фенеръ въ себе си и да дава 
свBтлина. И забBлBжете, ние ставаме 
недоволни, когато изгубимъ свBтлината на 
живота. 

Сега, на всинца ви бихъ казалъ слBдното: 
Когато нBмате работа, правете фенери. 
НBкой казва: НBмамъ работа. - Прави 
фенери! Наскоро ще задамъ една задача на 

тия отъ васъ, които иматъ нBкакво нBдоволство, затова трBбва 
да се приготовлявате. Тя ще се състои въ слBдното: онзи отъ 
васъ, който има голBмо недоволство, ще вземе една свBщь и ще 
отиде съ нея на Витоша. Тамъ ще я запали и ще я държи цBла 
нощь запалена, безъ да изгасва. Ще намBрите начинъ, какъ да 
не изгасва. Ще ви кажа, колко часа ще я държите запалена. Вие 
ще кажете, глупава работа е това, да отида на Витоша съ свBщь 
и да я държа тамъ цBла нощь запалена. ВсBки ще ми каже, че 
Михаля гоня. Ами, че азъ мога да ви покажа много ваши 
работи по-глупави отъ това, което вие считате глупаво и 
недостойно за васъ - да държите запалена свBщь на Витоша. Да 
запалите свBщь на Витоша, това е една свBтла идея. Като 
запалите свBщьта, азъ ще ви кажа какво да мислите. По този 
начинъ ще научите нBщо хубаво. Най-първо ще пратя 
безстрашнитB, на които окото не трепва отъ нищо, а послB и 
страхливитB.  

Друго правило: като държите свBщьта запалена, никому 
нBма да разправяте, какво сте правили. ТрBбва да извършите 
тази задача така, че никой да ви не знае. Ще видимъ кои сA 
най-смBлитB, които ще отидатъ първи на Витоша. Дали ще 
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узнаете вие, кой е най-смелиятъ. Ще го повикамъ, ще му кажа 
да извърши задачата, безъ да го знае нBкой. Тази задача може 
да се извърши и на Мусала. Едно ще знаете: за всички нBща се 
изисква една вAтрBшна готовность. Животътъ е пъленъ съ 
такива трудни задачи. ЦBлиятъ животъ на Земята е 
съвокупность отъ трудни задачи, които трBбва правилно да се 
разрешатъ. И когато ги разрBшимъ правилно, ще дойде 
свBтлината. Понеже не разрBшавате задачитB правилно, вие се 
намирате въ противоречие и казвате: Това не трBбва да бAде 
така, онова не трBбваше да бAде така, и постоянно корегирате. 
Обаче, вашитB изводи не сA прави всBкога и затова не можете 
да използувате условията. ВсBка задача, която ти е дадена, е на 
мBстото си. Сега ще се приготовлявате, тази свBщь да оживBе 
въ ума ви. Когато не очаквате, ще похлопамъ на вратата ви и 
ще кажа: Да дойде еди-кой си! Ще избера такъвъ день, какъвто 
не очаквате. За едного отъ васъ ще избера хубавъ день, за другъ 
дъждовенъ день, за трети - вBтровитъ и т. н., но въ ума ви да не 
седи мисъльта за вBтъръ и дъждъ. Нека въ ума ви остане 
мисъльта за запалената свBщъ. Ще държите тази идея въ ума си 
безъ да изгасне. Които отъ васъ отиватъ до Витоша, ще гледатъ 
да запазятъ поне два сантиметра отъ свBщьта за споменъ и ще я 
увиятъ въ една книжка. Това ще бAде емблемъ на онази велика 
задача, която ни е дадена въ свBта. Ние сме дошли въ свBта, 
дBто ни е дадена една велика задача да извършимъ. На Земята 
има всички благоприятни условия за извършване на тази 
задача. ПрBдположенията ви, че свBщьта може да изгасне, 
сAществувать само въ умствения свBтъ. Лошото врBме, въ края 
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на краищата, може да се прBвърне въ добро. За лошото и 
доброто се сAди само отъ резултатитB. 

И тъй, ще мислите за запалената свBщь. Това ще бAде една 
тема. ПрBдставлявайте си, че отивате нBкоя тъмна нощь съ 
запалена свBщь на Витоша или на нBкое планинско мBсто. 

ИзпBйте упражнението “ТAги, скAрби, вдигай слагай”. 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

26-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 08.IV.1925 г., 

София 
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Законъ  на  съотношения 
 
 
Доброта, Истина, красота,  това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Четене най-важнитB стихове отъ книгитB на Новия и 

Стария ЗавBтъ. 
ИзпBйте упражнението: “Въ начало бB Словото”. 
Тема за следния пAть: “Най-добритB качества на добрия 

ученикъ”. 
ПрBдставете си, че при васъ се явява единъ философъ и ви 

казва да заповBдате на Слънцето да не грBе. Вие сте ученъ 
човBкъ, изучавате философията, питамъ ви, какво ще му 
отговорите? Да кажете на Слънцето да не грBе, това е единъ 
символъ. Ако този философъ каже на мене това нBщо, азъ ще 
изчисля, по кое врBме Слънцето залBзва и ще му кажа: Азъ ще 
заповBдамъ на Слънцето да не грBе, затова ще дойдешъ въ 7 
часа вечерьта. И тогава ще го питамъ: ГрBе ли Слънцето? - Не 
грBе. Значи, Слънцето не грBе вечерно врBме. СлBдъ това този 
философъ казва: Кажи на Слънцето да грBе. Азъ изчислявамъ 
въ колко часа изгрBва Слънцето и му казвамъ: Ще дойдешъ въ 
51/

2
 часа сутриньта при мене и азъ ще кажа на Слънцето да грBе 

колкото искашъ. 
СлBдователно, има единъ законъ, споредъ който азъ мога да 

заповBдвамъ на нBщата да станатъ или да не станатъ. Когато 
нBщата сA въ съгласие съ Природата, тB всBкога ставатъ. 
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Когато кажа на Слънцето да не грBе, то нBма да грBе; когато му 
кажа да грBе, то ще грBе. Това нBщо прBведено на другъ езикъ 
значи: когато Слънцето не грBе, е вечерь, когато Слънцето 
грBе, день е. Такива промBни могатъ да ставатъ и въ живота. 
НBкой казва, че си много лошъ човBкъ. Ти ще му отговоришъ:  
ВидBлъ си ме вечерно врBме. ПослB ти казва: Ти си много 
добъръ човBкъ. - ВидBлъ си ме при изгрBването на моето 
слънце. Това означаватъ думитB “много лошъ човBкъ и много 
добъръ човBкъ”. ТB сA символи. И дBйствително, когато 
Слънцето залезе у човBка се заражда мракъ, студенина. Тази 
студенина въ чувствения животъ, въ духовния свBтъ е едно зло. 
Когато се измBня температурата, измBня се и самия животъ. 
Ще се научите да прBвеждате вашитB състояния споредъ езика 
на Природата.  

Писанието казва: Не се радвай, когато тB хвалятъ, но радвай 
се, когато рекатъ лоши работи противъ тBбъ. ВъпрBки 
философията на свещенитB книги, доколкото зная, доколкото 
съмъ провBрявалъ, не съмъ намBрилъ нито единъ ученикъ въ 
България, комуто като кажатъ, че е много лошъ човBкъ, да се 
зарадва. Той казва: Азъ вече не стAпвамъ въ школата. Да ме 
обидятъ тъй зле. Казвамъ, такива ученици сA прости като 
фасулъ. Фасулътъ е толкова простъ, че и свинетB не го ядатъ. 
ПроститB, егоиститB хора сA такива, че и свинитB не ги ядатъ. 
ТB не ставатъ за нищо. Ти трBбва да варишъ фасула най-малко 
въ двB води, за да извадишъ нBщо отъ него. Първата вода на 
фасула трBбва да се хвърля, защото е опасно. Тя е полезна за 
чистене на лекета. Като се намBри такъвъ ученикъ, трBбва като 
фасула да го варишъ въ двB води: съ първата вода ще очистишъ 
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нBкои блажни лекета, а въ втората вода ще нарBжешъ малко 
лукъ и ще изкарашъ отъ него отлично ядене.  

И това е пакъ символъ. Положението, което заемате сега на 
Земята и животътъ, който прBкарвате, не е още животъ. 
Приложението, знанието, което имате, не е още истинско 
приложение, нито истинско знание. Тази Любовь, която имате, 
не е още истинската Любовь. МAдростьта, Истината, които 
имате, не сA още онази велика МAдрость и Истина. Ние още 
не сме дошли до онова, къмъ което се стремимъ. Азъ не 
отричамъ, че сте направили нBщо, но казвамъ: ще дойде день, 
когато всички ще бAдете въ съгласие, въ пълна хармония съ 
Бога, съ Неговата Любовь, МAдрость и Истина. Затуй, 
необходимо е за онBзи, които сA тръгнали въ този пAть, не 
като вBрующи, а като ученици да разрBшаватъ задачитB си 
правилно. Най-първо ученикътъ трBбва да знае, какви сA 
неговитB отношения къмъ невидимия свBтъ. Като ученикъ, той 
трBбва да гледа на цBлия свBтъ като школа. За васъ свBтътъ е 
една школа. Вие имате претенции за това-онова, но трBбва да 
знаете, че сте въ една школа, отъ която нищо не може да ви 
освободи. Не само тукъ, но дBто и да сте, вие сте ученици. 
СлBдователно, трBбва да знаете, че всBки ви наблюдава, какъ 
разрешавате задачитB, които сA положени въ програмата на 
това училище. НBма да казвате: Какь постAпва еди-кой си. 
ВсBки ще разрешава въпроситB поотдBлно, за себе си. Важно е, 
какъ ти учишъ. Ти като учишъ за себе си ще бAдешъ 
възнаграденъ, ще получишъ дипломъ. ВсBки учи за себе си, туй 
да знаете! ДобродBтелитB на другитB хора не могатъ да бAдатъ 
ваши добродBтели. НBкой, който знае повече отъ васъ, може да 
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ви помогне, но вие като разбирате нBщата, сами ще учите. 
Всички трBбва да имате дълбоко желание да учите. НBма да 
казвате: Азъ вBрвамъ. ВBрванието извънъ училището нBма 
никакъвъ смисълъ. Да живBешъ по Бога, това е едно училище. 

Да кажемъ, че имате точка А. И сега, отъ 
точка А нагорB тегля една права линия до 
точка В. Какво означава това движение, 
отдолу нагорB? Какъ ще го прBведете? 
ВсBка посока, всBко движение има свой 
смисълъ. Тогава какъвъ смисълъ има въ 
това движение отгорBнадолу? Вие ще 

кажете, че се образувалъ единъ Aгълъ. Не, Aгълътъ още не е 
образуванъ, защото тукъ имаме едно непрBривно движение. 
СлBдъ това имаме движенията отъ точка В до точка С, отъ 
точка С до точка Д, отъ точка Д до точка Е и най-послB отъ 
точка Е до точка А. Интензивностьта между тия движения една 
и сAща ли е? Допуснете, че едно разумно сAщество, като васъ, 
да почне да се движи отъ точка А къмъ точка В. Знаете ли, 
какви промBни ще прBтърпи туй сAщество, докато стигне до 
точка В? Какви ще бAдатъ неговитB мисли? Знаете ли послB, 
какво ще стане съ туй сAщество, като тръгне отъ точка В къмъ 
точка С? Тукъ се образува едно движение отъ лBво по единъ 
наклонъ къмъ дBсно. На какво ще уподобите движението АВ и 
ВС? На изгрBвъ и залBзъ на Слънцето. Точката В е зенита на 
Слънцето. Вие ще кажете, че Слънцето изгрBва само отъ 
изтокъ. Не, Слънцето може да изгрBва и отъ западъ. Засега то 
наистина изгрBва отъ изтокъ, но може да изгрBва и отъ западъ. 
Земята може да измBня своето движение. Че днесъ се движи въ 
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една посока, това още не е доказателство, че не може да се 
движи и по друга посока. ПослB имаме друго движение, отъ С 
къмъ Д, въ лBво; слBдъ това имаме друго движение отъ Д  къмъ 
Е надBсно и най-послB движението отъ Е къмъ А, надолу. И 
тъй, както виждате, имаме единъ пентограмъ. 

Значи, всBки човBкъ, за да завърши своето развитие на 
Земята, въ неговия животъ Слънцето трBбва да изгрBе и да 
залBзе петь пAти. Имате първия изгрBвъ и залBзъ АВС, втори 
изгрBвъ и залBзъ ВСД, трети - СДЕ, четвърти ДЕА и пети 
изгревъ и залBзъ - ЕАВ. Вие ще се объркате отъ цBлата тази 
философия, затова вземете само първата часть - АВС. Понеже 
човBкъ не живBе само въ единъ свBтъ, но едноврBменно въ петь 
свBта, затова и въ него изгрBватъ петь слънца. НBкой пAть, 
когато за даденъ човBкъ изгрBва слънцето на физическия свBтъ, 
може би да сA залBзли слънцата му въ духовния и астралния 
свBтъ. Или пъкъ възможно е да е изгрBло нBговото слънце въ 
умствения свBтъ, а да сA залBзли всичкитB други слънца. 
Когато всичкитB слънца у единъ човBкъ сA изгрBли, той не 
може да бAде щастливъ. Добриятъ човBкъ не може да бAде 
щастливъ на Земята. ЩастливитB хора азъ не считамъ, че сA и 
добри хора. Добри хора сA тия, които иматъ голBми страдания 
и сAщевременно прBодолBватъ тия страдания. Този е 
Божествениятъ пAть на нBщата. Отъ памтивBка този е билъ 
законътъ за всички велики хора, за всички ученици. 

Сега азъ се чудя на ученицитB въ България. Всички искатъ 
да бAдатъ щастливи, да ги не закачи нито единъ трънъ. Като 
дойдать страданията, казватъ: Защо да страдаме? - Страданието 
е единъ отъ прBдметитB въ училището. Вие ще учите този 
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предметъ, ако искате да бAдете ученици. Казвате: Еди-кой си 
учитель не мога да търпя. - Учительтъ е туренъ въ гимназията, 
той е необходимъ за твоето развитие, ще го търпишъ!  
Директора не мога да търпя. - Ще го търпишъ! Учителя по 
рисуване не мога да търпя. - Ще го търпишъ! ПослB пакъ не 
можешъ да търпишъ учителя си по математика, сприхавъ билъ. 
Ще го търпишъ! Ако не търпишъ учителитB си, учителскиятъ 
съвBтъ ще ти покаже вратата на гимназията и ще тръгнешъ да 
търсишъ друга гимназия. Нали сAщото е и въ университета? 
Вие, като влезете въ Божественото училище, искате всички 
учители да се съобразяватъ съ вашето високо произхождение. 
Вие искате да стане всичко, каквото кажете, всичко това говори 
лошо за васъ. Защо? - Най-първо, ученикътъ, като влBзе въ 
училището трBбва да има абсолютно смирение. Разбирате ли, 
какво значи смирение? Ученикътъ трBбва да бAде смиренъ не 
предъ ученицитB, но предъ учителитB си. Знаете ли какви 
учители има въ Божественото училище. Всички тия учители 
сами сA свършили Божественото училище и въ всBка своя 
стAпка сA пъплели като охлюви. Единъ день дойдете прBдъ 
единъ отъ тия учители, изпъчите се, но те казватъ: Едно врBме 
и ние правBхме като тебе, но сега се смирихме. 

ПAтьтъ на влизане е общъ пAть, но все пакъ има и своитB 
различия, своето голBмо разнообразие. Общностьта седи въ 
принципитB, вложени като основа въ школата. Вие не взимайте 
за важни нBща тия, че нBкой човBкъ отъ улицата ви е казалъ 
една обидна дума. Това не трBбва да влиза въ смBтка. Ако една 
овца се провре прBзъ нBкоя дупка на кошарата и излBзе навънъ, 
дBто нBкой вълкъ я нападне, кой е виновенъ за това, овчарьтъ, 
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вълкътъ или овцата? Казвате, че тази овца била глупава овца. 
Не, глупави овци нBма въ този свBтъ. Въ овцата има 
достойнство. По нBкой пAть ще видите, че като дойде вълкътъ 
въ кошарата, срBщу него излиза една овца и тропа съ кракъ, 
заповBдва му. Вълкътъ не яде такива овци, които тропатъ съ 
кракъ. Има овци, които бBгатъ отъ вълка. Тогава той ги застига 
и захапва. Отъ тукъ вадимъ слBдното заключение: ако злото ви 
ухапе нBкAдB, значи не сте му тропнали. Туй е принципално 
разбиране. То се отнася до всичко. Така трBбва да схващате 
нBщата; схващате ли ги другояче, не може да има никакво 
развитие въ човBшкия характеръ; каквото спечелите, ще го 
изгубите.  

ДBйствително, много отъ великитB Учители въ свBта, които 
сA минали прBзъ тази школа, много пAти сA изгубвали това, 
което сA придобивали. Достатъчно е човBкъ да направи една 
погрBшка, за да започне пакъ наново. ЧовBкъ трBбва да започне 
пакъ отново, защото Божествениятъ пAть не може да се 
измBни. Първото нBщо: всинца вие трBбва да се стремите да 
бAдете доволни отъ себе си вAтрBшно, че имате възможность 
да прилагате принципитB на тази велика школа. Азъ говоря за 
вашето вAтрBшно разбиране. Не е важно какво мислятъ отвънъ 
за васъ, но трBбва вие сами да сте доволни и сами да сAдите 
себе си. Ученикътъ трBбва самъ себе си да сAди и при това 
право да сAди, да знае, въ дадень моментъ дB е направилъ 
погрBшка, да знае дB е правъ, дB е кривъ. Въ това седи 
благородството на ученика. 

Та казвамъ, линията АВ е изгрBвъ. Когато слънцето изгрBва, 
човBкъ е веселъ; когато слънцето залBзва, човBкъ е скърбенъ. 
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НBма нищо лошо въ това, че човBкъ е скърбенъ както нBма 
никаква придобивка отъ това, че той е радостенъ. Това сA двB 
еднакво важни състояния, които приготовляватъ пAтя едно за 
друго. Радостьта приготвя пAтя за страданието, а страданието 
приготвя пAтя за радостьта. Ще ме запитате: “Какъ така?” Ами 
ако ти нарисувашь една картина, но нBма кой да я оцени, 
можешъ ли да бAдешъ щастливъ. Все трBбва да има нBкой, за 
когото да я рисувашъ. Или ако свиришъ, или напишешъ нBщо, 
нали все трBбва да има поне единъ външенъ човBкъ, на когото 
да покажешъ своята работа или съ когото да я сподBляшъ. И 
тъй, щомъ съмъ скърбенъ, това показва, че нBма съ кого да 
сподBля онова, което мисля и чувствувамъ. Щомъ съмъ 
радостенъ, това показва, че има съ кого да сподBля онова, което 
мисля и чувствувамъ. Така седи външната страна на въпроса. 
Онзи, който се радва дълбоко, радостьта го засBга отдълбоко. 
Това показва, че Господь благоволи къмъ него, понеже той е 
направилъ нBщо добро, което хората не виждатъ, но Богъ 
вижда. Ние се радваме, че Богъ вижда въ насъ и най-малкото 
добро. Господь вижда малкитB, микроскопическитB добрини, а 
голBмитB добрини ги виждатъ хората. 

Сега, като разглеждаме тази пентограма, азъ ще направя 
една анализа. ПрBдставете си, че ние взимаме за единица мBрка 
секундата, т. е. човBшкото съзнание, схваща секундата за 
единица мBрка. ПрBдставете си сега, че единъ вашъ приятель 
минава и заминава прBдъ васъ за една секунда. Казвате: “Не 
можахъ да го видя, той замина покрай менъ като свBткавица.” 
Защо не го видB? - Понеже съзнанието ти не е будно. Ако 
срещнете едно сAщество, което се движи съ бързина 300 000 
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километра въ секунда, какво струва бързината на вашето 
съзнание, което взима за единица секундата? - Нищо не струва. 
Тази единица не струва нищо за единъ ангелъ, който се движи 
съ голBма бързина. Бързината на свBтлината е бързината на 
биволска кола, въ сравнение съ бързината, съ която се движатъ 
ангелитB. Когато ангелитB се движатъ, тB впрBгатъ своитB 
биволи и съ такава бързина се движатъ, а ние взимаме това 
движение за голBма бързина. Ако кажешъ нBкому да те почака 
една секунда, то значи единъ ангелъ да бAде на разстояние отъ 
тебъ 300 000 километра. И тогава, ако вие раздBлите тази 
секунда на 300 000 части, колко пAти ще влBзе диаметърътъ на 
Земята въ това число? Ако вие имате 1/300 000 часть отъ 
секундата, между вашия приятель и васъ ще има единъ 
километъръ разстояние. Отъ тукъ вижте, какви сA нашитB 
понятия за врBмето и какви сA понятията на ангелитB за 
врBмето. ПрBдставете си, че въ тази секунда влизатъ нBколко 
билиона вълни, а именно 2, 3, 15, 20, 100, 200 трилиона вълни, 
вие ще имате ли идея за тази бързина? - НBма да имате. 
Бързината на биволската кола на ангелитB е по-понятна за васъ. 
Азъ онзи день ви казахъ, че за васъ е достатъчно Господь да ви 
посети само за една секунда. Казвате: “Защо да не остане 
повече?” Законътъ е такъвъ. Когато Господь ви посBти само за 
една секунда, Той ще ви даде всичко онова, което извърви само 
за една секунда. Но вие знаете, че Господь се движи съ много 
голBма бързина. СлBдователно, щомъ Богъ ви посBти само за 
една секунда, Той ще ви даде да обработвате едно 
пространство отъ 300 000 километра. Питамъ ви: тогава ще 
бAдете ли изгнаникъ въ свBта? Значи, колко земи могатъ да се 
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турятъ въ това пространство? - Като нашата Земя могатъ да се 
помBстятъ 25 други земи. Колко такива земи има въ слънчевата 
система? Колко пAти Юпитеръ е по-голBмъ отъ Земята? Колко 
пAти Сатурнъ е по-голBмъ отъ Земята? За следния пAть 
искамъ отъ всинца ви да знаете отношението на планетитB една 
къмъ друга като започнете отъ Меркурий, Венера, Земята, 
Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ. Искамъ да знаете 
по колко километра растояние има между тBхъ, каква е 
голBмината имъ и т. н. Това сA елементарни нBща, които 
нBкога сте учили, но сега трBбва да си ги припомните. Съ това 
ние ще обосновемъ другъ единъ законъ, който опрBдBля 
отношенията, които сAществуватъ между планетитB. 

Тъй щото при сегашното състояние, като развиваме нашето 
съзнание ние разширяваме въ себе си идеята за врBмето. Единъ 
окултенъ ученикъ непрBмBнно трBбва да има разширено 
съзнание за врBмето. Затуй казвамъ, че малкитB, 
микроскопическитB, невидимитB нBща съ просто око сA най-
важни. Ако единъ ученикъ може да схване идеята за врBмето, 
да раздBли секундата на 300 000 части и да обгърне това врBме 
съ своето съзнание, той трBбва да е достатъчно силенъ 
ученикъ, да има органи, съ които да вижда нBщата, да прави 
опити, а не само да си въобразява. 

Сега, азъ мога да направя съ нBкой отъ ученицитB си 
следния опитъ: точно въ 10 часа вечерьта ще му прBдамъ една 
мисъль. Нагласяваме той и азъ часовницитB си, да бAдатъ 
точни. Отъ този опитъ азъ ще позная, доколко неговото 
съзнание е будно. Ако съзнанието му е будно, той може да 
схване мисъльта ми още прBди 10 часа. Ако съзнанието му не е 
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будно, той ще схване мисъльта ми въ врBмето отъ 10 - 12 ч., 
ако пъкъ съзнанието му е нормално, той ще възприеме 
мисъльта точно въ 10 часа. Но все ще има нBкои, които ще 
позакъснBят или ще подранятъ въ схващането на прBдадената 
мисъль. НапримBръ, често отъ невидимия свBтъ се изпращатъ 
за насъ Божествени мисли и благословения, които не можемъ 
да възприемемъ веднага. Случва се, че още въ сAщия животъ 
тB не достигатъ до насъ, а едва въ нBкой втори животъ. Това 
показва доколко бавно ставатъ нBщата въ съзнанието. 
ПонBкога това благословение закъснBва да дойде до насъ съ 
година, две, три, десеть, двадесеть и повече, а нBкога и едва на 
80-годишната ни възрасть приемемъ това благословение. 
Казвате: Защо едва сега дойде това благословение? - 
Причината е у тебе. Съзнанието ти не е било будно. Търсили 
сA тB, но не сA могли да те намBрятъ. Щомъ съзнанието ти е 
развито, веднага ще те намBрятъ. Отъ васъ се изисква будно 
съзнание. Вие сте въ първия день на вашия животъ, казва се въ 
Писанието: “Въ първия день Богъ разлAчи свBтлината отъ 
тъмнината”. СлBдователно, вие сте въ първия день на вашия 
животъ и разлAчвате вашата свBтлина отъ вашата тъмнина, 
доброто у васъ отъ злото, което се състои отъ всички ония 
елементи, които спъватъ живота. Злото се ражда въ тъмнината, 
а доброто въ свBтлината. 

Мнозина отъ васъ се колебаете, дали сте на правия пAть или 
не; дали новото учение е по право или старото учение. 
Казвамъ, ако разсъждавате така, вие сте много закъснBли. 
ВсBки ученикъ, който не е могълъ да се ползува отъ това 
учение още отъ миналото, за какво ще се ползува отъ него 
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сега? Кой може да ви каже Истината? Сега ще ви задамъ 
слBдната тема: По какво ще познаете, че единъ човBкъ ви 
говори Истината? - Има начинъ да се познае това. НBкой казва:  
Говоря Истината. ВсBки може да каже, че говори Истината, но 
дали е въ сAщность така? ЗапримBръ, какъ доказа Христосъ, че 
е пратенъ отъ Небето? - Той направи много чудеса за 
невBрующитB, за невBжитB, за проститB. Какво трBбваше да 
направи Христосъ за ученитB, за вBрующитB? Той трBбваше за 
тBхъ да направи друго нBщо. НапримBръ, ако вие сте боленъ и 
азъ ви лBкувамъ, ще видите моята способность, ще знаете, че 
съмъ виденъ лBкарь. Но прBдставете си, че вие сте здравъ 
човBкъ и азъ дойда при васъ съ своитB лBкарства да ви 
лBкувамъ, какво ще разберете? Болниятъ ще ме счита за виденъ 
лBкарь, а здравиятъ ще каже, че не съмъ съ ума си и ще каже:  
Какъ тъй при менъ, здравъ човBкъ, дошълъ този лBкарь да ме 
лBкува съ такива горчиви лBкарства! Тогава какво трBбва да 
направя за здравитB? 

И тъй, грBшниятъ свBтъ разбира Христа по-добрB, 
отколкото праведния свBтъ, азъ съмъ виждалъ ученици, които 
излизатъ отъ бBдни сBмейства, но се учатъ хубаво, свирятъ на 
цигулка добрB, уважаватъ учителитB си. СрBщалъ съмъ синове 
на голBми богаташи, които иматъ голBмо понятие за себе си, 
мислятъ, че нBматъ нужда да се учатъ и казватъ: Баща ни е 
богатъ, нBма защо да учимъ, нBма защо да работимъ, ще ядемъ 
и ще пиемъ до насита. Питамъ ви: кое е по-хубаво, да 
стържешъ на цигулка или да стържешъ баща си? По-добрB е да 
стържешъ на цигулка или казано съ други думи, да свиришъ на 
цигулка, отколкото да свиришъ на баща си. Азъ взимамъ 
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бащата като цигулка. Като държишъ на баща си единъ такъвъ 
концертъ, той ще каже: Синко, втори пAть не свири на мене! 
Ще кажете: Защо да не свири? ПрBдставете си, че вие имате 
100 000 лева, вложени въ банката за стари години и синъ ви 
дойде, че изсвири всички тия парчета прBдъ публиката. 
Питамъ: какво ще стане съ бащата? Той осиромашава и казва:  
НBма какво, втори пAть нBма да оставя да се свири върху менъ. 
Сега ще се научите, какъ трBбва да ви говори Христосъ или 
какъ трBбва да ви говорятъ разумнитB учители. Българинътъ е 
избранъ народъ, както и евреинътъ. ДBцата брулятъ хубавата 
круша. И затова ще видите, че което дBте мине покрай нея, все 
по клонищата се катери. Ето защо избраниятъ народъ отъ 
всички се брули. Има какво да се брули. Зелени, узрBли 
плодове, всичко се брули. 

Първото нBщо: На всинца ви трBбва смирение, за да 
придобиете МAдростьта. Ако не придобиете МAдростьта, 
нищо не може да се постигне, нито въ този свBтъ, нито въ онзи. 
И тогава азъ казвамъ: Любовьта, майка ви, ще ви изпрати при 
вашия Учитель - МAдростьта. Ако не учите, МAдростьта ще 
пише на майка ви, на Любовьта: Вашето разглезено дBте не 
учи. И майка ви, Любовьта, ще ви стBгне. И знаете ли какъ 
стBга тя? Вие не знаете още, не сте я опитвали. Вие казвате: 
“Богъ е Любовь”, но не знаете какъ Любовьта стBга. Тогава 
майка ви, Любовьта ще ви прати при Истината и ще ѝ пише:  
Вашето възлюбено дBте и тукъ не се учи. Връщатъ го назадъ и 
тогава Любовьта туря на своето дBте рога и копита и го праща 
на Земята да оре на нивитB. Това е велика Истина. Много 
философи на миналото сA опитали това. И всBки на когото сA 
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паднали рогата, казва: “Азъ втори пAть нBма да ора, но ще се 
уча!” Като направите нBщо лошо, хората ви питатъ:  Изникнаха 
ли ти рога? - Не, азъ вече ще се уча. Това е единъ митъ. Като 
изучавате източната митология, тази на гърцитB, на 
англосаксонцитB, на славянитB, ще видите, въ какво седи този 
митъ. 

Та всBко движение има своя посока. Въ духовния свBтъ 
изтокъ е горB, западъ - долу, надBсно югъ, а налево - сBверъ. 
РAцBтB винаги дBйствуватъ по тия течения, какво означава 
изтокъ и западъ? Кой свBтъ означава лицето? - Лицето означава 
астралния свBтъ, а главата - умствения свBтъ. Значи, ако се 
обърнемъ къмъ астралния свBтъ, физическиятъ свBтъ се пада 
отзадъ. Обърнати нагорB съ главата, умътъ е изтокъ. Това сA 
символи, които означаватъ смBна на енергии отъ единъ свBтъ 
въ други. НBкой пAть ще се спра отъ чисто окултно гледище, 
да обясня отношението на чувствата, мислитB и волевитB 
дBйствия, да видите, каква тBсна връзка има между тBхъ. Така 
ще разберете, какъ ставатъ смBнитB на енергиитB. Иначе, вие 
не ще можете да си обясните всичко това, което всBки день 
изпитвате. Сега, да оставимъ този въпросъ за подиръ 
Великъдень, но за добрия Великъдень. 

Ще пишете още и върху друга една тема: “Отношенията на 
планетитB”. 

Всички трBбва да упражнявате волята си. Упражненията, 
които ви се даватъ, иматъ за цBль да прBвъзмогнете съ тBхъ 
сегашнитB мAчнотии. Азъ виждамъ, много мAчнотии: сBмейни 
всички имате, обществени, лични и отъ всBкакъвъ другъ 
характеръ. Вие сте учитель, лBкарь или какъвъ и да е, ще имате 
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и съотвBтни мAчнотии. ВсBки трBбва да прBвъзмогне 
мAчнотиитB на своята срBда. Ето сега за Великъдень 
запримBръ имате много мAчнотии: пари нBмате, яйца нBмате, 
козунаци нBмате, а нBкои отъ васъ може да нBмате захарь или 
друго нBщо. Все ще има да ви липсва нBщо. Всичко това не е 
лошо, свBтътъ е това. ЧовBкъ трBбва да прBвъзмогне нBщата. 
Тогава, като срещнете Великъдень, нBкой човBкъ добрB 
облBченъ като го поглBднешъ, ще кажешъ: Радвамъ се, че тия 
хора сA добрB облBчени, но ходя просто облBченъ, по свобода. 
Туй е споредъ закона на Любовьта. Споредъ този законъ 
всички не трBбва да бAдемъ еднакво облечени. Ако всинца сме 
облBчени въ скъсани дрехи, това не е смирение. Пъкъ, ако не 
сме облечени съ хубави дрBхи, това още не е по закона на 
Любовьта. Ако сме боледували дълго врBме въ нBкоя дреха, тя 
е пропита съ лоши влияния. Тази дрBха трBбва да се хвърли, 
макаръ да коства и 5 000 лева. Ако съмъ боледувалъ и носилъ 
въ това врBме едни обуща и тBхъ ще хвърля, ще си купя нови. 
Всичко, което съмъ носилъ въ врBме на болестьта си, ще го 
хвърля, ще се освободя напълно отъ него, ще кажете: ами ако 
боледувамъ десеть пAти? - Десеть пAти ще хвърлишъ дрехитB 
си. Ще кажете: Отъ дB ще взема пари да купя нови? - Това вече 
е другъ въпросъ. Ние казваме какъвъ е законътъ. Ако имамъ 
пари, ще го изпълня, безъ да се скAпя. Ако ме попитатъ, защо 
не мога да търпя тази шапка на главата си, ще кажа, че искамъ 
да бAда въ здравословно състояние. Знаете ли какво ще 
направя съ своята шапка? Ще отида съ нея на Витоша, ще 
накладя тамъ голBмъ огънь и ще я изгоря. Ще изгоря всичко на 
общо основание. Азъ видBхъ какъ единь попъ горBше своитB 
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килимявки. Той бBше най-добриятъ свещеникъ. Като реши да 
ги изгори, взе брадвата, накълца ги и ги тури въ огнището да 
изгорятъ. Той казваше: Нова шапка ще си купя! Правъ е 
човBкътъ. Азъ съмъ го виждалъ много пAти да постAпва по 
сAщия начинъ - изпращаше той джубетата си на хаджилъкъ. 

Ние трBбва да бAдемъ готови да се простимъ съ всичко 
онова, което ни спъва, колкото и да е цBнно то за насъ. Когато 
вършимъ волята Божия, трBбва да бAдемъ безпощадни, да се 
освободимъ отъ всички желания, каквито да сA тB и колкото да 
ни струватъ. Защото, намъ подобава да се учимъ на изпълнение 
волята Божия; намъ подобава да служимъ на Любовьта, да 
служимъ на МAдростьта, да служимъ на Истината. Това е 
великото въ живота, който е училище за насъ. Тогава сърцето 
ни ще бAде свободно и ще можемъ да се разбираме. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

27-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 15.IV.1925 г. 

София 
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УспореднитB  линии 
 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: “Най-

доброто качество на най-добрия ученикъ”. 
За следния пAть ще пишете върху темата: “Най-великата 

добродBтель отъ тBзи, които не знаете”. НBма да пишете върху 
тBзи добродBтели, които знаете, но за тBзи, които не знаете. 
ЧовBкъ пише най-добрB върху това, което не знае. Най-великата 
добродBтель у човBка е тази, която той не знае. Ще измислите 
нBщо съвсBмъ ново, ще намBрите нBкоя добродBтель, за която 
нищо не сте слушали. Можете ли да намBрите такава 
добродBтель? Коя ще бAде за всBки едного отъ васъ най-
великата добродBтель отъ незнайнитB? 

ПрBдставете си, че линиитB А и В сA живи и 
се движатъ въ двB противоположни посоки една 
на друга. ТB прBдставлявать двB различни сили, 
които се движатъ въ различни посоки. Каква е 
разликата между първитB двB линии и тBзи двB 

линии “m” и “n”. Въ първия случай имаме два 
процеса, при които единиятъ процесъ върви 
нагорB, другиятъ - надолу. Тия два процеса се 
извършватъ въ едно и сAщо сAщество. 
СлBдователно, процесътъ А, като живъ процесъ, 
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и процесътъ В сA свързани заедно въ едно тBло. ДругитB два 
процеса обаче “m” и “n” живBятъ въ двB тBла. Но тия двB 
сAщества които се движатъ въ една посока, сA разумни, а тия 
двB сAщества, които се движатъ въ двB противоположни 
посоки, не сA разумни. Тамъ, дBто има противоположно 
движение, процесътъ не върви нагорB, а се движи крAгообразно. 
Споредь този законъ, като изучавате електричеството, ще 
видите, че въ него се забBлBзватъ двB течения: едното нагорB, а 
другото - надолу. Отъ тия движения се образува единъ крAгъ. 

Често въ вашия умъ основната идея се смBсва съ други 
посторонни, второстепенни идеи, които сA противоположни на 
основната. Въ такъвъ случай вие мислите, че това сA други 
сAщества. Не, заблуждавате се, това сте вие самиятъ. 
ПрBдставете си, че се движите въ нBкоя гора, като се блъскате ту 
въ едно, ту въ друго дърво и казвате: Слушайте, не ме 
блъскайте! Втори пAть се блъснете въ нBкое дърво и пакъ 
казвате: Не ме блъскай! - Кой те блъска? Никой не те блъска, 
освBнъ ти самичъкъ. По сAщия начинъ мнозина отъ васъ се 
движатъ вечерно врBме и казватъ, че нBкой ги блъска. Това 
показва, каква е обстановката, какви сA условията, при които се 
движите. Условията ви сA неблагоприятни. ЧовBкъ трBбва да се 
спре въ такъвъ случай, трBбва да намBри отнBкAдB свBтлина, за 
да прBмине пAтя си. Та въ ежедневния си животь вие се спъвате 
отъ редъ мAчнотии. Всички хора минаватъ прBзъ три фази въ 
живота си, споредъ което азъ ги раздBлямъ на три категории: 
едни, които страдатъ; втори, които се изпитватъ и трети, които 
се учатъ. ТBзи, които страдатъ сA оглашени. ТBзи, които се 
изпитватъ, сA вBрующи. ТBзи, които се учатъ сA ученици. 
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Щомъ кажешъ: ГолBми сA страданията ми! - Оглашенъ си. - 
ГолBми изпитания имамъ! - ВBрующъ си. - ТрBбва да уча, имамъ 
много да уча. - Ученикъ си. НBкой казва:  Отъ толкозъ врBме се 
уча и нищо не съмъ научилъ! Не, ти не си училъ, ти си чукалъ 
солъ, а да чукашъ соль, това не е учение. Учението не се 
занимава съ материални работи. Страданията се занимаватъ съ 
материални работи. Изпитанията се занимаватъ съ духовни 
работи, а учението се занимава съ чисто Божествения животъ. 
Туй трBбва да знаете всички! 

НBкой пAть казвате: Ние трBбва да изпBлнимъ волята Божия, 
а не човBшката. Какво нBщо е изпълнението волята Божия? 
Кажете ми, кога ще изпълнимъ волята Божия и кога - човBшката 
воля? НавBрно ще кажете: ние изпълняваме волята Божия, като 
любимъ Бога. Сега нBма да ви изпитвамъ, но другъ пAть ще 
извиквамъ нBкой отъ васъ, да ми даде ясно опрBдBление, въ 
какво седи изпълнението на волята Божия. Вие трBбва да имате 
ясна прBдстава, какво нBщо е да се изпълни волята Божия.  

Имате индивида А, синъ на богати родители, боленъ отъ 
почти неизлBчима болBсть, животътъ му виси на косъмъ. Този 

човBкъ надали ще оздравBе, малка е надеждата на всички. 
Отъ една страна майката е богата, харчи много пари; отъ 
друга страна лBкарь идва, дава различни цBрове, но 
работата на злB отива. Майката изпълнява своя дългъ, 
лBкарьть - сAщо, добрB му плащатъ, но въпрBки това 

състоянието на болния се усложнява и всички около него се 
произнасятъ, че слBдъ 24 часа той ще напусне този свBтъ. Такова 
е мнBнието на майката, такова е мнBнието на лBкаря, такова е 
мнението на обществото около болния. Майката, лBкарьтъ и 
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обществото казватъ: Ние направихме всичко, което знаехме, но 
не можахме нищо да помогнемъ. Този човBкъ умира вече. 
Питамъ: какъ можемъ ние да го излBкуваме? - Ще отидемъ при 
болния и ще му кажемъ: Има само единъ начинъ, по който ти 
можешъ да оздравBешъ - Какъвъ е този начинъ? - “Най-първо ще 
кажешъ на лBкаря да не идва повече. ПослB, ще кажешъ на 
майка си и тя да не идва, а ти ще се обърнешъ къмъ Бога и ще 
посвBтишъ всичко на Него. На Бога ще посвBтишъ и себе си и 
своя животъ и всичко, каквото имашъ. Ако обBщаешъ всичко 
това, животътъ ти ще се повърне. Това значи да изпълнишъ 
волята Божия. Ако този боленъ човBкъ възприеме всичко, което 
му казваме и каже на лBкаря, на майка си да не идватъ повече 
при него, а самъ той се обърне къмъ Господа и обещае, че ще 
изпълни волята Божия, че е готовъ да пожертвува всичко за 
Бога, въ него ще стане единъ вAтрBшенъ прBвратъ и здравето му 
се възстановява. Това значи да покажешъ пAтя на единъ човBкъ. 
Това значи да му дадешъ начинъ, какъ да изпълни волята Божия. 
Ако той изпълни волята Божия, ще оздравBе; ако се усъмни и не 
я изпълни, ще замине за другия свBтъ. 

НBкой казва: Въ какво седи изпълнението на Божията воля? 
Да изпълнишъ волята Божия, значи да пожертвувашъ имането 
си, живота си и всичко, каквото имашъ на Бога. Казвате: Нали 
живBемъ въ общество, какъ ще пожертвуваме всичко за Бога? 
Въ кое общество живBете? И волътъ може да каже, че живBе въ 
общество. И овцата може да каже, че живBе въ общество. И 
коньтъ може да каже, че живBе въ общество, но питамъ: колко 
струва едно овче общество или едно говеждо общество или едно 
конско общество? Най-послB, колко струва и едно човBшко 
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общество? - Една лула тютюнъ. Както тютюньтъ изгаря, така и 
човBкътъ се ражда и умира. И той изгаря като една лула тютюнъ. 
СлBдъ като изгори лулата тютюнъ, тя се е прBвърнала въ димъ и 
пепель. И лулата мисли, разширява се, но какво е измислила въ 
края на краищата? НBкой казва: Ама азъ съмъ грънчарь, имамъ 
изкуство, работя хубави гърнета отъ фаянсъ, знаете ли това? - 
Зная, че си изработилъ десеть хиляди гърнета и си ги разпродалъ 
на хората. Тия гърнета благодарятъ ли ти, че си ги създалъ? Ако 
единъ день заболBешъ, тB ще дойдатъ ли при тебе да ти 
помогнатъ? И най-послB, ти увBренъ ли си, че тия гърнета единъ 
день ще заематъ високи длъжности? Ако вие се заемете съ една 
душа, направите ѝ нBкое добро, а именно, показвате ѝ начинъ, 
какъ да повдигне мислитB си нагорB къмъ Бога; показвате ѝ, 
какъ да облагороди сърцето си и какъ да усили волята си, всичко 
това не струва ли повече отъ десетьтB хиляди гърнета? - Това 
нBщо струва повече даже отъ всички общества, които сега 
сAществуватъ въ свBта. Въ свBта има само едно общество. То е 
общество отъ такива хора, които иматъ стремежъ къмъ Бога. 
Само тB образуватъ “общество” въ пълния смисълъ на думата. 
Ако нBкой мисли, че има нBщо повече извънъ това общество, 
той се лъже. За всинца ви трBбва да се създадатъ благоприятни 
условия. Това значи да се създаде общество, срBда, въ която 
човBкъ може да възроди своя животъ. 

И тъй, имате ли скръбь - оглашени сте. Имате ли изпитания - 
вBрующи сте. Учите ли - ученици сте. Ако вие, като ученици, не 
можете да прBодолBете известни мAчнотии, тогава дB е вашата 
сила? Въ какво вBрвате. ТрBбва да дойдатъ ангели да ви носятъ 
на носилки, както въ Япония носятъ богатитB хора. Васъ, 
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царскитB синове, гениалнитB хора, пълни съ добродBтели, 
трBбва на рAцB да ви носятъ, да ви подтикватъ, за да вървите 
напрBдъ. Ако ви занесатъ на Небето, вие ще бAдете на показъ, 
както излагатъ на показъ въ свBта маймунитB. Това ви се вижда 
смBшно. Не, туй е великата Истина. Защо? - Понеже вие 
мислите, че сте отъ Божествено произхождение, и всичкитB ви 
работи и тукъ на Земята, и горB на НBбето трBбва да вървятъ 
безъ мAчнотии, безъ страдания и изпитания. Вие сте смBшни въ 
своитB твърдения, като поддържате, че сте отъ Божественъ 
произходъ, че сте излBзли отъ Бога. ДобрB, съгласенъ съмъ съ 
васъ, но казвамъ, покажете ми, дB се проявяватъ качествата на 
Божественото у васъ? Ще бAде смBшно да казваме, че сме 
Божествени безъ да проявимъ сами ние Божественото начало въ 
себе си. Не можете ли да го проявите, значи вие засега живBете 
въ това, което не е Божествено. ВрBме е вече да проявите 
Божественото въ себе си. Засега то спи у васъ. Вие още не сте 
дошли до положителната вBра. Днесъ, когото отъ васъ и да 
поставятъ на изпитъ, да му отнематъ всичкото богатство, да му 
отнематъ общественото положение, което заема, и да го 
поставятъ въ единъ чуждъ градъ, непознатъ отъ никого, той ще 
покаже, колко силна е била вBрата му. ВBрующиятъ нBма отъ 
какво да се плаши. 

Ще ви приведа единъ примBръ, да видите, какво нBщо е 
силната, чиста, дBтинска вBра. Не зная, доколко този примBръ е 
дBйствителенъ фактъ, но ще го привBда тъй, както ми е 
прBдаденъ. Това се е случило въ България, преди 50 - 60 години. 
Баща и майка, заедно съ своето момиченце, тръгватъ на пAть за 
единъ градъ, но трBбвало да прBминатъ прBзъ една планина. 
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ПрBзъ планината ги нападатъ разбойници. Бащата и майката 
успBли да се освободятъ отъ тBхъ, избBгали, но въ страха си не 
забBлезали, че момиченцето имъ не е съ тBхъ и го изгубили. То 
останало всрBдъ планината, плакало, викало, търсило майка си, 
но не могло да я намBри. По едно врBме то вижда на пAтя си 
мечка. Веднага се затичва къмъ нея, започва да я гали, да я 
милва по козината и да я пита: ”Кажи ми, дB е мама?” Мечката 
стои на едно мBсто, поглежда го. Момиченцето се качва на гърба 
ѝ и тя тръгва, започва да обикаля съ него изъ планината. Тъй го 
носила нBколко часа и се радвала. Въ това врBме майката търси 
своето дBте. Изведнажъ мечката излиза насрBща ѝ. Вижда тя 
нейното момиченце на гърба на мечката. Това вижда и бащата. 
Уплашватъ се двамата и хукватъ да бBгатъ. Виждатъ прBдъ себе 
си една голBма скала. Изкачватъ се на нея и оттамъ викатъ на 
момиченцето, да слBзе отъ мечката и да отиде при тBхъ. Но 
дBтето не се плаши отъ мечката. РодителитB гледатъ отъ 
скалата, казватъ си: Ще го разкAса мечката! Не, Господь казва 
на тази мечка: Ти ще занесешъ това момиченце при майка му! И 
мечката се радва, че изпълнява волята Божия. Момиченцето 
слиза отъ гърба на мечката и отива при майка си. Туй разбирамъ 
вBра. Кой не е бBгалъ отъ мечка? Момиченцето плаче, вика, 
търси майка си. Казвамъ, такива състояния трBбва да има 
човBкъ, когато дойде въ свBта. Щомъ въ свBта сAществува 
разумность, както това се твърди, нашата опитность отъ живота 
трBбва да бAде положителна, да почива на дълбоко прBживBни 
и опитани нBща. Ще дойдатъ страдания, ще дойдатъ 
неразрBшени нBща, ще дойдатъ мAчнотии, но красотата на 
живота седи именно въ тия нBща. 
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Сега, нBма да се прави въпросъ, кой какъвъ е, дали е 
оглашенъ, вBрующъ или ученикъ. Който е оглашенъ, ще гледа 
да стане вBрующъ. Който е вBрующъ, ще гледа да стане 
ученикъ. Който е ученикъ пъкъ да се учи. На какво? - На 
незнайнитB добродBтели. Когато апостолъ Павелъ отиде въ 
Атина, казваше на атинянитB: “Азъ не ви проповBдвамъ за 
тBзи богове, които вие знаете, но ви проповBдвамъ за 
“незнайния Богъ”, чийто надписъ видBхъ нBкAдB изъ града 
ви. Ще ви говоря за този Господь, Когото вие не знаете.” 
Казватъ му атинянитB тогава: “Говори ни за незнайния Богъ, 
да видимъ, кой е Той.” Така и ученикътъ ще говори за 
незнайнитB добродBтели. Велико е това, което не се знае. Въ 
нашето съзнание има нBщо, което не е проявено. Туй, което 
не знаете, то е доброто, къмъ което се стремите. То е 
Божественото. Затова ние усBщаме единъ потикъ, едно 
вAтрBшно течение, което ни тласка къмъ Божественото. Тъй 
щото, въ това именно седи великия животъ за въ бAдаще. 

Помислете сега, коя бBше основната идея въ тази лекция. 
Сега, като ви слушамъ да пBете, намирамъ, че сте отвикнали 

да пBете. Питамъ ви: когато човBкъ скърби, може ли да пBе? 
Когато се изпитва, може ли да пBе? Когато учи, може ли да пBе? 
При ученето човBкъ може да пBе за развлBчение, но само когато 
е свободенъ. При страданието може да пBе, за да се утBши. При 
изпитанието може да пBе, за да се запази. Азъ говоря за 
музиката, като възпитателно срBдство. Тя не трBбва да се отдBля 
отъ сAщинския животъ. НейнитB трептения влизатъ въ живота, 
влизатъ въ чувствата, влизатъ въ мислитB, а сAщо така влизатъ и 
въ говоримата рBчь. Музиката влиза навсBкAдB. ЧовBкъ трBбва 



 

541 
 

да бAде музикаленъ; мислитB му да бAдатъ стройни, въ 
чувствата си да има висши трептения. Свещено нBщо е 
музиката! НBкой отъ васъ могатъ да кажатъ, че музиката, 
пBнието е необходимо за всички: други могатъ да кажатъ, че и 
безъ тBхъ може. Не, при сегашното ви развитие, музиката ви е 
необходима. Ще дойде врBме, когато музиката може да се 
изключи отъ живота, но това врBме още не е дошло за васъ. 

ВсBки отъ васъ, като става сутринь, той трBбва да пBе, ако не 
гласно поне въ ума си. Ако нBма гласъ, мислено поне да пBе. 
ЧовBкъ, който не може да влада своя ларинксъ, мAчно може да 
създаде характеръ въ себе си. Туй трBбва да знаете. Най-първо 
човBкъ трBбва да влада гърлото си. Не казвамъ, че трBбва да му 
заповBдва, но да го държи въ изправность. Това е най-голBмото 
благословение, което Господь е далъ на човBка. Този органъ е 
свързанъ съ мислитB, свързанъ е и съ чувствата на човBка. ВсBки 
органъ има свой изразъ. Сега, напримBръ, какво трBбва да ви 
вдъхновява въ музиката? За какво трBбва да пBете и свирите? 
Най-първо вие трBбва да пBете и свирите за това, което имате въ 
себе си. Не пBйте за другитB хора. Възпитателното влияние на 
музиката седи въ това, да пBете за себе си. СлBдъ туй ще пBете 
за другитB. Най-послB ще пBете за Бога. Като казвамъ, че най-
послB ще пBете за Бога, разбирамъ, че на Бога ще принесете 
плода. Първо ще пBешъ на себе си, защото само ти можешъ да 
издържашъ да се учишъ. ПослB ще пBешъ на другитB. Когато се 
научишъ да пBешъ хубаво, ще пBешъ и на ангелитB и тB ще те 
слушатъ. Такъвъ е естествениятъ ходъ на нBщата. Който не 
разбира работитB така, той не може да бAде музикаленъ. 
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ВсBки човBкъ има музикално чувство, но то не е еднакво 
развито у всички. У нBкои е много добрB застAпено, у други - 
много слабо застAпено. Ако искате да се учите, накарайте нBкоя 
сестра, която има хубавъ гласъ, да ви попBе, а вие слушайте. Тя 
нека пBе, а вие слушайте. Този даръ да пBе е Божественото 
нBщо. СлBдъ това намBрете трета сестра, която пBе още по-
хубаво и двBтB заедно я изслушайте! Та, първо ще пBете на себе 
си. Като дойдете въ по-горна стадия, ще пBете за другитB и тB 
ще ви слушатъ. Да се изслушвате единъ другъ съ внимание, това 
е единъ отъ добритB възпитателни методи, който трBбва да 
прилагате въ живота си. 

Сега ще вземемъ чуждата дума “Вехади” и ще я изпBемъ. 
Думата “вехади” значи започване на една работа. ВсBка работа 
трBбва да започваме съ най-благородни подтици. Мотивътъ, на 
който пBемъ тази дума е източенъ. ТоноветB сA смBсени: 
мажорни и миньорни. Думата “Вехади” прBдставлява много 
малъкъ пасажъ отъ една свещена пBсень. Като пBете, вие трBбва 
да се стремите къмъ чистота на тоноветB. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

28-ма школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 17.VI.1925 г. 

София 
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Най-малкото чувство 
 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Прочете се резюме отъ темитB: “Най-добритB качества 

на най-добрия ученикъ”. 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: “Най-

великата незнайна добродBтель”. 
За следния пAть ще пишете върху темата: “Най-малката 

незнайна добродBтель”. 
Понеже никой отъ васъ не можа да намBри най-великата 

незнайна добродBтель, тя остава засега неизвBстна, хиксъ. Най-
малката незнайна добродBтель остава да бAде “у”. Значи “х” и 
“у” ще бAдатъ двBтB допирни точки въ трансценденталния 
свBтъ, т. е. въ този свBтъ, който човBкъ може да схване и 
разбере извънъ своитB сBтива. Кажете ми сега, какво значи 
човBкъ да разсAждава правилно? Сега, на мода въ свBта е 
дамитB да носятъ кAси рAкави, да ходятъ съ голи рAцB. Защо 
носятъ кAси рAкави? ВсBко нBщо, което човBкъ прави, трBбва 
да има свои мотиви, свои причини. Когато нBкоя дама ходи съ 
голи рAце денемъ, на слънце, това разбирамъ, но да ходи съ 
голи рAцB облачно врBме, или когато седи въ нBкоя стая, или 
отива на нBкакво събрание, де е смисълътъ въ това? На какво 
слънце ще се пече тогава?  
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Азъ искамъ да кажа, че всBко нBщо, което човBкъ прави, 
трBбва да е разумно. Вие можете да се печете на слънцето, 
както искате и когато искате, безъ да е на мода ходенето съ 
голи рAцB. Азъ поддържамъ това, хората да се печатъ на 
слънце и мAже и жени. Нека всички сестри носятъ кAси 
рAкави вънъ отъ града, но влBзатъ ли въ града, трBбва да 
носятъ дълги рAкави, защото отъ праха въ града, поритB на 
кожата ще се запушатъ и дишането имъ ще се затрудни. 
СлBдователно, онзи, който създалъ модата, билъ уменъ. За 
умнитB жени той препоръчва да носятъ кAси рAкави извънъ 
града и да се пекатъ на слънце, а за глупавитB да носятъ кAси 
рAкави по улицитB, а дълги рAкави на затворено. УмнитB 
жени ще носятъ дълги рAкави у домътъ си, а кAси всрBдъ 
Природата, глупавитB жени - обратно, кAси рAкави по 
улицитB, а дълги всрBдъ Природата, да не почернBятъ. Умната 
жена е глупава у дома си, а умна на слънце, а глупавата 
обратно. Вънъ отъ това, като се движите между вашитB братя 
вънъ въ свBта и тукъ между васъ съ кAси рAкави, нBкой отъ 
тBхъ може да се съблазняватъ. Не забравяйте, тB не сA хора 
светии, тB сA грешници още. Като се движите между хората, 
нека вашата свобода не причинява съблазънъ между тBхъ. 
Казвамъ, хората се раждатъ голи, а не облечени. Защо днесъ 
ходятъ облечени? Защото сA грешници. Докато хората сA 
грBшни, нека бAдатъ внимателни едни къмъ други. Когато 
Адамъ и Ева бBха въ рая, тB ходяха голи, но щомъ ги изпъдиха 
отъ рая, облBкоха се въ кожи. Защо? - Студено имъ било. 
Докато били въ рая, слънце грBяло, топло било и тB ходили 
голи. 
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Въ свBта сAществува три вида голота: тBлесна, умствена и 
сърдечна голота. НBкои религиозни хора, Христови 
послBдователи сA благочестиви физически, но въ сърцето не 
сA благочестиви. Други пъкъ сA благочестиви въ сърцето, но 
не сA благочестиви въ ума. Ще видите, че нBкои хора се 
стрBмятъ дрехитB имъ да сA затворени, съ кAси рAкави, но 
отвAтрB не сA благочестиви. ДобрB е за въ бAдеще, всички 
сестри да си направятъ бBли ленени блузи. Която сестра иде въ 
школата облBчена съ черни дрBхи, нBма да я приемеме. Вие 
нали искате мода? Ето ви мода. Тукъ нBма да дохождате, както 
вие искате, но трBбва да слушате, ако искате да ви се 
прBподава. Туй трBбва да знаете веднажъ за винаги! ДрBхитB 
ви трBбва да сA хигиенични. СестритB да си направятъ дълги 
ленени, а не копринени блузи. И млади и стари сестри ще си 
направятъ такива блузи, както и тBзи, които иматъ, и които 
нBмать възможность. БогатитB сестри да отворятъ кесиитB си 
за бBднитB. БлузитB ви ще бAдатъ широки, съ широки рAкави, 
долу съ едно ширитче за да не се вдигатъ нагорB. Казватъ: защо 
да закриваме рAцетB, вратоветB си? Защото въ това нBма нищо 
красиво. Ако е въпросътъ за красота, разбирамъ, но тукъ нBма 
нищо красиво. Или вие искате да изнесете на показъ вашата 
грозота? Не, вие трBбва да бAдете или много грозни, или много 
красиви, или много добри, или много лоши. Два полюса има въ 
живота. НBкои отъ васъ може да останатъ на особено мнение. 
Свободни сте, но и на братята ще кажа да си направятъ по едно 
бBло лBнено палто и по една бBла жилетка. Ще кажете, че 
нBмате пари. Когато дойде въпросъ да направите нBкоя 
копринена рокля на вашата жена или дъщеря, за тBхъ ще 
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намBрите пари. Тогава кесията ви се отваря. ТBзи бBли палта 
ще се обличатъ когато влизате въ класъ. Първо, сестритB нека 
се облBкатъ въ бBло, а послB братята. Като идвате въ класа, 
всички трBбва да сте облBчени съ чисти дрехи, това е свещено 
нBщо. Нали сте окултни ученици? Вие прBзъ цBлата седмица 
сте били облBчени съ една дреха и прBзъ това врBме сте се 
карали съ дBтето си или съ мAжа си и съ тази дрBха ще дойдете 
въ класъ. Не, ще съблBчете дома си тази дреха, тя е пропита съ 
лоши мисли и настроения и се облBчете съ чиста дреха. Нали 
вие идвате въ Школата да се учите на МAдрость? Казвате: 
“ВсBкакъ може.” Не е така. Ако идвате тукъ съ нечисти дрBхи, 
съ нечисти тBла, на какво ще замяза тази Школа? ПрBди да 
дойдете въ класа, всички трBбва да си измивате краката, 
вратоветB, да сте чисти. 

Азъ ви питахъ, какво значи човBкъ да мисли, да разсAждава 
правилно? Ще ви кажа, въ какво седи правилното мислене. Въ 
човBка има двB течения. Едното отъ тBхъ е отъ пAпа нагорB и 
се образува въ главата, а другото е отъ пAпа надолу. Второто 
течение води къмъ центъра на Земята, а първото - къмъ 
центъра на Слънцето. Най-послB има и трBто течение, което 
съединява първитB двB течения. Третото течение наричатъ аура 
на човBка. Второто течение, т. е. това, което води къмъ центъра 
на Земята, включва всички низши енергии на човBка, които той 
добилъ въ своето животинско състояние. Като изучаваме 
строежа на човBшкото тBло, ще видимъ, че първитB двB 
течения включватъ въ себе си още двB течения. Всички тия 
течения сA съчетани едно въ друго. ТB се забBлBзватъ и въ 
мисъльта, и въ чувствата на човBка. 
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Да кажемъ, че вие размишлявате идеално върху единъ 
въпросъ, по мисъль живBете между ангелитB, а сAщеврBмено 
сте облечени въ плъть и кръвь. Поради тази идея, въ вашето 
тBло ще се пробудятъ и други сили, свързани съ живота на 
мисъльта. ТB сA низшитB сили у човBка. Така е, животътъ на 
ангелитB и животнитB сA свързани въ единъ общъ животъ. 
Разумниятъ и неразумниятъ животъ вървятъ заедно въ човBка. 
Чувствата и мислитB въ човBка сA свързани. Божественото ги 
свързва. Въ това нBма никакво зло, но потрBбно е да се 
разбиратъ законитB, които управляватъ тия двB течения. За 
васъ е трудно още да ги разбирате, но трBбва да ги знаете, 
защото тB ще ви послужатъ за сегашниятъ животъ, който 
трBбва да съграждате. Ако вие не разберете тия закони, мAчно 
може да запазите туй, което днесъ ви се дава.  

Вие всBкога може да изгубите вашето равновBсие, ако не въ 
школата, то отвънъ. Вечерно врBме, като спите, дойде нBкой и 
извика: “Пожаръ!” Вие скачате отъ леглото и хуквате навънъ. 
Не, ще станете полека, ще вземете чорапитB си и спокойно ще 
ги турите на краката си. ПослB ще се разходите малко изъ 
стаята си и ще излBзете навънъ. Това е философия! Вие какво 
правите? Щомъ се запали кAщата, хуквате навънъ. Какво е 
това присAствие на духа? Какъ ще може такъвъ човBкъ да 
влияе на себе си и на другитB? ВсBки човBкъ, който се стрBска, 
губи почитанието на другитB хора. Тукъ всBки може да ви 
изплаши. Какъ? - Ако нBкой човBкъ пусне една малка дBтска 
бомбичка прBзъ прозореца, всички ще наскачате. Не само вие, 
но всички хора губятъ равновесието си, губятъ присAствието 
на духа. Дойде имъ една малка болесть, губятъ присAствие на 
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духа. Изгубятъ паритB си, губятъ присAствие на духа. НBкой 
кираджия излBзе отъ кAщата имъ, губятъ присAствие на духа. 
ПAдятъ ги отъ кAщи, губятъ присъствие на духа. НBкой каже 
нBкоя лоша дума за тBхъ, губятъ присAствие на духа. Хиляди 
нBща въ свBта могатъ да ви изкаратъ отъ равновBсие. И слBдъ 
всичко това разисквате, какво сA казали Кантъ, Декартъ, 
апостолъ Петъръ, едикой си историкъ, едикой си математикъ и 
т. н. 

Питамъ ви: какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и т. 
н.? Числото 2n показва, слBдъ колко милиони години ще се 
създаде човBкътъ отъ една клBтка? Числото 3n показва слBдъ 
колко милиони години едно момче ще се прBвърне въ момиче, 
споредъ съчетанията, по които Природата работи. Природата 
работи разумно. Когато измBня формитB, тя си има причини за 
това. НBйнитB причини не сA като човBшкитB, тB сA разумни, 
добрB обосновани. ЗапримBръ, човBкъ като погледне месцето 
на нBкое говедо, въздиша. Защо? - Иска да си хапне отъ него. 
Като погледне ябълката, пакъ въздиша. ЧовBкъ постоянно 
въздиша. Не, като бутнешъ месцето на кого и да е, било 
човBкъ, животно или плодъ трBбва да почувствувашъ, да 
съзнаешъ, че всичко това е направено отъ Бога. И като бутнете 
едно гърне, вие разбирате, че въ него може да поставите 
отлично розово масло или да го направите единъ простъ 
умивалникъ, да се миете въ него. Писанието казва: “Пазете се 
отъ грBховетB”, да не бAдете гърнета за миене въ тBхъ, но 
чисти да останете. СлBдъ колко години ще станете 1n? НBкой  
казва: “Духътъ ще ме научи на всичко.” Не, Духътъ говори въ 
nта степень. Кой научи хората да говорятъ? Ти, който 
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мълчишъ, кой те научи да говоришъ? Духътъ казва: “Онзи, 
който говори, говори отвънъ; а онзи, който мълчи, говори 
отвътрB.” Онзи, който говори, е прBводчикъ на Господа. 
Всинца вие сте прBводчици на Господа. Богъ ви пита: Какво ви 
казва вашиятъ учитель? - Не можахме да разберемъ езика Му. 
Тогава трBбва да дойде нBкой при васъ, да ви научи да 
разбирате езика на учителя си, а то е дълга и широка работа. 

За да осмислите живота си не само за една минута, а за 
вBчни врBмена, много нBщо се изисква. Ако нBкой каже, че е 
придобилъ радостьта само за една минута, това не е никаква 
придобивка. Истинската радость трBбва да бAде радость на 
цBлата вBчность. Щомъ не може да я задържите завинаги, това 
не е радость, това е само една проекция. Вие ще гледате тази 
радость да влиза постепенно въ вашитB сърца и умове. ВлBзе 
ли дълбоко въ васъ, тя никога нBма да изгасне. Тогава морето 
може отвънъ да се бушува, може да имате скърби, страдания, 
недоразумения, но това нищо не значи. Нима онзи параходъ, 
който минава прBзъ Атлантическия океанъ, е посрBщнатъ отъ 
вълнитB съ финикови вBйки? - Не, капитанътъ, моряцитB, 
пAтницитB, всички се слагатъ, навеждатъ се къмъ Земята. 
ПрBди да е тръгналь, всички пAтници седятъ съ букети отъ 
рози, голBми герои сA тB, но слBдъ шесть деня не остава нито 
една роза отъ букета и вече не си говорятъ тъй благо, нBжно. 
ВсBки отъ тBхъ легналъ на корема си, говори нBщо на 
дюшемето. Какъ мислите ще опитате ли всички тия работи въ 
свBта? - Ще ги опитате. Но има страхливци, които не влизатъ 
въ парахода, тB стоятъ отвънъ на брBга и наблюдаватъ само. 
Онзи, който влBзе, въ парахода ще влBзе и въ Царството Божие. 
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Той трBбва да бAде първостепененъ герой, да нBма подобенъ 
на нBго. Тъй трBбва да разбирате нBщата. Вие трBбва да бAдете 
герои, да прBодолявате мAчнотиитB. Казвате: Добъръ е 
Господь. Азъ зная, че Господь е добъръ. Щомъ Господь е 
добъръ, вие трBбва да бAдете герои. Господь обича смBли и 
безстрашливи дBца, които не се страхуватъ. Ако единъ паякъ 
може да те уплаши и да бBгашъ отъ него, дB е твоето 
геройство? Като те види нBкой ангелъ, че бBгашъ отъ паяка, ще 
се усмихне и ще каже: Да бBгашъ отъ единъ паякъ, това е 
добродBтель, ти заслужавашъ шесть. Вие казвате: Какъ, нима 
отъ паякъ бBгаме? Да, вие и отъ мравя бBгате, и отъ една малка 
микроба бBгате. - А, отъ микроба ще бBгаме! - Какъ не бBгате 
ли отъ микробата на чумата? Ако тази микроба влBзе въ 
кръвьта ви, какво ще направите вие, голBмиятъ герой? И най-
голBмиятъ пехливанинъ да сте, нBма да се минатъ и 24 часа, ще 
легне на гърба си. Всички бBгатъ отъ тази микроба, тя е много 
силна. Вие ще ѝ кажете: Ще ти дамъ, колкото пари искашъ, 10 - 
15, 000 лева, но моля ти се, иди на друго мBсто. Азъ съмъ 
много слабъ, иди при нBкой мазничъкъ. Тази микроба, това е 
грBхътъ въ човBка. ГрBхътъ е една микроскопическа, нищожна 
мисъль, която бутнешъ ли малко, веднага те поваля на земята. 
Тя е повалила висши сAщества и васъ ще повали. Затова 
казвамъ: отъ грBха да ви е страхъ, да бBгате като отъ чума. 

Сега, какво разбрахте отъ тази лекция? Ще кажете:  
Учительтъ ни се кара. Това не е караница. Това е изнасяне на 
извBстни положения, които трBбва да знаете. Безъ това знание 
сегашниятъ животъ е безсъдържателенъ. Нашият животъ може 
да бAде съдържателенъ само при знанието на малкитB 
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добродBтели. Ако тази вечерь вие не придобиете една малка 
добродетель, която досега не сте знаяли, и я прибавите къмъ 
вашето знание, какъвъ смисълъ има всичко това, което чухте? 
Тази вечерь ще турите една малка тухличка въ зданието, което 
градите, та като се върнете дома си, да знаете, че е запушена 
една малка дупка. Направите ли това, ще знаете, че работата ви 
за цBлия день е завършена. Като дойде единъ ангелъ да види, 
какъ работите, ще намBри, че сте запушили една малка дупка 
въ вашето здание. 

И тъй, 1n означава единъ принципъ, който дBйствува 
непрBривно. Числата 2n, 3n, 4n, 5n, 6n и т.н., това сA сили, 
които сAщо тъй работятъ непрBривно въ Природата. Въ живата 
математика тBзи числа означавать сили, които работятъ 
непрBривно. ТB прBдставляватъ цBль свBтъ. Единицата може да 
се разложи на своитB съставни части. Двойката сAщо може да 
се разложи на своитB съставни части и т. н. 

Та казвамъ, най-малката добродBтель въ свBта всBкога 
образува хармония между всички хора. Тя нагласява хората. 
Като дойде между животнитB и въ тBхъ внася радость. Всички 
овци и вълци се примиряватъ при нея. Тя внася хармония 
между учители и ученици, между свещеници и пасоми и т. н. И 
между васъ, като дойде, пакъ дBйствува сAщия законъ. 
СлBдователно, щомъ нBкога вие сте разтревожени, ще се 
помолите на Господа, да ви изпрати най-малката добродBтель, 
да внесе миръ и хармония въ васъ. Така ли правите вие? - Не. 
Вие започвате да разказвате на Господа: Господи, знаешъ ли, 
че азъ съмъ голBмъ грBшникъ? Господь казва: Това азъ зная 
отдавна. Въ моята книга ти си написалъ това въ nта степень. 
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НBма нужда да ми го повтаряте още, но приемете въ себе си 
най-малката добродBтель и я угостете. Така трBбва да 
постAпите. Приемете ли въ себе си най-малката добродBтель, 
азъ ще се радвамъ, като на свой най-добъръ приятель. ГолBмата 
добродBтель не може да се побере въ васъ, но малката може. Тя 
е красива, при това не е взискателна, скромна е тя.  

Азъ искамъ, всички ученици да иматъ въ себе си най-
малката добродBтель. Тази вечерь мога да ви подложа на единъ 
изпитъ. Какъвъ може да бAде този изпитъ? - Да изкарамъ 
нBкой отъ васъ, който обича да говори много, да ви държи два 
часа, да го слушате. Кой отъ васъ ще седи спокойно, безъ да се 
обръща на една и на друга страна. Той да ви говори, а вие да го 
слушате, като че ви говори нBща, които не знаете и да кажете 
послB, че сте слушали много умни нBща. Вие обаче, какво ще 
кажете? - ОтдB се намBри този братъ? Учительтъ него ли 
намBри? НBмаше ли нBкой по-уменъ да излBзе да говори? Ние 
ще оглупBемъ, ако речемъ да го слушаме. Не, ще слушате. 
Докато житцето ви говори, докато царевицата ви говори, 
докато хлBбътъ ви говори, докато пиперкитB ви говорятъ, вие 
ще можете да слушате. Какво значи да ти говори житното 
зърно? Когато житното зърно говори, най-първо ти ще му 
дадешъ мастило да пише. НBкой казва, че житното зърно не 
може да пише. Всички вие имате по едно перо - езикътъ, и 
мастило - слюнката. Житното зърно, като влBзе прBзъ устата 
ви, най-първо ще говори на стомаха; слBдъ това ще влBзе въ 
кръвьта и ще говори на сърцето; послB ще говори на ума и 
тогава ти ще вземешъ перото, ще туришъ рAката на книгата: 
“тръсъ-тръсъ-тръсъ”, пишешъ нBкакъвъ прBводъ. Житното 
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зърно е писало отвAтрB на единъ физически езикъ. ПослB 
писало на сърцето на механически езикъ. СлBдъ това писало на 
ума, пакъ на физически езикъ. И най-послB вадите заключение, 
че житното зърно е написало едно отлично писмо. 

Първото нBщо: на всинца ви трBбва търпBние! Онзи, който 
говори пръвъ, ще говори най-много два часа, вие трBбва да го 
изтърпите. СлBдъ него ще излBзе другъ, който ще говори 
четири часа. ПослB ще излBзе трети, който ще говори шесть 
часа и ако не го изслушате съ търпBние, ще дойде другъ да 
говори осемь часа, десеть часа, а дори и до 24 часа. Кажете ми, 
какво казва сега Духътъ? Въ каква степень ще имате число 
сега? Христосъ казва: “Ако вие не можете да разберете земнитB 
работи, какъ ще разберете небеснитB?” Това не значи, че 
небеснитB работи не могатъ да се разбиратъ, но за тBхъ се 
изисква голBмо съсредоточение, голBмо концентриране, 
вниманието ви да не се отвлича. Когато разсAждавашъ за 
Небето, нищо не трBбва да те смущава. Каквото и да стане, ти 
трBбва да мислишъ, че нBмашъ никакво задължение и като се 
вгълбишъ, да забравишъ всичко. Да се концентрира човBкъ, 
това е едно благо, което той трBбва да придобие. Придобие ли 
го, Духътъ ще може по-лесно да работи върху васъ, не само 
сега, но завинаги. Хиляди духове, които сA ви обичали, сA 
работили върху васъ. ТB сA ваши напрBднали приятели, които 
и сега работятъ върху васъ, а освенъ тBхъ и Богъ съ своята 
Любовь работи върху васъ. Когато върху васъ работятъ 
толкова много сAщества, пъкъ и Богъ работи, трBбва ли да 
бAдете мързеливи и вие сами да не работите? 
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Единъ день, при свободно врBме, ще ви обясня произхода на 
мързела. НBкои казватъ, че не трBбва да се работи; други 
казватъ, че трBбва да се работи много, защото Христосъ е 
казалъ: “Отецъ ми работи, а азъ работя.” НBкои казватъ: Азъ 
работя духовно, нека другитB работятъ физически. Не, всичко 
въ свBта е свързано. Когато азъ посBя въ земята три царевични 
зърна, азъ нBма да считамъ, че тB сA мъртви сAщества, но ще 
ги разглеждамъ като свои малки братчета. Въ моя умъ тB 
сAществувать като три ангела въ Небето. Отивамъ при нBкоя 
слива или ябълка, спирамъ се предъ тBхъ, тB не сA мъртви 
сAщества за менъ. ТB сA живи сAщества, които азъ ще 
помилвамъ и ще имъ кажа: Доволни ли сте? Вие казвате:  
Учительтъ ни кара да копаемъ картошки. Не, азъ ви изпитвамъ 
умоветB. Да копаете картофи, царевица, това е философия на 
живота. Ако вие, като окултни ученици не се научите да 
гледате по този начинь на нBщата, нBма да отидете много 
напрBдъ. Ако азъ съ едната си рAка само или даже съ най-
малкия си пръстъ помогна на една царевица или на едно житно 
зърно, да ги посадя въ земята, да имъ направя една малка 
услуга, това показва, че азъ имамъ една положителна 
философия за живота. Ако не можешъ да говоришъ нBкому, 
иди въ нBкоя нива да копаешъ. Ако нBмашъ своя, иди на нBкоя 
чужда, разкопай наоколо пръстьта ѝ. Разкопаешъ ли я, ти си 
направилъ една отлична работа. Направете единъ такъвъ опитъ. 
Този житенъ класъ, около който ще работишъ, е свързанъ съ 
нBкоя философска глава въ София. Като си побутналъ това 
житно зърно, то има вече твоето влияние, ще проговори на 
стомаха на този човBкъ и като ви срещне, той ще ви помоли:  
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Не можете ли да ми кажете нBщо духовно? Не бутнешъ ли това 
житно зърно, този човBкъ нBма да те погледне. 

Ще обясня тази мисъль на вашъ езикъ, да ме разберете по-
добрB. ПрBдставете си, че азъ отивамъ нBкAдB, съ скAсани 
дрехи и съ празни джебове. Като ме видятъ ще кажатъ: Ние не 
искаме вашата философия, вървете си! Но прBдставете си, че 
азъ съмъ облBченъ много хубаво, накиченъ съ скAпо-цBности и 
влBза въ нBкой домъ. Щомъ ме видятъ, ще ме поканятъ на 
трапезата, ще ми се усмихнатъ и като имъ говоря ще ме 
слушатъ. Като отворя чантата си, всички ще ме слушатъ съ 
внимание. Каквото имъ кажа, ще го направятъ. Това значи да 
побутнешъ едно житно зърно. Понеже ти си богатъ, съ пълна 
чанта въ рAка, облеченъ съ фракъ, имашъ МAдрость, знание въ 
главата, като отидешъ при твоя приятель, той веднага ще ти 
отвори, ще те покани и ще ти каже: ЗаповBдай, азъ тB чакамъ 
отъ много години, радвамъ се, че дойде при менъ. Довечера ще 
те заведа на концертъ. ПрBди години въ стаята ми дойде единъ 
човBкъ и ми остави цBлъ чувалъ бBли паразити. Казва ми:  
Ходихъ тукътамB, но никAдB не ме приеха. Казвамъ, кажете му 
да събере тBзи паразити и да ги продаде. ЧовBкъ трBбва да 
посрBща хората съ отворено сърце, но и тB не трBбва да 
злоупотрBбяватъ съ тBхната готовность. Естествено състояние 
е, когато дойде нBкой човBкъ, веднага сърцето ми да се отвори, 
да услужа на тозъ човBкъ. Това е Божествено. Ако, за да се 
моля трBбва да чета Библията, това считамъ за насилие върху 
себе си. Молитвата трBбва да дойде естествено. Когато дойде 
нBкой човBкъ дома ми, азъ не трBбва да питамъ Духа, дали да 
го приема или не. Азъ трBбва да го приема, безъ да ми каже 
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Духътъ. Ако Духътъ ми пошепне да го приема, това вече не е 
естествено състояние. Щомъ чакамъ Духътъ да ми каже да го 
приема или не, значи Той го приема въ сAщность, а не азъ. Азъ 
трBбва да го приема, а Духътъ да ми говори отвAтрB. 
Естествено е, когато Духътъ го приема чрBзъ мене. Всички 
трBбва да бAдемъ естествени, да оставимъ да се проявява, 
което Богъ е вложилъ въ насъ, да не бAдемъ нервни, бързи, но 
да бAдемъ внимателни. Азъ запримBръ, забBлязвамъ, ако 
кажешъ нBкому нBщо меко, полугласно, той казва: Този говоръ 
не е естественъ. Ако му кажа нBщо натъртено, казва: Много 
грубо е това. 

Сега, малко ще се занимаемъ съ математика. Да вземемъ: 
5n+6n = 11n. На колко се дBли числото 5? - На себе си. Числото 
шесть се дBли на 2, на 3 и на себе си. Числото шесть е синътъ, а 
числото петь е майката. Питамъ: какъ може! Майката, която се 
дBли сама на себе си, да роди синъ, който се дBли на 2 и на 3? 
Какъ мислите, отъ дB се родиха тия качества у сина? Значи -тB, 
т.е. синътъ, въ своята еволюция е роденъ отъ двама бащи. Това 
сA философски въпроси. Практическиятъ методъ, който може 
да се приложи при числото петь, не може да се приложи, не 
може да се извади отъ числото шесть. Това сA двB разумни 
числа, затова всBки разуменъ човBкъ изучава себе си, изучава и 
Природата. 

Питамъ: коя е главната мисъль отъ лекцията? Азъ искамъ 
отъ васъ да остане въ душата ви най-малкото красиво чувство, 
което сега имате. И тогава вие, голBмиятъ човBкъ да бAдете 
доволни отъ това малко чувство. Като се върнете у дома си, 
потърсете въ душата си едно малко чувство, което нBкога сте 
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прBнебрегнали и го изнесете на трапезата си. Тази вечерь, като 
се върнете дома си, извадете това малко чувство, зарадвайте му 
се, дайте му едно угощение. 

И тъй, тази вечерь ви говорихъ за най-малкото чувство, на 
което вие не обръщате никакво внимание. 

ИзпBйте упражненията: “ГрBе, грBе, свBтлината грBе”, 
“Вдъхновение” и “Вехади”. ТрBбва вече да прBминете къмъ по-
сложни упражнения съ цBли тонове. Защо? Защото ако 
музиката е изражение на човBшката душа, тя не се дължи само 
на проститB тонове, но и на сложнитB тонове. Въ пBнието 
трBбва да дадете ходъ на вашитB чувства. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

29-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 24.VI.1925 г. 

София 
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Земята  се  върти 
Стремежъ  на  душата 

 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: “Най-

малката незнайна добродBтель”. 
Прочете се резюме отъ темата: “Най-великата незнайна 

добродBтель.” 
За слBдния пAть ще напишете въ поетическа форма нBщо 

върху думитB: “Любовь, свBтлина, животъ и топлина за 
човBшката душа”. Отъ тBзи думи ще съставите едно 
стихотворение най-малко отъ единъ куплетъ, а най-много до 
дванадесетъ куплета. 

Ще ви обърна внимание на слBдното нBщо въ живота: 
човBкъ мисли едно, а разбира друго; проповBдва едно, а живBе 
друго. Това сA несъобразности въ живота. Говоримъ за 
Любовьта, а употрBбяваме омразата; говоримъ за Истината, а 
употрBбяваме лъжата. При сегашнитB условия, въ които се 
намираме, е така. Защо? Ние сме неискрени въ отношенията си: 
едно мислимъ, друго казваме. Отидешъ нBкAдB, не си 
разположенъ, но питатъ те: Как си? - Много добрB съмъ. Не е 
вBрно, ти не си разположенъ. Студено ти е, викатъ те край 
огъня но ти казвашъ: НBма защо да дохождамъ около огъня, 
топло ми е. Или обратно, топло ти е, казватъ ти: Свали си 
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дрBхата! - НBма защо, добрB ми е. Не, като ти е топло, свали си 
дрBхата - нищо повече! Ние не сме искрени въ отношенията си, 
не знаемъ, какво нBщо е естественъ животъ. НBкои хора пъкъ 
отиватъ въ друга крайность: нарочно правятъ това, което е 
неприятно на другитB. ТBзи тBхни постAпки отиватъ до 
нахалство. Това е неестествено. Ние говоримъ за свBтлината, а 
обичаме мрака. ВсBки отъ васъ, като се облича, влиза въ стаята 
си, затваря се вAтрB, спуща пердетата на прозорцитB и така се 
облича и съблича. Щомъ искате да се обличате на тъмно и 
никой да ви не вижда, идете въ някоя борова гора въ РодопитB, 
влBзте 10-15 километра навAтрB, за да избегнете отъ всички 
погледи. Иначе въ града всBки ще ви види, тукъ има 
ясновидци. Или можете да влBзете въ нBкое дълбоко подземие 
отникAдB да не прониква свBтлина. Обстановката въ вашата 
стая не е удобна, навсBкAдB прониква свBтлина. Какъ ще 
примирите тия противоречия въ вашия животъ? Обичате 
свBтлината, а търсите тъмнината. Това показва, че човBкътъ не 
обича още свBтлината. Въ него има единъ органъ на скритность 
вложенъ въ неговитB творчески способности. ЧовBкътъ не 
обича да казва туй, което мисли. Той има право. Хората не 
трBбва да знаятъ, какво си мисли той. НBкой питатъ: Ти какво 
мислишъ? То е моя работа. Когато моята мисъль роди плодове, 
азъ ще ги изкарамъ на пазарь и вие ще видите, какво мисля. 
Значи, скритностьта на човBка е необходима дотогава, докато 
неговитB плодове узрBятъ. 

НашитB мисли трBбва да бAдатъ прави, за което иде на 
помощь чувството, съвBстьта. ЧрBзъ нBго познаваме, дали 
мисъльта ни е права или не. При това мисъльта ни трBбва да 
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бAде не само права, но и разумна. Отпредъ, на челото се 
намира центърътъ на разумностьта или на причинностьта, 
чрBзъ който познаваме, коя мисъль е разумна и коя не. 
Мисъльта трBбва да сAдържа въ себе си и морална мекота, т. е. 
човBкъ трBбва да бAде милосърденъ. ГорB на главата се намира 
центърътъ на милосърдието. И най-послB всBка мисъль трBбва 
да съдържа аромата на Любовьта, затова трBбва да имаме и 
Любовь къмъ Бога. Оттукъ виждаме, че всBка мисъль трBбва да 
съдържа въ себе си редъ качества, за да може да устои на 
всички прBпятствия и да се реализира. 

НBкои отъ съврBменнитB психолози лесно разрешаватъ тия 
въпроси, като казватъ: Това е чувството, това е мисъль, това е 
воля. И съ това свършватъ всичко. Попитайте нBкой психологъ, 
дB седи волята, ще ви каже, че волята се намира въ главата. - 
На кое мBсто въ главата? - Въ душата на човBка. ДB е неговата 
душа? Ако волята би била въ душата на човBка, тя все трBбва 
да има едно опрBдBлено мBсто, все трBбва да има нBкаква 
проява. Ако човBкъ е разуменъ, дB се намира неговата 
разумность? Ако е чувствителенъ, дB се намира неговата 
чувствителность? Отъ това, че у нBкои хора тия центрове сA 
по-силно развити, а у други по-слабо развити, това показва, че 
всички хора не сA еднакво чувствителни; всички хора не сA 
еднакво разумни; всички хора не сA еднакво съвBстни и т. н. 
Хората се различаватъ много единъ отъ други. Но 
благодарение, че вие още не познавате физиогномията, 
хиромантията и редъ други науки, та можете донBкAдB да се 
търпите. Единъ день, когато човBшката душа добие своята 
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красива форма, когато всички сили, способности у васъ се 
развиятъ, вие ще разбирате Истината 

ПонBкога у човBка се заражда желание да говори. У хората 
има едно естествено, разумно говорене, но понBкога центърътъ 
на рBчьта се възбужда толкова силно, че у тия хора се явява 
желание за чрBзмBрно говорене. Такива хора и като спятъ 
говорятъ. Не, ти ще спишъ и ще мълчишъ! Воденицата не 
трBбва да говори на всBко врBме. Тя ще мели брашно само 
тогава, когато има жито. Иначе говорътъ е опасенъ, ще 
мълчишъ, докато житото дойде. Ако камънитB се въртять 
напразно, тB ще се изтриятъ. ПослB човBкъ трBбва да мисли, 
когато е врBме за мислене. Дойдатъ ли благородни мисли въ 
ума ти, мисли. Дошла омразата, нBкои хора се разправятъ 
помежду си. Ти не напрBгай ума си, не го хаби, за да 
примирявашъ два дявола. Два дявола не могатъ да седатъ на 
едно мBсто. ЧовBшкиятъ умъ не е създаденъ за тази работа. 

И тъй, въ живота има редъ несъобразности, които 
ученикътъ, който е тръгналъ въ пAтя на Истината, трBбва да ги 
вземе въ съображение и да се справи съ тBхъ. ВсBки отъ васъ 
има слBдната опитность: щомъ кажете нBщо, което не е 
съобразно съ великия Божи законъ, изпитвате скръбь, като че 
сте изгубили нBщо. Хората ви казватъ: Ти не си постAпилъ 
разумно; не си помислилъ разумно; не си говорилъ разумно. -  
Ами Истината говорихъ. - Не, ти не си говорилъ Истината, 
както трBбва. Ти си говорилъ по човBшки, а не по Божествено. 
НBкой ти казва: Братко, ти онзи день излъга бакалина. - Ти 
пъкъ излъга онзи басмаджия. И двамата сA говорили, но това 
не е говорене на Истината. Ти, който си излъгалъ единъ 
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бакалинъ, като не си му доплатилъ 10 - 15 лева не можешъ да 
говоришъ Истината. Но и другиятъ братъ не трBбва да го 
изобличава, но трBбва да отиде при бакалина и да му каже:  
Онзи мой братъ нBмаше достатъчно пари и затова остана да ти 
доплаща 15 лева. Вземи тия пари и ме извини, че закъснBхъ 
малко. Ние сме съдружници съ моя братъ. Това значи да 
говоришъ Истината. 

Ако вие мислите, че ще можете да влBзете въ Царството 
Божие съ този моралъ, който имате днесъ, се лъжете. Съ този 
моралъ ще ви спратъ още на първата врата. Досега хората сA 
живBли така, но отсега нататъкъ не може да се живBе по сAщия 
начинъ. Отъ васъ се изисква едно вътрBшно побуждение къмъ 
великата Божия Любовь, да започнете работа надъ себе си. 
Това е единъ отъ най-малкитB подвизи, но сAщеврBменно и 
отъ най-великитB. Най-красивото нBщо е човBкъ да работи 
надъ себе си. Запитвали ли сте се, откакъ сте се родили и 
досега постAпвали ли сте тъй, както Богъ изисква? Давали ли 
сте си за това отчетъ? Доволенъ ли е Богъ отъ васъ? Ще кажете:  
Отъ петь години вече ние сме въ Школата, работимъ 
съзнателно върху себе си. Оставете този въпросъ, но питамъ 
ви: откакъ сте се родили, изпълнили ли сте поне 1/

100
 часть отъ 

задълженията си, както трBбва? ВсBки день, отъ единия край на 
свBта до другия се чуватъ само роптания и роптания. Ако по-
висшитB, по-напрBдналитB сAщества не подържаха хората, тB 
биха отишли като коня въ рBката. Знаете ли какъ отива коньтъ 
въ рBката? КонетB иматъ голBмъ страхъ отъ буря. И като излBзе 
нBкоя голBма буря, тB вървятъ назадъ. Ако се случи задъ тBхъ 
голBма рBка, тB влизатъ въ нея и така се издавятъ. Въ голBма 
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буря всички коне нагазватъ въ водата, не могатъ да издържатъ 
бурята. Затова е останала въ обикновения животъ поговорката: 
“Отиде коньтъ въ реката.” Така вървятъ и хората, като конетB. 
Не вървятъ съ главата напрBдъ, но вървятъ съ гърба напрBдъ и 
пропадатъ. Не, влBзе ли човBкъ въ нBкое сражение, т. е. 
дойдатъ ли страданията, той трBбва по най-правиленъ начинъ 
да настAпва или отстAпва, споредъ случая, отъ позиция на 
позиция, безъ да го види неприятельтъ. 

Та сега, всBки отъ васъ трBбва да си зададе въпроса: Азъ 
изпълнихъ ли волята Божия тъй, както е било угодно на Бога? 
Богъ е най-разумното сAщество въ свBта, но въпрBки това, Той 
не ни е осAдилъ нито чрBзъ Истината, нито чрBзъ Своя умъ и 
Своето сърце. Богъ знае, че животътъ на хората не е поставенъ 
правилно. Той вижда всичко това, но понеже е благъ, Той 
никога не нарушава своето равновBсие. Вие казвате: Нали Богъ 
знае всичко, защо не прBдотврати нBкои нBща? Той оставя 
хората свободно да изпитатъ и радостьта и скръбьта въ живота. 
Богъ глBда еднакво и когато се радваме и когато страдаме. Той 
глBда на всичко тихо и спокойно, отъ нищо не се възмущава. 
Това, че си спечелилъ 100 000 лева или пъкъ че си изгубилъ 
100 000 лева, Богъ глBда спокойно и еднакво. Че си съградилъ 
кAща или пъкъ, че кAщата ти изгорBла и на това Богъ глBда 
спокойно. Че ти се родило хубаво дBте или че дBтето ти 
умрBло, за Бога е все едно. Господь всичко знае, всичко вижда 
- великъ е Той. Въ това отношение, ние трBбва да се стремимъ 
да имаме онова велико разположение на духа, да прBнасяме 
всичко съ търпение. Само по този начинъ у насъ ще се 
образува онази вAтрBшна връзка съ Бога, съ която животътъ ни 
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на земята ще стане сносенъ и приятенъ. Животътъ на Небето е 
приятенъ, но важно е за насъ животътъ на Земята да стане 
сносенъ. 

Тази вечерь ще ви задамъ следния въпросъ: Може ли 
майката да стане учителка на дъщеря си? Може ли бащата да 
стане учитель на сина си? - Не може. Може ли братътъ да стане 
учителъ на сестра си? Може ли сестрата да стане учителка на 
брата си? - Не може. Това не е въ реда на нBщата. Учительтъ 
всBкога трBбва да бAде чуждъ човBкъ. Може ли нBкой между 
васъ да ви стане учитель? - Не може. Учительтъ трBбва да 
дойде отъ далечъ нBкAдB. Той не трBбва да бAде подобенъ на 
васъ. Такъвъ е законътъ. Може ли нBкой отъ васъ да ви стане 
свBщь? - Не може. Но единъ ангелъ може да ви стане свBщь, съ 
която да си свBтите. Ангелътъ може да бAде за васъ и свBтлина 
и топлина, но вие не можете да станете свBтлина и топлина 
едни на други. Тия разсAждения внасятъ въ васъ редъ мисли, 
вие си казвате: Колко прости хора сме били! Не е въпросътъ за 
вашата простота, въпросътъ е за неразбиране на нBщата. Вие не 
сте прости, но не разбирате нBщата правилно. Понеже имате 
старъ навикъ на разбиране - разбирате по своему. ЗапримBръ, 
вие искате, като влBзете въ едно общество, да ви уважаватъ 
всички, да бAдете като прBдставитель на това общество. Това е 
право чувство, но дB трBбва да ви уважаватъ? ВсBки ученикъ, 
като излBзе на дъската предъ своя учитель, нали иска да каже 
нBщо разумно, да задоволи учителя си. Ако той излиза всBки 
день на дъската и не знае нищо, какъвъ смисълъ има неговото 
учение? Той иска, като излBзе на дъската, да рBшава задачитB 
си, а учительтъ да му каже: Много добрB! Да кажешъ, да 
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задоволишъ хората, това е естествено чувство у човBка, но на 
първо мBсто трBбва да задоволишъ Бога. 

Питамъ ви: отдB произтичатъ заблужденията у васъ? Най-
близкото заблуждение, което се явява у васъ, се дължи на 
обстоятелство[то], че човBкъ не е доволенъ отъ мBстото, което 
заема въ свBта. Ще ви приведа единъ примBръ, за да изясня 
идеята си. НBкой си простъ актьоръ влBзълъ въ една трупа и въ 
скоро врBме се повдигналъ. Тамъ игралъ роля на царь. До това 
врBме той билъ човBкъ скроменъ, добъръ, но откакъ игралъ 
тази роля, забравилъ своето прBдишно положение, извънъ 
сцBната и като се връщалъ дома си, отнасялъ се съ жена си 
заповBднически, властно. Казвалъ ѝ “Знаешъ ли кой съмъ азъ? 
Не виждашъ ли, че съмъ царь?” Ходи изъ кAщи, заповBдва, 
сърди се, че не го слушатъ. Жена му го гледа, чуди се какво 
иска, счита го за лудъ. Докато играе на сцената, всички му 
рAкоплBскатъ, възхищаватъ се отъ него, но щомъ слBзе отъ 
сцената, никой не го признава за царь. И вие се намирате въ 
сAщото положение. НBкога въ живота си сте играли роля на 
царь. Тогава сте имали много почести, слава, умни сте били, 
всички сA признавали вашето царско достойнство. Днесъ 
обаче не сте царе, но вие имате за себе си високо мнение. Вие 
мълчите, не се издавате, минавате за скромни, но всBки мисли, 
че нBма другъ като него. ВсBки казва въ себе си: Вие не ме 
глBдайте, че съмъ толкова простъ външно. Това тъй изглBжда 
само. Въ мене има скрито нBщо царско, което вие не виждате. 
Наистина се крие нBщо царско въ тBбе, скоро си игралъ царска 
роля на сцената. Азъ зная това, но питамъ: какво царско има 
скрито въ твоята душа? Това е важния въпросъ. Ако въ душата 
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ти има скрито нBщо хубаво, благородно, изнеси го за себе си, 
за своитB ближни, за Бога, колкото малко и да е то. Може да е 
малко, като кокиче, изнеси го. Като ученици, вие трBбва да 
изнесете и най-малкото добро качество, което имате скрито въ 
душата си и да го разработите. 

Всички вие сега минавате прBзъ двB състояния: едното е 
състояние на обезсърчаване, а другото е състояние на 
насърчаване. Дойде нBкой при мене, оплаква ми се и казва:  
Отъ менъ човBкъ нBма да стане. Действително така е. Това е 
една фаза. Господь ви е турилъ въ нBкоя реторта, новъ човBкъ 
кове отъ васъ. Като излBзете отъ ретортата, казвате: Отъ мене 
човBкъ ще стане. И това е вBрно. Какво значи това: Отъ менъ 
човBкъ нBма да стане? То значи: такъвъ, какъвто си днесъ, 
наистина отъ тBбъ човBкъ не може да стане, но слBдъ тази 
реторта, отъ тебъ човBкъ ще стане. Какво прBдставлява 
ретортата? - Страданията. Като пострадашъ, ще придобиешъ 
по-голBма опитность и отъ тBбъ човBкъ ще стане. Въ първо 
врBме ще настане помрачение, недоволство, бушуване, ще 
изпъкнатъ въ ума ти този-онзи отъ твои минали 
сAществувания, този-онзи отъ сегашното ти сAществувание, 
ще изкочатъ насрBща ти неуредени смBтки и т. н. Ти седишъ въ 
това положение день, два, три като халосанъ и току изведнажъ 
съзнанието се прояснява и ти се подвигнешъ малко. Какъ ще си 
обясните това състояние? Това е много естествено състояние. 
Пари нBмашъ, това е естествено състояние. Имашъ пари, това е 
естествено състояние. И съ пари и безъ пари, това сA 
естествени състояния за живота. Гладенъ си - това е естествено 
състояние; ситъ си - това е естествено състояние. Уменъ си - 
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това е естествено състояние; глупавъ си - това е естествено 
състояние; гневенъ си - това е естествено състояние; 
миролюбивъ си - това е естествено състояние. Какво лошо има 
въ всичко това? Защо си гневенъ? - Защото не си миренъ. Защо 
си миренъ? -Защото не си гладенъ? Защо си гладенъ? -Защото 
не си ситъ. Защо си глупавъ? -Защото не си уменъ. Защо си 
уменъ? - Защото не си глупавъ. Вие ще кажете: Така не се 
разсAждава. Какъ се разсAждава? Казвате: 2х2=4. Числа[та] 2 
и 4 сA равни величини. Но прBдставете си, че имаме по двB 
кокошки, отъ които моитB снасятъ по 160 яйца прBзъ годината, 
а твоитB снасятъ само по 10. Питамъ: можешъ ли да съберешъ 
тия кокошки? Ако вие вземете двBтB ваши кокошки и азъ взема 
моитB двB, резултатътъ ще бAде ли равенъ? - Не. Та, като 
казваме двB по двB, подразбираме, че само двB разумни 
сAщества могатъ да се събератъ на едно мBсто. Единъ 
разуменъ човBкъ и единъ глупавъ човBкъ никога не могатъ да 
се събератъ на едно мBсто. Двама глупави хора пакъ не могатъ 
да се събератъ. ТB не могатъ и да се изваждатъ, глупавитB хора 
нито се събиратъ, нито се изваждатъ, нито се умножаватъ, нито 
се дBлятъ. ЛошитB хора по сAщия законъ нито се събиратъ, 
нито се изваждатъ, нито се умножаватъ, нито се дBлятъ. Обаче, 
лошитB хора се и събиратъ и изваждатъ и умножаватъ и 
дBлятъ. Добриятъ човBкъ се отличава по това, че той не 
умножава, а се умножава. Лошиятъ човBкъ пъкъ умножава 
отвънъ, но не се умножава. Добриятъ човBкъ умножава 
отвAтрB. Това е изяснението на събирането. НBкои казватъ:  
Ние се събираме. Какъ? Както лошитB или като добритB хора? 
Други казватъ: Ние можемъ да изваждаме. Какъ? Както 
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глупавитB или както умнитB хора? Както любещия или както 
човBкътъ, който мрази? Това сA дълбоки разсAждения. ТрBбва 
да разсAждавате, за да разберете всички положения въ живота. 

Казвамъ, Земята се върти. Какво отношение има Земята 
спрBмо нашия животъ? Значи, Земята по отношение насъ 
прBдставлява колело, което се върти. Когато колелата на 
каруцата се въртятъ, това показва, че ние вървимъ къмъ дадена 
цBль, а когато не се въртятъ колелата на каруцата, това показва, 
че животътъ е прBстаналъ. СлBдователно, движението на 
Земята около Слънцето и движението на Земята около себе си, 
показва, че въ Земята има два разнородни живота. Когато 
Земята се движи около себе си, това показва, че тя живBе за 
себе си. Около Слънцето това показва, че тя живBе за 
Слънцето. Първото движение става за нея, но едноврBменно тя 
живBе и за насъ, понеже животътъ, който тя възприема, минава 
по нейната повърхнина, а ние, като живBемъ въ нейната кожа, 
този животъ засBга и насъ и нашия организъмъ. СлBдователно, 
ние участвуваме въ живота на Земята. Земята, като се върти 
около Слънцето, приема животъ и отъ него. По този начинъ 
ние участвуваме и въ този животъ. Ако Земята прBстане да се 
върти около себе си и около Слънцето, всичко ще се свърши, т. 
е. всBко движение ще спре.  

Щомъ Земята се върти, по сAщия законъ и ние се въртимъ 
около себе си и около Слънцето, т. е. около Бога. Съ други 
думи ние се стремимъ къмъ себе си, стремимъ се и къмъ Бога. 
Това е единъ философски изводъ. Щомъ прBкараме 
движението въ втора степень, тогава, при въртенето на Земята 
около себе си, образува стремежъ къмъ себе си, а при 
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въртенето ѝ около Слънцето се образува стремежъ къмъ Бога. 
СлBдователно, щомъ кажемъ, че Земята се върти около себе си 
и около Слънцето, веднага въ насъ трBбва да изникне 
истинската идея - да се стремимъ къмъ себе си и къмъ Бога. 
Понеже Земята се върти, неизбBжно е това въртение и за насъ. 
Такъвъ е законътъ на движението. Ако ти прBстанешъ да се 
въртишъ, т. е. да се стремишъ къмъ себе си и къмъ Бога, ти ще 
се спрешъ, но това не може да бAде, понеже Земята се върти. 
Несъзнателно ти ще се стремишъ къмъ себе си и къмъ Бога, 
защото Земята се върти. Щомъ ние се стремимъ къмъ себе си, 
отъ нашия животъ ще започнатъ да се хранятъ нашитB мисли, 
нашитB желания, нашитB дBйствия. ТB ще възрастватъ тъй, 
както всичко на Земята расте и възраства. Законъ е: Като се 
движи Земята около себе си и около Слънцето всички растения 
и животни се развиватъ върху нейната повърхность. СAщото 
се отнася и до насъ: като се стремимъ къмъ себе си и къмъ 
Бога, по сAщия начинъ всичко въ насъ ще расте и ще се 
развива. Вие казвате: Моята работа се свърши. Какъ се 
свърши? Каква е тази ваша философия? Казвате: Отъ менъ 
човBкъ нBма да стане. Казвамъ, Земята прBстана ли да се върти 
около себе си и около Слънцето. - Не. Ти живBешъ ли на 
Земята? - Да. Ти стремишъ ли се къмъ себе си? - Да. Ти 
стремишъ ли се къмъ Бога? - Да. Тогава нBма никакво 
изключение и за тебъ. Сто ангели ще те взематъ на рAцB и при 
Бога ще отидешъ по всичкитB правила. ТB ще ти кажатъ: 
Говори! И ти ще говоришъ. 

Казватъ нBкои, че въ обществената безопастность имало 
единъ камшикъ, който казвалъ: Азъ зная всичко, азъ мога 
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всичко. Вие се плашите отъ камишика на обществената 
безопасность, а не се плашите отъ въртението на Земята. Този 
камшикъ на Земята, който се върти около своята ось и около 
Слънцето, е милиони пAти по-опасенъ, отколкото кой да е 
камшикъ на обществената безопасность. Той е законътъ на 
Природата. Вие трBбва да казвате: “Земята се върти около 
осьта си. СлBдователно азъ трBбва да имамъ стабилность. 
Земята се върти около Слънцето. Моята вBра трBбва да се 
засили.” Кажете ли така, веднага всички духове наоколо ви ще 
се разпръснатъ като прахъ, вие ще видите, че Слънцето грBе и 
ще тръгнете къмъ Бога. Казвате: ДB е Господь? Всички ще Го 
видите. Така трBбва да е поставенъ великиятъ законъ въ 
душитB ви. Такъвъ трBбва да бAде окултниятъ ученикъ. Ако ви 
попитатъ, защо се върти Земята около себе си, ще кажете: Така 
е наредилъ Господь. Защо Земята се върти около СлAнцето? - 
Така е направилъ Господь. Казвате: Ние знаемъ много нBща. 
Какво знаете? - Че бобътъ се увива около пръчкитB. ВBлика 
философия било това, да знаете, че бобътъ се увива около 
пръчкитB. Защо се увива бобътъ около пръчкитB? - Защото е 
бобъ и ние знаемъ още, че черешитB зрBятъ прBзъ мBсецъ май. 
Защо не зрBятъ прBзъ септемврий или прBзъ ноемврий? 
Казвате: Така е наредила живата Природа. - Не, други причини 
има за това. Вие мислите, че Природата нарежда своитB работи 
тъй, както една трупа може да нареди дадено прBдставление, 
напримBръ въ срBда вечерь или друга нBкоя вечерь. Писано е:  
Въ срBда вечерь ще се даде “Хамлетъ” от Шекспира и единъ 
знаменитъ актьоръ ще играе най-важна роля. Хамлетъ държи 
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мъртвата глава и се разговаря съ нея. Азъ говоря за живи глави, 
а вие говорите за мъртва глава.  

Разправяшъ нBкому, че си изгубилъ паритB си. Значи ти 
говоришъ за мъртва глава. Обидили сA тB, говоришъ за мъртва 
глава. Лежишъ боленъ, говоришъ за мъртва глава. Питамъ: 
защо ви е тази мъртва глава? Ще кажете: Господь е наредилъ 
така, хората да умиратъ. Не, Господь не е наредилъ да умиратъ 
хората. Когато на нBкоя пчела вземат меда и я изпъдятъ отъ 
кошера ѝ, Господь ли е наредилъ така, или хората сA 
наредили? Хората сA наредили, разбира се. Господь е наредилъ 
пчелитB да събиратъ медъ и да си го ядатъ. Хората сA 
наредили, пчелитB да събиратъ медъ, а тB да имъ го ядатъ.  

Знаете ли кой човBкъ е направенъ по образъ и подобие 
Божие? Вие казвате: Зная, че съврBменния човBкъ е направенъ 
по образъ и подобие Божие. Значи, споредъ васъ, човBкъ, който 
събира меда на пчелитB да го яде, или човBкътъ, който коли 
воловетB да прави пастърма отъ тBхъ, или човBкътъ, който коли 
кокошкитB, за да ги яде, е този, който е създаденъ по образъ и 
подобие Божие. Това ли е човBкътъ? Не, това сA случайности, 
които се срBщатъ въ сегашния животъ на човBчеството. Тия 
случайности сA ни отклонили отъ правия пAть, както и Земята 
се е отклонила малко отъ своя пAть. Такива случаи се срBщатъ 
понBкога въ Природата, нBкои планети се отдалечаватъ отъ 
своя центъръ. Това, че и ние се спираме по пAтя си, е 
случайность, която трBбва да поправимъ. ГрBхътъ, който 
сAществува въ свBта, е случайность, която отдалечава човBка 
отъ неговия стремежъ къмъ Бога. Вие трBбва да се освободите 
отъ всички тия заблуждения и може да се освободите. 
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Сега у васъ се заражда мисъльта колко лоши хора сме били! 
Не е въпросътъ тамъ. Важно за васъ е да се стремите къмъ себе 
си и къмъ Бога, както Земята се върти около себе си и около 
Слънцето. Както всички точки на нейната повърхность се 
освBтляватъ еднакво отъ Слънцето, така и всBка човBшка 
мисъль, всBко човBшко желание, всBко човBшко дBйствие 
трBбва да се озарява, да се осветлява отъ Божествения Духъ. 
Всичко това трBбва да възраства въ васъ. Туй трBбва да вземете 
не само като аналогия, но като една необходимость, която 
сAщеврBменно внася силенъ подтикъ въ душитB ви. Само това 
ще ви отличи отъ другитB хора. Такива трBбва да бAдатъ 
вашитB разбирания. Това е правата философия на живота. 
НBкой казва: Такива сA условията, такива сA обстоятелствата 
на живота. Това е за негово оправдание. Какви сA условията? - 
Студено е сега на Земята. Кой ви каза, че е студено? Има ли 
студъ въ свBта? - НBма студъ. СъврBменнитB учени хора 
казватъ, че при 270°  подъ нулата не сAществува никакъвъ 
животъ. Обаче, азъ зная, че и при 500° подъ нулата има животъ. 
УченитB казватъ: Ако допуснемъ, че температурата спадне 
подъ 270°, цBлата Вселена ще се разруши. Тъй турцитB 
казватъ: Възможно е. Това сA твърдения, които нито единъ 
ученъ не е доказалъ. Това е една хипотеза, колкото и вBрна да 
е, толкова и лъжлива. Ние имаме такива твърдения всBки день. 
Съ всички тия твърдения, именно ние се спираме въ живота си. 
Вие казвате: Има фази въ живота на човBка, при които той се 
спира въ живота си и не може да отиде къмъ Бога. Това може 
да стане само при следния случай: когато човBкъ не се е 
родилъ. Родилъ ли се е човBкъ веднъжъ, той непрBменно ще се 
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върти и около себе си, и около Бога. Понеже ние се стремимъ и 
къмъ себе си, и къмъ Бога. Това трBбва да става съзнателно, за 
да се ползуваме отъ великитB блага на живота. 

Сега, тия мои твърдения могатъ да произведатъ у нBкои отъ 
васъ обратенъ ефектъ. Вие дохождате до едно противорBчие и 
казвате: Ако е така, какво да правимъ съ сегашнитB си вBрвания 
и разбирания? Какво ще правите? Какви вBрвания имате? Колко 
тежатъ вашитB вBрвания? Колко грама тежатъ петь милиона 
вBрвания? Каква е тBжестьта на петь милиона скърби? Казвате: 
Сломиха ме страданията! Колко тежатъ вашитB страдания? 
Чудни сте вие! Не могатъ да ви сломятъ скърбитB и страданията. 
Страданията въ вашия животъ сA нBщо като вметнатитB 
изречения въ граматиката. НапримBръ, често между изреченията 
се вмъкватъ слBднитB изрази: БBга като стрBла, лети като 
свBткавица, като свBтлина. Може ли човBкъ да върви като 
свBткавица? - Не може. Така и вие казвате: Сломиха ме 
страданията, разнебитенъ съмъ. Питамъ: Братко, сломенъ ли си? 
- Да. Но като дамъ на този свой братъ една хубава баница да се 
нахрани, виждамъ, че не е сломенъ. Този човBкъ яде отлично. 
Сломяването се дължи на друга причина, а именно: на 
противодBйствието, което нашата мисъль указва на Божията. 
Ние усBщаме сломяване именно въ това отношение. ЧовBкъ се 
сблъсква съ великата Божия мисъль. Казватъ нBкои учени, че 
Земята не се върти нито около себе си, нито около Слънцето. 
Земята седи неподвижна, а всички тBла се въртятъ около нея. 
Ако това е така, питамъ тогава, всички хора въртятъ ли се около 
единъ човBкъ? - Не се въртятъ. Ако е вBрно, че Земята седи на 
едно мBсто, а всички други тBла се въртятъ около нея, тогава 
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трBбва да има на Земята поне единъ такъвъ примBръ. Понеже 
такива примBри нBма, оттукъ слBдва, че Земята се върти около 
себе си и ние се стремимъ къмъ себе си. Земята се върти около 
Слънцето и ние се стремимъ къмъ Бога. Този законъ 
сAществува и въ свBта, за да не би нBкое сAщество да измBни 
реда на човBшкия животъ или развитието на коеда е друго 
сAщество. Въ туй отношение всички сAщества сA осигурени, за 
да бAдатъ свободни. Никой не може да те спъне въ твоя пAть. 
Ако ти самъ си внушишъ нBщо, твоитB мисли могатъ да ти се 
противопоставятъ и тогава ще опиташъ резултатитB отъ 
нарушението на този законъ. Само при такива случаи могатъ да 
станатъ малки катаклизми въ живота ти. 

Главната мисъль, която искамъ да остане отъ тази лекция у 
васъ е слBдната: Земята се върти около себе си и вие се 
стремите къмъ себе си, да станете благородни. Земята се върти 
около Слънцето и вие се стремите къмъ Бога. СлBдователно, 
вие ще любите, ще обичате. Питамъ ви: при това положение ще 
имате ли голBма скръбь? Единствената скръбь за разумния 
човBкъ се прBдизвиква отъ това, когато той разбере, че е 
нарушилъ една отъ малкитB добродBтели. Той скърби, тAжи, 
че е нарушилъ ония блага, които Господь му е далъ. СлBдъ като 
съзнае това, той се стреми вече да поправи своитB грBшки. По 
сAщия начинъ вие трBбва да се стремите постоянно да 
изправите живота. СегашнитB астрономи казватъ, че единъ 
день, Земята щBла да остарBе. Не, Земята единъ день ще се 
подмлади. И планетитB се подмладяватъ. Когато Земята се 
подмлади, всички хора ще се подмладятъ. Вие трBбва да имате 
разуменъ стремежъ къмъ себе си и къмъ Бога. Не мислете, че 
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не е отъ значение да се стремите къмъ себе си и къмъ Бога. 
Това сA двB необходими положения при сегашното ви 
развитие. Тия два стремежа сA потребни за васъ. Всички 
трBбва да имате постояненъ стремежъ къмъ Бога. 

Питамъ: когато Земята се върти около осьта си, става ли 
търкане между нея и другитB небесни тBла? - Не става. Ами 
когато Земята обикаля около Слънцето, става ли нBкакво 
стълкновение между нея и другитB небесни тBла? - Не става. 
Когато вие се стремите къмъ Бога, започвате да разисквате, кой 
какъ вBрва. Това не е истински стремежъ къмъ Бога. Да се 
стремишъ къмъ Бога значи да бAдешъ свободенъ. Значи, ще се 
стремишъ къмъ себе си и къмъ Бога свободно, безъ да имашъ 
стълкновения съ кого и да е. Щомъ имашъ стълкновение съ 
нBкого, ти не се стремишъ къмъ себе си. Щомъ си въ 
стълкновение съ своето вBрую, ти не се стремишъ правилно 
къмъ Бога. ЗабBлBжишъ ли това, ще се корегирашъ. Каквото 
прави Земята, това ще правимъ и ние. Една похвална чърта има 
Земята: тя се стреми къмъ себе си и гледа работата си, послB се 
стреми около Слънцето и продължава да гледа своята работа. 

Като дойдете следния пAть въ класъ, трBбва да бAдете 
готови, върху тази лекция - ще има такива разисквания каквито 
не сте слушали другъ пAть. На всBки едного и на млади и на 
стари ще задавамъ въпроси, а тB ще отговарятъ. Ще си 
приказваме по окултенъ начинъ. Вие трBбва да забравите, че 
сте голBми, ще се чувствувате като дBца. Така ни учи и 
Господь. Колко пAти Господь ни кара да умираме, за да 
прBстанемъ да мислимъ, че сме стари. Дойдете до извBстна 
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възрасть и започвате да мислите, че сте стари. Не е така. И 
стариятъ и младиятъ човBкъ трBбва да бAдатъ бодри и свBжи. 

И тъй, Земята се върти около своята ось и около Слънцето. 
УченитB хора казватъ, че Земята щBла да спрB движението си, 
като МBсечината. МBсечината не е въ абсолютенъ покой. Тя не 
се върти около своята ось, но се върти около Земята и около 
Слънцето, тъй щото двBтB ѝ страни едноврBменно се огрBватъ 
отъ Слънцето. Само че, МBсечината крие едната си страна. Има 
прBдание, че сегашнитB хора нBкога сA живBли на МBсечината 
и когато я напуснали, за да дойдатъ да живBятъ на Земята, тя се 
разгнBвила, че дошли на Земята безъ нейно позволение. Отъ 
тогава тя крие лицето си. По-рано тя е била майка на хората, а 
сега това, което се вижда отъ нея, е бащата. Той казва: Какво 
правятъ дBцата? Майка имъ не иска да ги види. Тя казва: Азъ 
не искамъ да видя тия деца, които заминаватъ безъ мое 
позволение? ВBрно ли е туй прBдание? Сега трBбва да 
обяснимъ, защо МBсечината се движи около Земята. 

ИзпBйте упражнението “Вехади”! 
Сега ще направимъ едно упражнение - движение съ двBтB 

рAце, въ видъ на трептения. 
Азъ трBбва да ви обясня това упражнение, защото 

невBжеството е майка на много злини. ДвBтB рAце 
прBдставляватъ два проводника на енергия, които се развиватъ 
въ човBшкото тBло. Значи, въ тBлото на човBка има едно общо 
течение, което се образува отъ съединението на отрицателното 
течение въ дBсната половина на тBлото и положителното 
течение въ лBвата половина на тBлото. ПонBкога хората 
събиратъ двBтB си рAце, за да стане обмBна между тBхъ и 
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енергиитB, които идватъ отъ Слънцето и отъ Земята. Често съ 
тия движения, съ тия трептения на рAцетB, ние уравновBсяваме 
тия двB течения. Както и да поставяте рAцетB си, всBкога става 
изтичане, но като ги съедините, енергиитB на Природата се 
използуватъ по-разумно. Ако човBкъ държи дълго врBме рAцBтB 
си затворени, въ него става подпушване. Най-добрB е да става 
допиране на рAцBтB само съ върховетB на пръститB. Когато 
човBкътъ заключва, т. е. затваря рAцетB си, това показва, че той 
е подпушенъ, има нBкакво смущение въ душата си. Когато 
двама души се хващатъ на кръстъ, съ двBтB си рAцB, образуватъ 
се единъ видъ кръстосани течения, съ които нищо не се 
разрBшава. Това е губене на врBме. НBкои хора пъкъ хващатъ съ 
дBсната си рAка лBвата на нBкого или обратно. Не, най-
естествено рAкуване е лекото допиране на дBсна рAка съ дBсна. 
Тогава теченията ставатъ правилно. Когато спи човBкъ, той знае 
дB да тури рAцBтB си. Тия части отъ организма, въ които 
теченията не сA правилни, заболBватъ. ВсичкитB болести въ 
извBстни удове се дължатъ на това, че въ тBхъ нBма достатъчно 
жизнена енергия. Хората турятъ рAката си върху болния органъ 
за да се обнови. Той може да се обнови само съ рAката, но и 
чрBзъ мисъльта, която минава презъ нервитB на този органъ. 
Мисъльта е енергия, която се изпраща до него.  

ЧовBкъ трBбва да разбира всички тия нBща разумно, за да се 
ползува отъ тBхъ. НBкои казватъ: Азъ нBма да правя такива 
движения. Природата заставя всBки човBкъ да се движи. ВсBки 
день човBкъ трBбва да направи извBстно число движения. Ако не 
ги направи доброволно, той може да се подпуши. Ако не ги 
прави доброволно, ще дойде нBкоя болесть. Като дойде 
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болестьта, той ще направи толкова движения, колкото сA били 
необходими: ще рита, ще лBга, ще става, ще се върти на гръбъ, 
на коремъ, ще се навежда и т. н. Ще извърши толкова движения, 
колкото Природата е опрBделила. Природата не обича 
движенията, но само разумнитB движения. Тя не търпи излишни 
движения. Въ нея умора нBма и прBсилване нBма. ВсBко 
движение е на мBсто. То се явява като прBходенъ пунктъ на тия 
енергии, които идатъ отъ Слънцето. Ако вие разбирате тия 
движения, щBхте да знаете да движите главата, рAцBтB, краката 
и цBлото си тBло хармонично. Движенията трBбва да бAдатъ 
ритмични, защото сA свързани съ нашата мисъль и съ нашитB 
чувства. Когато правитB тия движения, трBбва да имате 
разположението на дBтето, при това трBбва да знаете, защо ги 
правите. 

Сега, вие знаете вече първия урокъ, защо се движи Земята. 
Има учени хора, които не знаятъ това. Има обяснения и за 
движението на Слънцето около своя центъръ. Съ Козмоса се 
обяснява смисъла на вAтрBшния животъ у човBка.  

ИзпBйте упражненията: “Въ начало бB Словото” и 
“Вдъхновение”. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

30-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 1.VII.1925 г. 

София 
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Теория и практика 
 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата: 

“Съставяне поезия отъ думитB: Любовь, свBтлина и топлина 
за човBшката душа.” 

Ще ви запитамъ: защо хората влизатъ въ стълкновение 
единъ съ другъ? Когато двB тBла се движатъ съ една и сAща 
бързина и въ една и сAща посока, могатъ ли да влBзатъ въ 
стълкновение? - Не могатъ. Обаче, ако двB тBла се движатъ въ 
една и сAща посока, но съ различни бързини, тB ще влBзатъ въ 
стълкновение. 

Ще ви задамъ другъ въпросъ: по какво се отличава 
разумниятъ животъ? ЧовBкъ самъ за себе си не може да познае, 
дали е разуменъ или не. Когато има двB лица, само тогава 
можемъ да говоримъ за разумность. Когато казваме, че Богъ е 
всемAдъръ, то е, защото Неговата МAдрость се изявява спрBмо 
насъ и ние я съзнаваме. СлBдователно, контраститB въ свBта сA 
необходими. Ето защо, когато имаме двама души, единиятъ 
разуменъ, а другиятъ неразуменъ, ние можемъ да говоримъ 
вече за разумность. РазумнитB хора вървятъ въ успоредни 
линии. Какво ни показва прBсичането на двB линии? - Че 
единиятъ отъ двамата е неразуменъ. Теоретически всички 
знаете, че хората не трBбва да идватъ въ стълкновение единъ съ 
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другъ. Кога не се стълкновяватъ? - Когато любятъ. Значи, 
всBки човBкъ трBбва да люби! Въ Любовьта нBма никакъвъ 
аристократизъмъ; тя не прави никаква разлика между висшия и 
низшия животъ. Туй трBбва да държите въ ума си. Ние обаче, 
правимъ разлика между човBшкото и животинското съзнание. 
НапримBръ, едно млBкопитающе не може да бAде въ хармония 
съ човBка, защото низшето не може да разбере висшето. Единъ 
волъ или единъ конь не може да влBзе въ положението на 
човBка когато човBкътъ влиза въ положението му и щомъ се 
разболBе, той може да му помогне. По сAщия начинъ и ние, 
като животнитB, не можемъ да влBземъ въ положението на 
ангелитB, но тB обхващатъ нашето съзнание, разбиратъ ни и ни 
помагатъ. 

Сега забBлBжете, често вашитB чувства и мисли се мBнятъ. 
НBкой говори за Любовь, но не се минава много врBме, той 
изгубва тази Любовь. Той измBня чувствата си. Изкуство е, 
като страдашъ, да отдBлишъ твоитB чувства и мисли отъ 
страданието. НBкои казватъ: Както човBкъ мисли, такъвъ е или 
както човBкъ чувства, такъвъ е. ВBрно е това, но мислитB и 
чувствата не сA самия човBкъ. Когато ние казваме, че както 
човBкъ мисли и чувствува, такъвъ е, то е по нBмане подходящи 
думи въ езика ни. Затова, често ние си служимъ съ едни и 
сAщи думи, за да изразимъ различни състояния. Подъ думитB 
“чувственъ свBтъ” изразяваме цBлъ свBтъ, безъ да го разбираме 
какъвъ е. Въ никой езикъ нBма съотвBтни думи, съ които да се 
изразятъ тънкоститB, които сAществуватъ въ чувствата, затова 
туряме всичко въ една и сAща категория. Ние казваме, 
напримBръ: Болка чувствувамъ. ДB е тази болка, въ сърцето ли? 
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- Не, тя може да бAде или въ крака или въ мозъка или въ 
сърцето и т. н. И слBдъ това казваме, че Богъ е създалъ човBка, 
за да страда. Питамъ: вие ходили ли сте при Господа, да се 
разговаряте по въпроса, защо Той е създалъ човBка? Казалъ ли 
ви е Господь, че дBйствително е създалъ човBка, за да страда 
или за да боледува? Не, Богъ не е създалъ човBка нито да 
страда, нито да се радва. Създаването подразбира единъ 
механически процесъ, който постоянно става въ Природата. 
Когато Богъ създава свBта, ние изпитваме радость. Радостьта 
показва, че ние сме въ съгласие съ БожиитB закони, но когато 
страдаме, ние сме въ разногласие съ Бога. Обаче, има нBщо по-
хубаво и отъ радостьта. Ако радостьта бBше краятъ на нBщата, 
защо я губимъ толкова скоро? ЧовBшката радость мяза на 
сапуненъ мBхуръ, който трае само нBколко секунди и слBдъ 
това се пука. Питамъ, каква издръжливость ще има тази 
радость, която трае колкото сапунения мBхуръ? Да допуснемъ, 
че получавате голBмо наслBдство и се зарадвате. Какво ще 
направите съ това наслBдство? Едва сте се зарадвали и на 
другия день взиматъ наслBдството ви. Какво става съ васъ? - 
Започвате да скърбите. Отново ви даватъ наслBдството, пакъ 
иде радостьта. Като ви даватъ и взиматъ наслBдството, у васъ 
ставатъ правилни промBни въ състоянията. Но наслBдството 
нищо не донася на човBка. 

СлBдователно, вие трBбва да схванете, коя е главната 
мисъль, която искамъ да изтъкна въ примBра съ наслBдството. 
Истинско наслBдство е това, което не се губи и не се създава 
отново. Кое е това богатство у човBка? - То сA неговия умъ и 
неговото сърце, които Богъ му е далъ. ТB сA богатство, 
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капиталъ, който не се губи. ТB сA хиляди пAти по-голBмо 
богатство отъ това, което дBдо ви и баба ви могатъ да ви 
дадатъ. ТB не сA материални богатства. Сърцето, което Богъ ти 
е далъ, струва повече, отколкото всBко видно положение, което 
заемашъ въ обществото. ЧовBкъ се оцBнява по ума и по 
сърцето си. Ако имашъ прBкрасенъ умъ, хората ще те цBнятъ. 
Ако имашъ прBкрасно сърце, хората ще те цBнятъ. НBмашъ ли 
този умъ, нBмашъ ли това сърце, твоята цBна ще се намали. 

НBкой казва: Мене никой не ме обича. Не, нBма законъ въ 
свBта, който да ни показва, че всички хора мразятъ нBкой 
човBкъ. Ако сто или хиляда души те мразятъ, това не е 
признакъ, че всички хора те мразятъ. ЦBлиятъ свBтъ не се 
състои само отъ толкова души. Въ свBта има хора повече отъ 
единъ милиардъ и половина. Въ другия свBтъ пъкъ има повече 
отъ 60 милиарда живи, разумни сAщества, съ които човBкъ се 
намира въ извBстни връзки, въ извBстни съотношения. Питамъ: 
възможно ли е тогава всички тия сAщества, тукъ на Земята и 
горB на Небето да те мразятъ? Добриятъ, разумниятъ човBкъ 
има съотношение и съ ангелитB. Щомъ е така, защо не 
схващате живота реално? Подъ думата “реаленъ свBтъ” вие 
подразбирате само материалния свBтъ, т.е. външния свBтъ, 
външнитB отношения на хората. ОнBзи отъ васъ, които искатъ 
да прогресиратъ, трBбва да мислятъ правилно. 

Вие сте дошли до една точка, която наричамъ неутрална 
зона. Сега трBбва да направите едно малко усилие, за да 
прBминете тази неутрална зона. Като дойдатъ хората при тази 
зона, тB започватъ да критикуватъ всичко, отъ нищо не сA 
доволни. ВлBзатъ въ нBкое религиозно общество, поседятъ 
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малко тамъ и послB казватъ: Тия хора не сA истински 
християни. ДобрB, тB не сA истински християни, но ти такъвъ 
ли си? По какво можешъ да опрBдBлишъ твоята стойность? 
Често вие казвате за нBкой святъ човBкъ: Този човBкъ минава 
за светецъ прBдъ хората, но не живBе както трBбва. Ние сме 
виждали такива прBхвалени светци. Казвамъ, имате право да 
критикувате, но всBки, който иска критиката му да бAде вBрна, 
нека се постави на изпитъ заедно съ този светецъ и да провBри 
не само на теория нBщата, но и на практика, въ прояви на 
живота. Нека сравни своята чистота, готовность на жертви, 
своята Любовь, МAдрость и знание съ тази на този святъ 
човBкъ и послB да критикува. Има редъ опити, които могатъ да 
се направятъ. Когато говоришъ за нBкого, когато го 
критикувашъ, трBбва да бAдешъ готовъ да покажешъ на опитъ, 
че седишъ по-високо отъ този, когото критикувашъ, не само на 
единъ градусъ, но най-малко на десеть градуса. Когато 
критикувашъ нBкого въ музиката, ти самъ трBбва да разбирашъ 
отъ музика. Казвашъ: Този човBкъ не свири хубаво. - ДобрB, ти 
покажи, какъ трBбва да свири. Повикатъ го да свири и той 
започва. Какво излиза? - Онзи, когото той критикува, свири по-
добрB. Критикътъ свири “ЦвBте мило, цвBте красно”. - Питамъ: 
кой цигуларь не може да свири това? - ВсBки може да го свири, 
но въ това не седи изкуството на цигуларя. Музиката, пBнието 
е сила само по себе си. Тъй както днесъ се употрBбяватъ, тB сA 
вече срBдства за прBхрана, но не и изкуства. Щомъ тB се 
употрBбяватъ като срBдства за прBпитание, тB сA единъ видъ 
търговия, а всички нBща, които се употрBбяватъ като търговия, 
тB изгубватъ своята цBна. Често ви слушамъ като пBете и си 
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казвамъ: тия хора пBятъ безъ душа. НBкой казва: Азъ вече съмъ 
израсналъ, не трBбва да пBя. Азъ мога само да говоря, но не и 
да пBя. Музиката, пBнието седятъ десеть градуса по горB отъ 
говоренето. Ти научи ли закона на говоренето, за да прBкарашъ 
тия десеть градуса въ музиката? Ти още не си усвоилъ 
говоренето, а се отказвашъ отъ музиката. ВсBки човBкъ, у 
когото музикалното чувство е слабо развито, има дрезгавъ 
гласъ. РBчьта на човBка е музикална, ако той има силно развито 
музикално чувство. Затова именно, животнитB нBматъ гласъ. 
ТB не могатъ да говорятъ. Кучето се опитва да говори, но лае. 
Волътъ се опитва да говори, но мучи. Материята, отъ която 
животнитB сA създадени, имъ прBчи да говорятъ. Въ това 
отношение птицитB сA достигнали до една по-висока степень 
отъ животнитB. Папагалътъ напримBръ се мAчи да запомни 
нBкои думи и да ги възпроизведе. 

Сега мнозина отъ васъ казватъ: Работата е много лесна, 
всичко ще дойде изведнъжъ, по вдъхновение. Вдъхновението 
прBдставлява единъ великъ законъ. Вие знаете ли какво нBщо е 
вдъхновението? То е най-великиятъ законъ, който сAществува 
въ свBта. За да дойде вдъхновението у васъ, вие трBбва да сте 
изучавали закона на жертвата и закона на вBрата. Вдъхновение 
може да има само човBкътъ на абсолютната вBра. ОнBзи хора, 
които нBматъ вBра, не могатъ да иматъ вдъхновение. ТB могатъ 
да иматъ само въодушевление. 

Вие, като ученици сте на различни възрасти: нBкои сте по-
млади, а други - по-стари. СтаритB иматъ нBкакви 
прBимущества прBдъ младитB въ това именно, че тBхнитB 
чувства сA по стабилизирани, когато чувствата на младитB не 
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сA тъй стабилизирани. Чувствата на младитB се намиратъ въ 
въздухообразно състояние. ТB гледатъ идеално на свBта, но 
тBхниятъ идеализъмъ трае день и половина. Въ сAщото 
положение изпадатъ и старитB хора. Щомъ човBкъ прBмине 60 
години, той изгубва своя идеализъмъ и мAчно може да завърже 
приятелство съ нBкого. Той казва: Азъ вече не вBрвамъ никому. 
Младиятъ вBрва на всичко и на всички хора, но като остарBе и 
той дохожда до сAщото заключение. Питамъ: въ какво пъкъ 
седи прBимуществото на младия прBдъ стария? - Младиятъ има 
условия да работи. СлBдователно, той трBбва да изработи въ 
себе си толкова устойчиви чувства, че на каквато възрасть и да 
дойде да не изгуби вBрата си, нито вдъхновението си.  

Често нBкои отъ учениците се оплакватъ отъ нBкой братъ 
или отъ нBкоя сестра, като казватъ, че се отнасяли съ тBхъ 
грубо. Питамъ: кой гласъ, споредъ васъ е мекъ, благороденъ? 
Мекъ, благороденъ гласъ има този човBкъ, който, съ когото и 
да говори, винаги си прBдставлява, че се намира прBдъ нBкое 
възвишено, съвършено сAщество. Кой отъ васъ е достигналъ 
до това състояние? Вие имате желание, но още не сте го 
постигнали. Знаете ли, на какво мога да уподобя вашето 
положение? - На хора, които страдатъ отъ изкривяване на 
коститB. Такъвъ човBкъ има съзнание за себе си, че ходи 
правилно. Питамъ го: Можешъ ли да ходишъ правилно? -  
Мога. Започва да ходи, но се изкривява. Такива хора сA ходили 
редъ поколBния по този начинъ и сега вървятъ като нBкоя 
гемия. ТB не съзнаватъ този свой недAгъ въ ходенето. 
СъврBменнитB хора, като ходятъ, вървятъ ту въ лBво, ту въ 
дBсно. Това не е правилно ходене. Наблюдавайте котката, тя 
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ще ви покаже, какъ трBбва да ходите. И коньтъ може да ви 
покаже, какъ трBбва да ходите. ТB иматъ правиленъ вървежъ. 

Ще ви запитамъ: какво положение трBбва да вземете, когато 
говорите? ЗабBлBзалъ съмъ нBкои оратори, като говорятъ, не 
знаятъ дB да поставятъ рAцBтB си - ту ги спущатъ надолу, ту ги 
турятъ на гърдитB, но всички тия положения сA неестествени. 
Вижте котката, дB туря прBднитB си крака, когато е 
разположена. Кое е най-естественото положение на рAцBтB? 
ДB трBбва човBкъ да постави рAцBтB си за да се чувствува 
добрB? Ако затворите рAцBтB си, нBма да имате вдъхновение. 
Вие често затваряте рAцBтB си, а искате да имате вдъхновение. 
Който затваря рAцBтB си и свива краката си, мяза на една 
изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате: Сега да ме 
посBти Духътъ, да се вдъхновя. Духътъ като дойде, вие ще 
мислите свободно и тогава енергиитB на живата Природа ще 
проникнатъ въ васъ. Но, за да ви посBти Духътъ, трBбва да се 
отворите. Това значи, да разбирате вAтрBшнитB закони на 
живота и на Природата. Ако не разбирате тия закони, дръжте 
рAцBтB си свободни и вдъхновението ще дойде. Ако пъкъ 
разбирате законитB, затворете рAцBтB си, концентрирайте 
мисъльта си, докато дойдете въ съприкосновение съ невидимия 
свBтъ. Тогава въ ума ви не трBбва да има никаква друга мисъль, 
освBнъ една велика мисъль. По този начинъ вие ще имате 
връзка и общение съ невидимия свBтъ и ще заемете едно 
естествено положение. И тогава, всBка клBтка въ организма ви 
ще се движи по една правилна линия. 

И тъй, ако придобиете естествено държане на тBлото си и 
рAцетB, всBкога ще взиматъ правилно положение. Само по 
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този начинъ вие ще можете да управлявате движенията на 
тBлото си. Ако религиознитB хора не разбиратъ тия закони, отъ 
тBхния животъ се изгубва всBкакво благородство, всBкаква 
топлина и влага. И въ такъвъ случай, лицата на тия религиозни 
хора огрубяватъ, приематъ мAжки чърти и мускулитB се 
проточватъ; у други нBкои пъкъ лицата затлъстBватъ, ставатъ 
крAгли като МBсечина. Обаче, и двBтB състояния сA 
анормални. Лицето на човBка трBбва да бAде подвижно, по 
него да се чете като на книга, а не като на маска, на която нито 
една чърта не се измBня. Отъ лицето на човBка трBбва да 
излиза свBтлина. Когато постигнете това нBщо, вие ще бAдете 
въ хармония, както съ себе си, тъй и съ живата Природа. 

Често казвате, че трBбва да се изолирате отъ свBта. Какво 
разбирате подъ думитB “изолирване отъ свBта”? Това значи, да 
не сте въ стъклковение съ свBта, да влBзете въ своята орбита, 
въ своя крAгъ на дBятелность, дBто никой нBма прBдъ видъ 
вашитB лични интереси. СвBтътъ е единъ банкеръ, единъ 
лихваръ, който ви хваща за гушата и ви взима всичко. 
Наблюдавайте, какво става въ Природата, която съврBменнитB 
естественици изучаватъ. Тази Природа прBдставлява единъ 
свBтъ на безпорядъкъ. Тамъ ще видите много паразитни 
растения, които се увиватъ около други нBкои, и черпятъ отъ 
тBхъ хранителни материали, вслBдствие на което тия растения 
умиратъ. СAщиятъ този паразитизъмъ се забBлBзва и между 
насBкомитB, както и между всички други сAщества. 
НавсBкAдB въ Природата виждаме една ужасна борба за 
сAществувание. Това не е онази жива, разумна Природа, за 
която ние говоримъ. Това е свBтъ на дисхармония или свBтъ на 
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индивидуализиране. Въ този свBтъ всBко сAщество иска да се 
индивидуализира, т. е. да намBри своята орбита. Ние обаче, 
нBма защо да се занимаваме съ свBта на непрBстанната борба. 
НBкои цитиратъ думитB на апостолъ Павла, който казвалъ, че 
нашата борба не е противъ плъть и кръвь, но противъ духоветB. 
Казвамъ, нBма защо да се борите съ духоветB. 

НBкои хора казватъ: Противи се на дявола, за да избBга. Вие 
трBбва да разбирате, какъ да се противопоставяте на дявола. Ти 
не можешъ да се съпротивлявашъ на дявола тъй, както на 
единъ човBкъ. Какъ ще се съпротивлявашъ на огъня? 
ПрBдставете си, че внеса прBдъ васъ единъ вAгленъ, тежъкъ 
двBста килограма и нагрBтъ до температура 2000°. Питамъ ви: 
какъ ще се справите съ него? Мислите ли, че ако вземете 
двBтри кофи вода, ще го изгасите? - Нищо нBма да направите. 
Законъ е: Оставете духоветB да се борятъ сами, а вие само ги 
наблюдавайте - нищо повече! Когато апостолъ Павелъ казва да 
се съпротивлявате на дявола, той подразбира, че духътъ, който 
живBе въ тебе, трBбва да се бори съ него заради тебе, а ти 
наблюдавай само тази борба, за да добиешъ знание.  

Сега, гледамъ онзи съ плътьта извадилъ ножъ, ще се бори 
срBщу дявола. Не, дяволътъ е голBмъ пехливанинъ. Не мислете, 
че той е толкова слабъ и глупавъ. Щомъ не си добрB 
разположенъ къмъ него, щомъ искашъ да се боришъ съ него, 
той знае, какво да прави съ тебе. Хитъръ е дяволътъ! Той има 
прBдъ видъ нBкой твой богатъ дBдо, милионеръ, комуто 
внушава слBдното: Ти ще оставишъ своето наслBдство отъ 
десеть милиона лева на твоя плBменикъ. И настина, дBдото 
наскоро умира и ти донасятъ завBщанието. Ти си казвашъ:  
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Господи, азъ Ти благодаря за благото, което ми давашъ. 
Дяволътъ те наблюдава и си мисли: Чакай, ще видишъ сега 
Господа. Какъ? Дяволътъ започва да работи усилено, като ти 
донася редъ интриги - съ този те бутне въ нBкоя беля, съ онзи 
въ друга, а ти се чудишъ, какво става съ тебе. Ще те омотае, ще 
обърка работитB ти, докато се принудишъ да лъжешъ, да 
изнасилвашъ хората, да правишъ прBстAпления. СлBдъ това 
дяволътъ те запитва: Какъ си сега? - Ти казвашъ: Не зная какво 
става съ мене! Само лъжата ще ми помогне, не може безъ нея. 
Дяволътъ те подслушва и ти пошепва: Тъй е, откога ти говоря, 
че безъ лъжа не може въ този свBтъ. Тази работа ще се оправи 
само съ лъжа. Ти се отчаешъ, обезсърчишъ, изгубишъ вBра въ 
Бога. Дяволътъ ти казва: Не се безпокой и безъ вBра може въ 
този свBтъ. 

Та казвамъ, вие, които се занимавате съ окултната наука, 
трBбва да знаете, че тя не е толкова лека. Не е достатъчно само 
да имате дBтинска вBра. ТрBбва да имате поне въ слаба степень 
развито ясновидство, да знаете, какъ и отъ дB идатъ добритB и 
лошитB течения въ Природата. Гледамъ, нBкой ми говори, но 
виждамъ въ него се настанилъ единъ черенъ духъ и му диктува, 
какво да говори. Той ми говори нBщо въ името на Христа, на 
св. Богородица, апелира къмъ моето благородство, къмъ моята 
щедрость и т. н. Казвамъ, всички лоши духове се познаватъ по 
това, че обичатъ да подкупватъ, да ласкаятъ човBка. ДB кого 
видятъ, ласкаятъ го, че ималъ добри, цBнни качества. А това, че 
нBкой обича да полъгва, правятъ се, че нищо не виждатъ. Те го 
съвBтватъ: Ти гледай да спечелишъ повече пари, да раздавашъ 
на бBдни и така Господь ще прости грBховетB ти. СвBтлитB 
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духове пъкъ се отличаватъ съ съвсBмъ другъ характеръ, тB 
иматъ съвсBмъ други постAпки. Обикновено тB си служатъ съ 
контрасти. Като дойде такъвъ духъ при тебе, той нBма да те 
изобличи, но ще те постави при единъ силенъ контрастъ. Ще те 
заведе при единъ човBкъ, който върши прBстAпление и при 
другъ, който върши добро и ти казва: Кое е по-хубаво? Кое отъ 
тия двB положения одобрявашъ? - ДобритB, великитB и 
благородни дBла. - Щомъ е тъй, винаги за доброто мисли и него 
прави, а злото избBгвай! ЛошитB духове обBщаватъ много 
нBща, но нищо не изпълняватъ. ДобритB, свBтлитB духове не 
обBщаватъ, но изпълняватъ. Когато единъ Божественъ, свBтълъ 
духъ дойде въ тебе, той нBма само да те наставлява тъй да 
правишъ, иначе да не правишъ, но ще те постави между хора, 
които ще съдBйствуватъ за твоето добро. Той ще те постави въ 
благоприятна атмосфера за развитието ти. Ако единъ духъ не 
може да ви създаде такава благоприятна атмосфера, той не е 
Божественъ духъ, но обикновенъ духъ, обикновена душа, като 
васъ. Той не е отъ онBзи висши духове, които сA завършили 
своето развитие, за да могатъ да ви помагатъ. ТBзи 
интелигентни души могатъ да измBнятъ изцBло насоката на 
вашето развитие. ТB сA носители на великата Божия мисъль, 
затова могатъ да ви помагатъ. ТB сA помощници на всички 
ученици въ Школата. ВсBки ученикъ, който влиза въ Школата, 
има вече тBхното съдBйствие. 

Най-първо, като ученици на окултната Школа, вие трBбва да 
се освободите отъ всички субективни и обективни начини на 
дBйствие. ЗапримBръ, въ една окултна Школа трBбва да се 
говори малко по-меко, но не и много тихо. Като се говори тихо, 
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не се чува, слуховитB вълни не могатъ да се разпространяватъ 
много далечъ. Но и силното, високото говорене не е за 
прBпорAчване и то причинява врBда на слушателитB. Изобщо, 
говорительтъ трBбва да има тихъ, приятенъ гласъ, безъ да има 
мисъльта да влияе на слушателитB си по единъ или по другъ 
начинъ. ВсBки ораторъ трBбва да има за цель, неговото 
говорене да апелира къмъ умоветB и сърцата на слушателитB. 
Само по този начинъ може да стане обмBна между сърцата и 
умоветB на хората. Сега, като ви говоря, азъ забBлBзвамъ въ 
мнозина отъ васъ едно подпушване въ нервната ви система. 
НBкой пAть това подпушване е въ мозъка, а нBкога въ 
симпатичната нервна система. Тия подпушвания се дължатъ на 
нBкои напрегнати състояния у васъ, вслBдствие на което се 
раждатъ извBстни дисонанси. Ето защо, първо ще се заемете съ 
изучаване закона на отпушването. 

СлBдъ като чуете една моя бесBда или лекция, трBбва да 
помислите малко върху нея и да извадите всBки за себе си поне 
двB важни мисли. Колцина отъ васъ, които слушате лекциитB и 
бесBдитB, сте се спирали по 10 - 15 минути да размишлявате 
върху нBкои по-важни мисли и да ги приложите въ живота си? 
Ако постAпвате по този начинъ у васъ ще се създаде една 
положителна мисъль. Вие какво правите? Като се свърши 
лекцията или бесBдата, разотивате се, като си мислите, че 
много знаете. ДBйствително, вие знаете нBщо, но това знание 
по-скоро ще стане причина да ви биятъ. Съ това знание вие ще 
мязате на онзи българинъ, който се хвалилъ, че знае добрB 
турски езикъ. Идва въ селото единъ виденъ турчинъ, викатъ 
този българинъ да прBвежда, азъ ще го нарека Дончо, ако 
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нBкой отъ васъ се нарича Дончо нека ме извини, така ми 
попадна това име. Турчинътъ му говори по това - по онова, 
мисли, че Дончо знае турски. Питатъ го селянитB: Дончо, какво 
иска този турчинъ? - Иска да яде риба. СелянитB ду донесли 
цBлъ сакъ съ риба и нBколко хлBба. Какво е това? - пита 
турчинътъ. Взима сака съ рибата и набива съ него българина по 
главата. СелянитB го питатъ: Дончо, защо те би турчинътъ? -  
Защото го надговорихъ? - Не, не е така. Турчинътъ го би за 
неговото нBвежество. Та сега, като ученици ще имате прBдъ 
видъ слBдното нBщо: Никога висшитB духове нBма да слBзатъ 
до вашия уровенъ, да се занимаватъ съ вашия езикъ! ВсBки 
ученикъ прBзъ свободното си врBме трBбва да проучава 
символитB, които прBдставляватъ езика на висшитB духове. 
Ние употрBбяваме символитB, защото въ тBхъ има окултни 
знаци. Азъ ви дадохъ думата “вехади”, като музикално 
упражнение. Тя е окултенъ изразъ. Въ музиката има окултни 
тонове, които вие трBбва да изучавате, за да се подготвите, да 
разбирате този езикъ. 

Апостолъ Павелъ казва: “Ако говоря съ човBчески и 
ангелски езици, а Любовь нBмамъ, нищо не съмъ.” Този, който 
е прBвеждалъ това послание, е направилъ една погрBшка. 
ЧовBкъ, който може да говори на ангелски езикъ, той безъ 
Любовь не може да бAде. Едно отъ свойствата на ангелския 
езикъ е Любовьта. СлBдователно, апостолъ Павелъ въ този 
стихъ поставя единъ контрастъ. Съ това той иска да каже: на 
човBшки езикъ може да се говори безъ Любовь, но на ангелски 
езикъ безъ Любовь не може да се говори. Или съ други думи на 
падналитB ангели може да се говори безъ Любовь, но на 
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небеснитB ангели не може да се говори безъ любовь. Апостолъ 
Павелъ е писалъ правилно, но онBзи, които сA прBвеждали 
Писанието не сA го прBвели правилно. ТB сA изопачили 
смисъла му. И въ бесBдитB на Христа се настоява, да се проучи 
именно този вAтрBшенъ езикъ. Подъ думата “научавамъ” ние 
разбираме стиха, въ който Христосъ казва: “Както ме е Отецъ 
научилъ, така говоря.” Духовниятъ езикъ се отличава съ 
слBдното качество: Въ мислитB, въ чувствата и въ дBйствията 
има съгласие. Ти не можешъ да мислишъ едно, да чувствувашъ 
друго и да правишъ трето нBщо. ЕдноврBменно ще мислишъ, 
ще чувствувашъ и ще дBйствувашъ, т. е. ще мислишъ, ще 
чувствувашъ и ще дBйствувашъ по единъ и сAщъ начинъ. 

Често нBкой отъ ученицитB дойде при мене и ми казва:  
Учителю, моята душа отъ день на день се разцъфтBва, азъ 
искамъ да се пожертвувамъ за човBчеството, искамъ да спася 
свBта. Азъ съмъ готовъ за това, отъ нищо не ме е страхъ. 
Казвамъ, много хубаво, по-добро нBщо отъ това нBма. Щомъ си 
готовъ вече, започни. Не се минаватъ обаче двB, три седмици, 
той иде при мене и ми казва: Учителю, много съмъ злB. ГолBми 
страдания ме нападнаха, притъмнB ми на очитB. Не мога да ги 
изнеса самъ, моля ти се, помогни ми! Питамъ го: Нали бBше 
готовъ да се жертвувашъ? Какъ мислишъ, съ лаврови вBнци ли 
да те посрBщатъ? Не, ти като влезешъ въ другия свBтъ да 
помагашъ на падналитB души, ще срещнешъ най-голBмитB 
хули и страдания. Готовъ трBбва да бAдешъ на всичко. За да 
работишъ за тия души, отъ тебъ се изисква Божествено знание 
и сила. Когато страдате и когато се радвате, трBбва да знаете, 
че това сA състояния на тия души, които ви атакуватъ, отгорB и 
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отдолу. Тия души могатъ да бAдатъ далечни и близки на васъ, 
но често идватъ и ви навяватъ различни състояния. Вие, като 
окултни ученици трBбва да различавате тия състояния, кои сA 
ваши и кои чужди. Често нBкой човBкъ запитва другъ: Защо ме 
гледашъ така? Какво искашъ да кажешъ? Казвамъ, тукъ духове 
се гледатъ, а не хора. Защо единъ човBкъ ще гледа другъ? 
ДуховетB говорятъ помежду си, тB се борятъ. Между тBхъ има 
вBчна борба и ако при тази борба ние не заемемъ своето мBсто, 
ще бAдемъ смачкани, като между двB колелета. 

И тъй, като окултни ученици, вие трBбва да знаете тия 
закони и да се прBдпазвате отъ тBхъ. Много отъ младитB и отъ 
възрастнитB сестри и братя изпадатъ въ тежки състояния и не 
могатъ да си помогнатъ. ТB мислятъ, че тия състояния сA 
тBхни и затова се измAчватъ, не искатъ да живBятъ, искатъ да 
се самоубиятъ и т. н. Днесъ дойде при мене едно външно лице, 
изпаднало въ голBмо изкушение, не знае какво да прави. 
Питамъ го: ДB остана твоето геройство? ТрBбва да знаете, че 
истинскиятъ човBкъ различава състоянията си и поставя всBко 
отъ тBхъ на своето мBсто. Ако ти имашъ единъ разуменъ 
приятель, като ангелъ и те наскърби или огорчи нBщо, ще 
знаешъ, че той цели нBщо много добро за тебе, иска да те 
повдигне. Ти не трBбва да имашъ никакво съмнBние въ него, а 
само да потърсишъ причинитB въ себе си, защо приятельтъ ти 
постAпва така, на какво иска да ти обърне внимание. Ако пъкъ 
единъ твой глупавъ приятель те наскърби нBщо, пакъ ще 
потърсишъ причинитB за това, докато най-послB разберешъ, че 
той нBмалъ никаква опрBдBлена цель въ своитB постAпки. Той 
е единъ глупецъ, който не знае, какво прави. Това ще те 
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освободи отъ едно вAтрBшно заблуждение. Вие трBбва да 
знаете Истината! Казвамъ, никога не поставяйте глупавия 
човBкъ на мBстото на ангела и ангелътъ - на мBстото на 
глупавия. Не се лъжете, поставете въ себе си всBки на своето 
мBсто. И тогава, имате ли приятель, ще го познаете, разуменъ 
човBкъ ли е или глупавъ. Щомъ го познаете нBма да се 
разочаровате въ него и да казвате: Азъ не мислBхъ, че той ще 
постAпи така. Азъ казвамъ, ако питате мене за вашия приятель, 
азъ знаехъ, че той ще постAпи точно така. Вървя по улицитB, 
едно куче излBзе отъ нBкоя кAща и ме залае. Азъ похвалявамъ 
това куче, то си изпълнява работата. Минавамъ покрай нBкой 
разуменъ човBкъ и той ме поздрави. Казвамъ, смBлъ, 
благороденъ е този човBкъ. Минавамъ покрай нBкой глупавъ 
човBкъ и той ще се прояви споредъ естеството си. 

И сега, като ученици на окултната Школа вие ще бAдете 
подложени на изпити. ТB сA сAществували за всички ученици 
на миналитB вBкове, затова и за васъ нBма да се направятъ 
изключения. Не мислете, че за васъ ще дойдатъ ангели отъ 
Небето да ви взематъ съ огнена колесница, както взеха пророкъ 
Илия. Него взеха съ колесница, понеже той почти бBше 
завършилъ своето развитие на Земята. Доколкото зная, 
колесницата, съ която вдигнаха пророкъ Илия на Небето, не 
бBше бBла, свBтла, но червена. Това показва, че той ще 
дохожда още веднъжъ на Земята, да прBкара още нBкакви 
изпитания. Та когато пратятъ отъ Небето червена колесница да 
ви вземе, не се радвайте. Ако пратятъ свBтла колесница, като 
свBтлината, която озарява свBта и носи животъ, радвайте се, 
вашата задача на Земята е свършена.  
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Вие трBбва да разбирате вAтрBшния смисълъ на Писанието, 
да не изпадате въ самозаблуждение, въ самоизмама. Да се 
самоизмамватъ дBцата - разбирамъ, но окултниятъ ученикъ не 
трBбва да се самоизмамва, нито да се разочарова. Дойде ли 
разочарованието, ученикътъ трBбва да го погледне право въ 
очитB и да каже: Азъ се разочаровамъ въ себе си, въ 
човBшкото, но въ Бога, въ Божественото никога нBма да се 
разочаровамъ. Въ мене и около мене има нBкаква тъмнина, но 
около другитB хора е свBтло. Въ дадения случай, азъ човBкътъ, 
който мисля, съмъ нBщо неразположенъ и съмъ готовъ да 
поглеждамъ злB къмъ всичко около менъ. Точно въ този 
моментъ има хиляди други сAщества, които сA разположени и 
постAпватъ по обратенъ начинъ на менъ. ТB се намиратъ сега 
на противоположната страна въ живота ТрBбва да се научите 
при всички положения на живота си да извиквате контрастнитB 
състояния. Щомъ видите единъ недAгъ въ себе си, не се 
затваряйте, но разгледайте, ваша ли е тази проява или чужда. 
По този начинъ невидимиятъ свBтъ ви изпитва. ЧовBкъ винаги 
се движи въ контраститB. Отъ лBвата страна на човBка седи 
една паднала душа, пълна съ омраза и мъстъ къмъ нBкой 
човBкъ на Земята и му нашепва: Ти готовъ ли си да ми 
услужишъ въ нBщо. Азъ мразя едикой си човBкъ, искамъ да го 
убия, но не мога, затова стори ти това заради мене. Ако той се 
съгласи, тази душа ще създаде условия да се срещнатъ тия 
двама души да завържатъ извBстни неприязнени отношения и 
този човBкъ е готовъ вече да извърши прBстAплението. Отъ 
дBсната страна на човBка седи една свBтла душа, която го пита:  
Ти искашъ ли да ми помогнешъ въ нBщо? На Земята има единъ 
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човBкъ, който нBкога ми помогна въ живота и сега искамъ да 
му се отплатя, да му услужа чрBзъ тебе. Така и на васъ 
говорятъ такива двB души: едната говори за отмAщение, 
другата за Любовь. И единиятъ, и другиятъ, обаче не сте вие. 
Питамъ ви: кого отъ двамата ще послушате? Колко на сто отъ 
тия случаи вие слушате добрия гласъ и колко на сто лошия 
гласъ? 

Та казвамъ, Божествениятъ Духъ, който работи у васъ, иска 
да развие чувствата ви, да ги облагороди и смекчи, та като ви 
дохождатъ страдания, да ги приемате съ радость, да имъ давате 
по едно угощение. Нека страданията станатъ за васъ естествени 
посBтители и като дойде нBкой отъ тBхъ, да извикате 
приятелитB си и да кажете: днесъ имамъ единъ важенъ гостъ, 
едно голBмо изпитание, радвамъ се, че е дошло, заповBдайте да 
си похапнемъ. Питамъ: има ли нBкой човBкъ въ свBта, който да 
е далъ угощение за нBкое свое страдание? Досега азъ не съмъ 
срещналъ нито единъ човBкъ, не само въ България, нито и въ 
Америка, който при едно свое голBмо страдание, да е далъ 
угощение на своитB приятели. За радости много хора даватъ 
угощения, но за скърби само светиитB могатъ да даватъ 
угощения. 

Ще се държите здраво за законитB, които управляватъ 
Божествения свBтъ, за да понесете мAчнотиитB, които ще 
срBщате въ физическия, въ материалния свBтъ. Всички ще 
имате мAчнотии - нBкои по-малки, нBкои по-голBми. 
ЗапримBръ, ако нBкой окултенъ ученикъ е търговецъ, ще се 
излага на единъ видъ мAчнотии; ако е чиновникъ - на другъ 
видъ мAчнотии; ако е учитель - на трети видъ мAчнотии; ако е 
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свещеникъ - на четвърти видъ мAчнотии и т. н. Каквото 
обществено положение заема даденъ ученикъ и съотвBтни 
мAчнотии ще има. За него е важно разумно да  разрBши всички 
тия мAчнотии, защото въ тBхъ се крие програмата на неговия 
животъ. СестритB, които сA домакини въ кAщи, трBбва 
правилно да разрBшатъ въпроса съ готвенето. Ученикътъ въ 
училището, слугата при своя господарь еднакво трBбва да 
разрBшаватъ правилно своитB мAчнотии. Като окултни 
ученици, всички трBбва да се стремите да разрBшавате 
мAчнотиитB си правилно, богоугодно. Всичко, което мислите, 
чувствувате и вършите, трBбва да бAде съгласно съ Божията 
воля. Само по този начинъ вие ще познаете себе си. Щомъ 
познаете себе си, ще познаете и окрAжаващитB хора и тогава 
ще можете да имъ давате съвBти, да ги упAтвате. Гледамъ, 
много отъ ученицитB прибързано даватъ съвBти на другитB и 
послB виждатъ, че сA сгрBшили. Не трBбва да отивате и въ 
другата крайность, да се страхувате да дадете и най-малкия 
съвBтъ, но казвамъ: всички трBбва да постAпвате разумно! 
Когато давате нBкому съвBтъ, ползувайте се отъ вашата 
опитность и кажете: Моето мнBние е еди-какво си. Ако ви 
помогне, приложете го. Не казвай, че е писано така, но че 
твоята опитность те довела до това положение.  

Разправяше ми единъ братъ, който сега е между заминалитB, 
една своя опитность. Казва той: Отивамъ да проповBдвамъ въ 
кAщата на единъ свой братъ, търговецъ и между другото му 
казвамъ, че заради Бога човBкъ трBбва да се отрече отъ баща 
си, отъ майка си, отъ жена си, отъ дBцата си, отъ дома си, отъ 
всичкото си богатство и най-послB отъ себе си и да тръгне по 
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свBта да проповBдва. Този братъ, като търговецъ, замисли се 
малко и веднага се съгласи да напусне търговия, домъ, всичко 
и пожела още на другия день да тръгнемъ да проповBдваме. 
Тури ме той въ небрано лозе. Казахъ му, че ще си помисля 
малко и ще му отговоря. Мислихъ цBла недBля и му 
отговорихъ, че ще тръгнемъ и двамата на проповBдь. Не се 
надBвахъ, че толкова скоро този братъ ще ме постави на 
изпитъ. Казвамъ и на васъ: ако тръгнете да проповBдвате, скоро 
и вие ще бAдете поставени на изпитъ отъ Христа. Христосъ 
казва: “Който тръгва да проповBдва Словото Божие, нито 
тържикъ на гърба ще вземе, нито тояга въ рAка”. Това значи: 
готови ли сте да тръгнете безъ пари въ джоба и безъ хлBбъ въ 
торба? Туряте ли въ смBтката си три дни да гладувате? Като 
тръгнете да проповBдвате, нBма да се качвате на кола, нито на 
конь, пBшъ ще вървите, на краката си ще уповавате. ОсвBнъ 
това, нBма да нощувате въ хотелъ, но ще излBзете на нBкое 
поле и тамъ, подъ открито небе и на зелената трBва ще 
прBкарате нощьта. Ако пъкъ се нареди друго нBщо, естествено 
да дойде, то ще бAде вече Божие благословение.  

ПонBкога Господь ще ви постави на различни изпитания. 
Вие тръгвате на пAть без петь пари въ джоба си и веднага 
срBщате единъ вашъ братъ, който ви казва: Защо си тръгналъ 
пBшъ, да кAсашъ обущата си? Ето, вземи тBзи три-четири 
хиляди лева и не се мAчи. Вие ще му кажете: Не ми трBбватъ 
тия хиляди, азъ въ този моментъ се нуждая само отъ петь лева 
за хлBбъ, а другитB пари задръжъ за себе си. На друго мBсто ще 
ви дадатъ десеть хиляди лева, като казватъ, че тия пари сA отъ 
Господа. Не, това сA изпитания, изкушения, на които вие не 
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трBбва да се подавате. Дойде нBкой при васъ, казва ви:  
ИзлBкувай ме, ще ти дамъ 25 000 лева. ГолBма е 
отговорностьта при лBкуване съ пари. Вие ще излBкувате този 
човBкъ, ще вземете паритB, но слBдъ една година той ще умре. 
И какво ще стане слBдъ това? - Той ще се всели въ васъ и вие 
ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите отъ 
себе си повече отъ това, което сте получили. Ние знаемъ тия 
закони. Ето защо, лBкувате ли нBкого, безъ пари ще го 
лBкувате. 

Казвамъ - рAката на окултния ученикъ трBбва да бAде 
чиста; безкористна. Той трBбва да има въ джоба си само единъ 
златенъ левъ - нищо повече. Гледамъ, нBкой човBкъ минава 
покрай единъ автомобилъ и си казва: Да имамъ пари, бихъ се 
качилъ сега на автомобилъ! Минава покрай нBкоя гостилница, 
казва си: Да имамъ пари, бихъ влBзълъ вAтрB да се нахраня! 
Минава покрай нBкой магазинъ за дрехи и си казва: Да имамъ 
пари, бихъ си купилъ дрехи, да не ходя тъй окAсанъ! Това сA 
изкушения, това сA желания, отъ които ще се стремите да се 
освободите. У васъ трBбва да се заражда чистъ, естественъ 
потикъ. Дойде ли у васъ подобно желание, ще си кажете: Азъ 
мога и безъ това. Щомъ Богъ иска така, азъ съмъ готовъ на 
всичко. Туй правило не може да се приложи за единъ 
обикновенъ търговецъ. Той купилъ стока, задлъжнBлъ 50 000 
лева, сега ще трBбва да търси пари, да си услужи. Азъ говоря 
тия нBща за окултния ученикъ, който се е самоотрекълъ и 
служи на Господа. Ако си окултенъ ученикъ, ще се водишъ по 
правилата на окултната Школа; ако си обикновенъ човBкъ, ще 
се водишъ по обикновени правила. Ще разглеждате всички 
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нBща разумно. По този начинъ всички противорBчия въ живота 
ви ще изчезнатъ. 

Сега, хората отъ външния свBтъ казватъ, че окултнитB 
ученици въ България били много вдълбочени въ себе си, 
нBмали Любовь къмъ хората, били груби въ отношенията си. 
Това е мнBнието не само на външния свBтъ, но и вие сами така 
мислите едни за други. ВсBки отъ васъ има по единъ идеалъ и 
мисли, че другитB не зачитатъ този идеалъ. Ти, който казвашъ 
за другитB така, зачиташъ ли тBхнитB идеали? Щомъ говорите 
за Истината, каквото припишете на другитB, по-питайте се:  
Ами азъ какъ постAпвамъ? ВсBка моя постAпка съгласна ли е 
съ Истината? Казвате: Еди-кой си братъ не е щедъръ. 
Запитвайте се: Азъ щедъръ ли съмъ? – Еди-кой си братъ не 
говори меко, много е грубъ въ отношенията си. Запитайте се: 
Азъ мекъ ли съмъ? – Еди-кой си братъ не ме прие любезно. 
Запитайте се: Азъ, като окултенъ ученикъ, приехъ ли го добрB? 
Каквато мисъль възникне въ ума ви, поставете ѝ една 
контрастна. Само така ще разберете Истината. Старайте се 
всички да бAдете естествени.  

Азъ съмъ правилъ редъ опити съ себе си, правилъ съмъ 
опити и съ другитB хора, да намBря за колко врBме мога да 
трансформирамъ, както своитB, така и тBхнитB състояния. 
Дойде нBкой при мене, казва ми: ГолBма е скръбьта ми. 
Казвамъ му: Скръбьта ти не е толкова голBма, колкото си я 
прBдставлявашъ. - Ти не ме разбирашъ, затова говоришъ така. 
Казвамъ си: добрB, азъ ще взема скръбьта на този човBкъ. 
Вземамъ скръбьта му и слBдъ петь минути той вече е 
радостенъ, веселъ и ми казва: Благодаря ти, олекна ми сега. 
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Неговата скръбь е въ мене вече и азъ правя опитъ, за колко 
врBме ще мога да трансформирамъ тази скръбь. Колкото 
повече врBме ми е потрBбно за трансформиране на дадена 
скръбь, толкова тя е по-силна. ПонBкога скръбьта на нBкои 
хора е толкова голBма, че едва може да се изнесе. Ако 
напрBжението, което тази скръбь прBдизвиква въ човBка, се 
увеличи съ още единъ градусъ, непрBменно ще послBдва 
нBкакъвъ взривъ въ сърцето или въ ума на този човBкъ. Затова 
именно, Писанието казва да се не изкушавате едни други. Като 
ученици, вие трBбва да си помагате взаимно едни други. Дойде 
нBкой при васъ тAженъ, наскърбенъ, помолете се тайно въ 
душата си заради него. По този начинъ у него ще настане едно 
вAтрBшно облекчение. ТBзи тAжни мисли се дължатъ на 
хиляди нещастни сAщества, които изпълватъ цBлото 
пространство. Съ молитва и добри мисли къмъ тBхъ, вие 
можете да имъ помагате. 

ИзпBйте упражненията “Вдъхновение” и “Fir-fur-fen”. 
Когато пBете или свирите, съзнанието ви трBбва да е будно и 
вие сами да сте доволни отъ това, което изпълнявате. Вие 
трBбва да насърчавате из между васъ ония, които иматъ силно 
развитъ музикаленъ духъ, за да се създаде истинската музика. 
ПрBдставете си, че вашиятъ възлюбенъ спи и ви даватъ да 
композирате въ музикална мелодия думитB: “стани ти, който 
спишъ”. Какъ ще го изпBете? Какъ говорите на онзи, когото 
обичате? Това е една задача за всички ви, въ която трBбва да се 
упражнявате, докато бAдете доволни отъ себе си. Когато пBете 
на онзи, когото обичате, душата му трепти по особенъ начинъ. 
Когато говорите на онзи когото обичате, гласътъ ви е тихъ, 
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мекъ. Любовьта има тихъ езикъ. СилнитB, грубитB тонове въ 
музиката сA материални тонове, тB не сA тоноветB на 
Любовьта. Новиятъ начинъ на пBнието изисква да бAдете 
доволни отъ това, което пBете. Като пBете, концентрирайте 
мисъльта си и вие ще се домогнете до единъ вAтрBшенъ 
методъ. Щомъ музикалнитB ви органи започнатъ да се 
развиватъ, помощьта ви ще дойде отвънъ. Като си лBгате 
вечерно врBме, постоянно си внушавайте мисъльта, че искате 
да пBете хубаво. Материалниятъ животъ огрубBва човBка, а 
цельта на окултната наука е да осмисли този животъ въ 
всичкитB му положения. Ученикътъ трBбва да знае законитB, 
чрBзъ които да намали шума, който се вдига наоколо му. 
ЧовBкъ може да познае, доколко е концентрирана неговата 
мисъль по слBдното: като върви изъ шумнитB улици, да слBдва 
спокойно мисъльта си, да продължава пAтя си, безъ да чува 
шума наоколо си. Колкото по-малко го смущава външниятъ 
шумъ, толкова по-концентрирана мисъль има човBкъ. Другъ 
случай. Влизате въ кAщи и веднага нBкаква неприятностъ се 
изпрBчва прBдъ васъ. Ако мисъльта ви е концентрирана, вие 
почти нBма да я почувствувате. Каквито прBпятствия или 
неприятности и да срBщате въ живота си, тB прBдставляватъ 
условия за вашето повдигане. За свBта всички мAчнотии и 
противорBчия въ живота сA безсмислени, но за ученика тB 
иматъ смисълъ. Невидимиятъ свBтъ нарочно ги създава за него. 
ТB сA задачи, които той трBбва да рBшава. 

Сега, запримBръ, у васъ се явява мисъльта: ВрBме е вече да 
свършимъ часа. Азъ ви поставямъ сега на изпитъ, за да 
провBрите единъ законъ. НBкой ораторъ говори много хубаво, 
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но духоветB въ него го подтикватъ да продължи дълго врBме 
рBчьта си. Публиката, която го слуша, казва: Много говори 
този човBкъ, да спре вече! Колкото тB се отегчаватъ, толкова у 
него се събужда по-голBмо желание да говори. НBкога 
духоветB създаватъ друго положение. ТB  казватъ на оратора да 
говори малко. Тогава пъкъ у публиката се създава желанието 
този човBкъ да имъ поговори повече. Та, казвамъ и въ 
говоренето и въ пBнието всичко трBбва да става не по ония 
внушения отъ духоветB, а съобразно разумнитB закони на 
Природата. НапримBръ, като пBете упражнението “Въ начало 
бB Словото”, душата ви трBбва ва вземе участие въ пBнието. 
Всичко, което пBете, да си го прBдставите въ картина за себе 
си. Само тогава пBнието има смисълъ. При пBнието има нBща, 
които никакъвъ инструментъ не може да прBдаде. ТB не се 
прBдаватъ съ ноти, но само човBшкиятъ гласъ може да ги 
изрази. СтрунитB сA мъртво нBщо, тB не могатъ да прBдадатъ 
тия трептения. Ако цигуларьтъ успBе да вложи своя двойникъ 
въ цигулката си, тя може да изрази всичко онова, което душата 
чувствува. Обаче, слBдъ като свърши свиренето, цигуларьтъ 
трBбва да извади двойника си. Опасно е да го забрави въ 
цигулката. Какво би направилъ, ако нBкой открадне тази 
цигулка? Искате ли да има душа въ пBнието, въ мисъльта ви, въ 
чувствата ви, вашиятъ двойникъ трBбва да взима участие въ 
всичко това. ПрBкарате ли двойника си прBзъ ларинкса, ще 
пBете хубаво. ПрBкарате ли двойника си въ прBдната часть на 
мозъка, ще мислите хубаво. ПрBкарате ли двойника си въ 
чувствата, ще имате възвишени и благородни чувства. Като си 
свършите работата, ще му кажете: Моля ти се, върни се сега на 
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мBстото, което Богъ ти е опрBдBлилъ. Двойникътъ е около 
цBлото тBло на човBка и той се разпорежда съ енергиитB, които 
идватъ отвънъ и отвAтрB и ги трансформира. Не може ли да ги 
трансформира, у човBка се зараждатъ редъ дисонанси, редъ 
дисхармонични състояния. 

Първото нBщо: Въ окултната Школа трBбва да има 
хармония въ двойницитB. Говоримъ за ДобродBтелитB, 
двойникътъ трBбва да слBзе въ краката. Говоримъ за цBлия 
човBкъ, двойникътъ трBбва да обхване цBлия човBкъ. Става ли 
така, можемъ вече да кажемъ, че човBкъ влада своитB 
състояния. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

 
31-ва школна лекция на Общия Окултенъ класъ 

държана от Учителя на 08.VII.1925 г. 
София 
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СиловитB  линии  на  доброто  
и  злото 

 
 

Размишление 
 
Продължение четенето на нBкои отъ работитB върху 

темата: ПрBдаване въ поетична форма думитB “Любовь, 
свBтлина, свобода за човBшката душа”. 

Първоначално знанието е подразбирало прBживBване на 
една нова форма отъ Божествения Духъ. Обаче, този първиченъ 
смисълъ на знанието сега е изгубенъ и днесъ подъ думата 
знание ние подразбираме само външнитB отношения на 
нBщата. ЗапримBръ, ние знаемъ, че МBсечината се върти около 
Земята, но това не е знание, а познание само. Сега знанието се 
замBства съ Истината. Днесъ хората сA раздвоили думата 
Истина, но въ сAщность подъ Истина се подразбира сAщината 
на живота по форма, съдържение и смисълъ. Истината 
подразбира еднакво зачитане формата, съдържанието и 
смисъла на нBщата. Ако нBкой човBкъ каже на другъ, че не 
дава петь пари за неговото тBло, той не разбира съдържанието 
на нBщата. Ако каже, че не дава петь пари за неговото 
съдържание, той не разбира смисъла на нBщата. Когато 
казваме, че формата на нBщата не ни интересува, това е само 
философски изразъ. Питамъ: може ли да се прояви 
съдържанието на нBщо въ свBта безъ нBкаква форма? Това е 
невъзможно при сегашнитB условия. Може ли да се прояви 
смисъла на нBщо безъ съдържанието му? Смисълътъ може да 
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съществува вънъ отъ съдържанието и съдържанието може да 
сAществува вънъ отъ формата, но тB сами не могатъ да се 
проявятъ. 

СлBдователно, всBка форма, която привлича нашето 
съзнание и нашето внимание, колкото и микроскопическа и да 
е, трBбва да произведе радость въ душата ни. ЗапримBръ, 
разумниятъ човBкъ, като види единъ малъкъ кристалъ, какъвто 
и да е той, колкото нищоженъ да е, неговата форма веднага ще 
произведе въ душата му малка радость. Защо? - Понеже въ 
всBка форма се крие едно разумно сAщество, което работи въ 
нея. Всички форми сA създадени отъ разумни, гениални 
сAщества, които живBятъ въ Божествения свBтъ. Но тBзи 
форми днесъ сA изопачени, вслBдствие на което хората иматъ 
криви понятия за формата на нBщата. Въ една отъ миналитB 
лекции ви говорихъ, че формата трBбва да отговаря на 
съдържанието, а съдържанието трBбва да отговаря на смисъла. 
Така трBбва да гледа на този въпросъ ученикътъ, който изучава 
великата Божествена наука. Отъ формата на нBщата трBбва да 
се сAди за съдържанието. 

СAщото нBщо се забBлBзва и въ френологията. НапримBръ, 
отъ формата на пръста можемъ да знаемъ за съдържанието, 
което се крие въ главата. По показалеца и по срBдния пръстъ 
сAдимъ за интелигентностьта на човBка. РAката, пръститB, 
както и цBлото тBло на човBка сA построени възъ основа на 
редъ математически съотношения. Споредъ това, какъ се 
движи човBшката интелигентность, така сA построени и 
пръститB на рAката. ОнBзи хора, които сA  философски 
настроени или които иматъ критически умъ, т. е. обичатъ да 
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ровятъ навсBкAдB, иматъ вAзли на  прBститB си. Хора, които 
иматъ такива философски разположения, обичатъ да 
подпушватъ нBщата. Те често подпушватъ извBстни течения, 
направятъ единъ бентъ, който наричатъ философия. Значи, 
всBка философска система прBдставлява единъ бентъ. СлBдъ 
като се удавятъ въ тази рBка десеть, двадесеть, сто, хиляда 
души, хората казватъ: Този бентъ не е направенъ на мBсто, 
другъ трBбва да направимъ. Създаватъ друга теория - 
направятъ другъ бентъ. ТрBбва да знаете, обаче, че въ 
Природата бентове не сAществуватъ. Въ Природата трBбва да 
има постоянни течения. Тия течения трBбва да бAдатъ 
дълбоки. Ето защо философътъ не трBбва да прави бентове, да 
подпушва теченията въ Природата. Той трBбва да бAде бистра, 
чиста рBка. Ако иска да бAде философъ, трBбва да тече 
постоянно. Вода която постоянно тече, се обновява. 

Често вие се подпушвате, казвате: Защо Господь създаде 
доброто и злото въ свBта? Щомъ кажете, защо Господь създаде 
доброто и злото, вие се подпушвате и ставате философъ. 
Казвате си: Нали Господь е добъръ, всесиленъ, защо остави да 
сAществуватъ доброто и злото едноврBменно? Вие не 
разсAждавате правилно. За васъ има зло, но вашето зло, не е 
зло за Бога. За Бога зло не сAществува. Ако нBкой човBкъ 
открадне паритB ви, това зло ли е за Бога? Питамъ ви: тия пари 
ваши ли сA? - Азъ ги спечелихъ съ поть на челото си. - Ами 
вие отъ дB взехте тази вода, която излиза отъ челото ви? Тази 
вода е взета на заемъ. Значи, слBдъ като сте работили извBстно 
врBме, излишната вода излиза отъ васъ. СлBдъ като си 
работилъ дълго врBме, Слънцето казва: “Ти имашъ много 
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вода.” Слънцето изтегля водата на хората навънъ - то ви обира. 
ПослB Слънцето казва: Понеже азъ взехъ водата ви, вмBсто нея 
ще ви дамъ друга. На еди-кое си мBсто азъ създадохъ новъ 
изворъ. Понеже водата въ вашия организъмъ се опорочи, ще я 
издигна и слBдъ като я прBчистя, ще я върна отново въ видъ - 
хубавъ изворъ. Вие казвате: Неприятно е човBкъ да се поти. 
ЧовBкъ може да се поти, а може и да не се поти. БолнитB хора 
не се потятъ, а здравитB хора се потятъ. Ако не искашъ да се 
потишъ, боленъ ще бAдешъ. Ако искашъ да бAдешъ здравъ, 
ще се потишъ. И сега, като ме питате, защо е злото въ свBта, ще 
ви кажа, че злото е потене. Като дойде злото, ще се изпотишъ, а 
щомъ се изпотишъ, ще оздравBешъ. 

СлBдователно, доброто и злото сA отношения на двB точки. 
Ако започнешъ съ доброто, ще свършишъ съ злото. Това е 
първото неизбBжно положение въ живота. То е слизане. Ако 
започнешъ съ злото, ще свършишъ съ доброто. Това е качване, 
възлизане нагорB. Да допуснемъ, че ти си юнакъ силенъ, 
мощенъ човBкъ. Отивашъ нBкAдB на гости, но не те приематъ 
хубаво. Ти оставашъ недоволенъ отъ това и набивашъ хазяина 
на дома, като му казвашъ: Защо не ме нагости добрB? Това е 
злото, съ което ти започна. Хазяинътъ те нагости добрB, но ти 
не остана доволенъ. Ти очакваше този човBкъ да ти заколи 
кокошка, да ти направи хубава баница, да купи вино, но 
понеже всичко това не го намBри, ти остана недоволенъ и 
затова наби хазяина. Недоволството въ тебе бBше причината да 
се прояви злото. НBма да се мине много врBме, това зло ще се 
върне въ твоя домъ. Все ще се намBри нBкой човBкъ, по-голBмъ 
юнакъ отъ тебе, който ще ти иска печена кокошка и хубава 
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баница. Като те набиятъ, ще си кажешъ: Не е добрB да се биятъ 
хората. ЧовBкъ трBбва да бAде добъръ. СлBдователно, въ 
твоето съзнание, ще се яви идеята: За прBдпочитане е човBкъ да 
постAпва добрB отколкото злB. Тъй че доброто и злото сA 
относителни величини въ живота. Тъй както ние ги разбираме, 
тB за насъ прBдставляватъ двB абсолютно положителни 
величини.  

За васъ, обаче, доброто не е абсолютна величина. 
ЗапримBръ, вие казвате: ЧовBкъ не струва да бAде добъръ. 
Какво значи да бAде човBкъ добъръ? Ако е добъръ, той трBбва 
да бAде добъръ при всички условия. Щомъ при извBстни 
условия съмъ добъръ, а при други съмъ зълъ, азъ не боравя съ 
една реална величина, а съ една относителна величина. По 
сAщия начинъ казваме: ЧовBкъ не трBбва да бAде зълъ. Значи, 
и злото не е абсолютна величина, но относителна. Злото и 
доброто сA двB необходими положения. СлBдователно, за да се 
прояви добриятъ човBкъ въ свBта, въ своя творчески гений, 
злото непрBменно трBбва да се явява въ живота му като 
врBмененъ факторъ. 

Като окултни ученици вие нe трBбва да се спирате върху 
въпроса, защо Господь създаде злото. Доброто и злото сA двB 
велики сили, които дBйствуватъ въ свBта. 

ТB сA двB велики състояния на 
човBшка душа. ДвBтB линии х и y на 
чBртежа прBдставляватъ условията на 
живота. Какъ мислите вие, въ коя 
линия животътъ е по-добъръ, въ x или 
въ y? Линията АС прBдставлява една 
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посока на живота, а линията ВД - друга посока на живота. 
Линията ВА пъкъ е равнодBйствуваща на първитB двB линии. 
Посоката АС показва слизане въ живота, а посоката ВД -  
качване въ живота. Питамъ: кой животъ ще бAде по-добъръ 
животъ от този, който върви въ направление на линията ВД. 

Да допуснемъ сега, че тази плоскость се 
движи. Тогава линиите АС и ВД ще заематъ 
друго приложение (чeрт. 2) Отъ движението 
на тази плоскость ще се образува единъ 
крAгъ, което показва, че животътъ се движи 
въ крAгъ. СлBдъ врBме, ако тази плоскость 
се обърне въ друго положение, доброто ще 
се прBвърне на зло, а злото ще се прBвърне 

на добро. Щомъ се измBнятъ условията на живота, самиятъ 
животъ ще се измBни. 

Тази вечерь нBмамъ свободно врBме да се занимавамъ съ 
дълбоката математика на тия два неизвBстни за васъ живота. 
Животътъ въ точка y въ дадения случай е създаденъ отъ единъ 
по-нисшъ животъ, а животътъ x - отъ по-висшъ животъ. 
Следователно, сAществата, които сA създали добрия животъ, 
иматъ по-малко енергия отъ онBзи сAщества, които създаватъ 
повидимому лошия животъ, слBдъ врBме лошиятъ животъ ще 
се прBвърне въ добъръ и ще даде по-богата жетва. При 
сегашнитB условия ние сме излBзли отъ А и сме достигнали до 
С, затова нашиятъ животъ е грBшенъ. Питамъ ви: слBдъ това въ 
каква посока ще се движите? - Отъ С къмъ С

2
 

Тия чертежи за повечето отъ васъ не сA ясни. Малцина 
могатъ да ги разбератъ. Задачата ми не е да направя тия 
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чертежи ясни за васъ, но единствената ми задача е да ви обърна 
внимание на това, да не се спъвате въ разрBшението на въпроса 
- що е добро и що е зло. Злото е единственото условие, да 
покажете своето добро - нищо повече. Доброто пъкъ е условие, 
да прBвърнете енергиитB на злото за служене на доброто. 
Доброто и  злото сA състояния. ВсBки отъ васъ може да има 
добро или лошо състояние. Доброто и злото сA два различни 
метода, съ които си служи окултната наука. За въ бAдеще вие 
ще изучавате тия методи, да прBвръщате природнитB енергии 
отъ едно състояние въ друго. Туй трBбва да знаете. 

Вие казвате: Този човBкъ е лошъ. Спрете ли се върху това, 
вие се подпушвате. Вие не знаете, кой човBкъ е добъръ и кой 
лошъ. Ако даденъ моментъ азъ съмъ добъръ къмъ васъ, 
слBдния моментъ нBма да бAда тъй добъръ. Ако даденъ 
моментъ съмъ лошъ къмъ васъ, слBдния моментъ нBма да бAда 
лошъ, добъръ ще бAда. Тия положения се смBнятъ. За да ви 
изясня тази идея, трBбва да ви прBдставя слBдната картина. 
Допуснете сега, че въ едно общество има кръчми. Казвамъ: 
добро нBщо е, когато въ нBкое общество има кръчми. Какво 
подразбираме, когато казваме, че кръчмитB сA необходими? 
ПрBдставете си, че една отъ тBзи кръчми се намира на нBкой 
друмъ, дBто минаватъ много пAтници. Тукъ кръчмарьтъ е 
необходимъ, защото прBзъ този друмъ минаватъ много 
разбойници, които ще се спратъ, ще се напиятъ и нBма да 
избиватъ хората, нBма да вършатъ зло. И тъй, кръчмитB 
обуздаватъ злото. ТB не сA за добритB хора, но за злитB. Ако 
кажемъ, че въ едно общество не трBбва да има кръчми, 
подразбираме, че въ туй общество нBма разбойници, 
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слBдователно нBма кой да убива хората. Ако хората сA добри, 
трBбва ли да има кръчми? Ако хората сA добри, кръчми не 
трBбва да има; ако хората сA лоши, кръчми трBбва да има. Тъй 
щото, при сAществуване на разбойници, кръчмарьтъ е 
отличенъ човBкъ. Защо? - Той спасява добритB хора, които 
пAтуватъ по този пAть. При едно добро общество, този 
кръчмарь ще направи зло, понеже добриятъ човBкъ ще се спре 
въ кръчмата, ще се напие и нBма да свърши работата си. Тъй 
щото, кръчмитB сA направени за лошитB хора. Само лошитB 
хора трBбва да влизатъ въ кръчма. Добриятъ човBкъ трBбва да 
върви свободно по пAтя си, понеже кръчмарьтъ задържа 
разбойницитB. Той казва на добритB хора: Вие си вървете 
свободно по пAтя. Ние ще пуснемъ разбойницитB, когато се 
отдалечите отъ тBхъ. И тB, като нBма кого да убиватъ, ще се 
върнатъ по домовBте си. Какво трBбва да се подразбира, когато 
добритB хора започнатъ да влизатъ въ кръчми? - Че кръчмитB 
трBбва да се прBвърнатъ въ гостилници. 

СлBдователно, виното трBбва да преодолява между лошитB 
хора. Затова, именно, днесъ има толкова много вино въ свBта. 
Знаете ли какво би станало въ свBта безъ вино и безъ ракия? 
Виното е зло, но вие не виждате добрата му страна. Не е 
въпросътъ да направите хората въздържатели, но най-първо ще 
ги направите добри. Ако е въпросъ за въздържание, то трBбва 
да се постави на положителна основа. Окултната наука твърди, 
че лозата е емблемъ на човBшкия животъ и понеже човBкътъ 
ферментира и лозата ферментира. ЧовBкъ ферментира по 
причина на своя грBхъ. Ако човBкъ бBше праведенъ, той щBще 
да бAде сладъкъ, вслBдствие на което и гроздениятъ сокъ 



 

614 
 

нBмаше да ферментира. Значи, човBкъ е причина за 
ферментиране на гроздовия сокъ. Сега ние искаме изкуствено 
да задържимъ сладостьта на гроздовия сокъ. Виното не може 
да остане сладко. Захарьта въ него се прBвръща въ спиртъ, 
който упоява хората. Хората иматъ неестествени желания, 
които не сA съгласни съ Божията воля. Докато има вино въ 
свBта, ще знаемъ, че човBшкиятъ животъ трBбва още много да 
се прBчиства. Не трBбва да се сърдимъ на кръчмаря. Ако 
трBбва да се сърдите нBкому, това сте вие - на себе си трBбва да 
се сърдите. Ако имате единъ лошъ приятель, кой методъ ще 
приложите къмъ него? Методътъ на кръчмаря. Ако имате 
единъ добъръ приятель, къмъ него ще приложите метода на 
гостилничаря. Вие ще кажете: Не може ли да се постAпи по 
другъ начинъ? При сегашнитB условия не може да се постAпи 
по другъ начинъ. Тъй както сега се развива животътъ, 
възможности има много, но за да се приложи доброто въ 
живота идейно отъ васъ се изисква знание, за да се боритe съ 
всички атавистични чърти, вложени въ вашия характеръ. Често 
казвате: Защо е злото въ свBта? Казвамъ: щомъ си такъвъ 
философъ, че разисквашъ по този въпросъ, запази 
хладнокръвие при всички условия на живота. 

Досега азъ съмъ срещналъ само единъ българинъ, който при 
единъ случай показа по-голBмо хладнокръвие и отъ 
англичанина. Той беше лBкарь, сега заминалъ за другия свBтъ. 
Това, което ми обърна вниманието, бBше слBдното: единъ день 
той отвори да чете нBкаква книга “Философия на медицината”, 
но двBтB му дBца се качватъ на гърба му, на главата му, 
дърпаха го за брадата, мачкаха шапката му, обаче той 
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продължаваше да чете, не имъ обръщаше внимание и си 
казваше: Вие дBца, ще поумнBете единъ день, но като дойдете 
на моитB години. Това е дисциплина на ума. Той си чете, като 
че нищо не става наоколо му. Питамъ: кой отъ васъ би 
изтърпBлъ това? Туй е дBйствителенъ фактъ, дBцата му го 
закачаха цBлъ часъ, слBдъ това се отдалечиха отъ него, а той си 
чете, вдълбоченъ въ своята книга. Такъвъ трBбва да бAде 
християнинътъ! Ако двB злини се качатъ на гърба ти, остани 
правъ, обърни се на лBво и на дBсно, безъ да имъ обръщашъ 
внимание. Това е едно прBкрасно състояние на човBшкия духъ. 

Ако вие, ученицитB имате хладнокръвието на този 
български лBкарь, знаете ли какво нBщо щBше да излBзе отъ 
васъ? Вие казвате: Този човBкъ се е родилъ така, той има тази 
черта отъ миналото сAществуване. Да, така е роденъ, но той е 
работилъ върху себе си. Тази чърта на разумното търпBние 
трBбва да се изработи, тя не се създава въ единъ день. 

И тъй, казвамъ ви, не се спирайте върху мисъльта, защо 
Господь създаде злото въ свBта? Вие не знаете, дали Господъ 
създаде злото. Задавайте си само въпроса, какво можете да 
научите отъ злото и какво отъ доброто? Ако ви дамъ да 
опишете въ поетична форма злото и доброто, какъ бихте ги 
описали? За слBдния пAть ще бAдете тъй добри, нBколцина 
отъ васъ, които могатъ да пишатъ поезия, да изразятъ въ три 
куплета най-много, въ форма на диалогъ единъ разговоръ 
между доброто и злото. Злото е непроявената Любовь. ВсBко 
нBщо, което не е проявено, е зло. СлBдъ като се прояви това 
нBщо, става добро. Това е вBрно. И въ Природата, за да се 
прояви нBщо, винаги се изисква едно топло и едно студено 
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течение. Студеното течение, обикновено уморява човBка, а 
топлото му дава животъ. Студътъ до извBстно число градуси 
причинява смърть, а послB и той дава животъ. Въ съврBменната 
наука се казва, че най-низката температура е 273° подъ нулата, 
при която температура свBтътъ се разрушава. Студътъ, като 
прBмине още по-долу отъ 273°, той се прBвръща въ топлина. 
Това е едно възражение на ученитB хора. ТB сA прави, като 
казватъ, че свBтътъ ще се разруши подъ температура - 273°, 
защото студътъ вече се прBвръща въ топлина. Значи, въ студа 
има скрита топлина. Казваме, че топлината дава животъ. Така 
е, но ако топлината се повиши надъ 100°, надъ  500° и повече и 
тя причинява смърть. Както виждате, положенията се 
измBнятъ. 

Казвамъ, всBко нBщо, което не е проявено въ Природата, ние 
наричаме зло. ЗапримBръ, единъ човBкъ може да има най-
добритB намBрения, но най-първо той трBбва да направи едно 
зло, за да прояви своето добро. Казвате: СвBтътъ не е 
направенъ добрB. Питамъ: по кой начинъ трBбваше Господь да 
се прояви въ този свBтъ? Дайте вие единъ по-добъръ планъ. 
СвBтътъ е проявление на Бога. Щомъ сте недоволни отъ него, 
вие създайте по-добъръ свBтъ отъ този. Дайте вашия планъ, 
какъ трBбва да се създаде свBтътъ. Вие не трBбва да бAдете отъ 
онBзи глупави философи, които казватъ, че свBтътъ е лошъ. 
Когато нBкой човBкъ казва, че свBтътъ е лошъ, подразбирамъ, 
че този човBкъ не знае смисъла на нBщата, не знае какъ да 
мисли. Често прBдъ нBкой богатъ човBкъ слагатъ вкусно ядене, 
но той го намира безсолно. Защо? - Той е ялъ пищна, богата 
храна и вслBдствие на това мAчно се задоволява. Но ако този 
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човBкъ е прBкаралъ въ бBднотия, гладувалъ е по четирипеть 
деня, вижте, дали ще бAде недоволенъ отъ яденето. Дайте му 
една постна картофена чорбица и малко черенъ хлBбъ, ще 
видите, какъ ще яде и ще благодари. Това сA двB положения въ 
живота. 

СлBдователно, всBки недоволенъ човBкъ е аристократъ, 
който е изгубилъ смисъла въ живота. Такова нBщо 
прBдставляватъ всички съврBменни хора. Господь, Който е 
толкова мAдъръ, ще извади хората отъ тBхния 
аристократизъмъ. Какъ? - Ще ги направи бBдни. СлBдъ това ще 
имъ даде отъ тази картофена чорбица, за която, като богати, 
казваха, че нищо не струва, но като бBдни, ще намBрятъ, че е 
отлична. По този начинъ Богъ ще измBни вашитB състояния, 
вашитB мисли, вашитB чувства, за да бAдете благодарни отъ 
малкото, което ви се дава въ свBта. Сега хората искатъ много, 
вслBдствие на което сAществува злото. НBкои хора четатъ 
съчиненията на много философи, но каква полза отъ това? Не 
казвамъ, че не трBбва да четатъ философитB, но питамъ: 
придобиха ли доволство въ живота. НамBриха ли смисъла на 
доброто и злото? Първото, което ще ви направи впечатление въ 
тBхнитB съчинения, е че тия философи едни други се 
опровергаватъ. Да опровергавашъ нBща, да ги тълкувашъ, това 
не е философия, това е хирургия. 

ПрBди нBколко дни азъ ви приведохъ единъ примBръ за 
вълната и казахъ: не е достатъчно само да се изпере вълната, но 
слBдъ това трBбва да се изпреде. СлBдъ като се изпреде, трBбва 
да се изтAче. СлBдъ като се изтAче, трBбва да си направишъ 
отъ нея една хубава вълнена дреха, която грижливо да пазишъ 
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отъ молцитB. Ако, слBдъ като си употребилъ толкова трудъ, 
дойдатъ молци и изядатъ дрехата ти, колко струва този голBмъ 
трудъ? Ето защо, вие трBбва да прBцBнявате труда си, добрB да 
пазите своята вълнена дреха отъ молци. 

Какво прBдставляватъ молцитB въ нашия животъ? МолцитB, 
това сA пороцитB въ живота ни. Кои сA най-обикновенитB 
пороци? (Съмнение, зависть, подозрBние.) Напишете, колко 
духовни пороци има въ човBка. Най-голBмиятъ порокъ на ума е 
безвBрието. Въ ума има много пороци, но безвBрието изсушава 
ума, прBсъхва течението на всички хубави, красиви мисли въ 
него. Или казано съ други думи: тъмнината въ съзнанието 
разрушава човBка. Тя произтича отъ безвBрието, затова и нея 
считатъ единъ отъ молцитB. Кой е най-голBмиятъ молецъ за 
сърцето? (Омразата.) Омразата е въ състояние да развали най-
хубавитB и красиви чувства, изработени съ хиляди години. Тя 
прави дупки на красивата дреха на сърцето. Съ какъвъ 
нафталинъ трBбва да посипете тази дреха, за да се запази отъ 
молци? - Най-добриятъ нафталинъ, който може да запази 
дрехата на сърцето отъ молци, е Любовьта. Въ духовния свBтъ 
не се позволява да туряшъ дрехата си въ гардеробъ. Винаги ще 
носишъ своята дреха съ себе си. Питамъ: ако постоянно 
носишъ своята дреха на гърба си, молци ще я ядатъ ли? 
Споредъ този законъ, ако вашата дреха е изядена отъ молци, 
подразбирамъ, че не сте я носили постоянно на гърба си, а сте 
спали и сте се излежавали. Онзи, който постоянно носи дрехата 
на гърба си, е работливъ, смBлъ човBкъ, той ходи навсBкAдB съ 
дрехата си. Разбирате ли тази философия? Ето защо, вие трBбва 
да имате една дреха, която постоянно ще носите на себе си. 
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Щомъ носите тази дреха, тя ще се прBчиства въ духовния свBтъ 
тъй, както се чистятъ дрехитB на птицитB. ПтицитB сA 
изучавали това изкуство, цвBтоветB на перцата имъ не се 
развалятъ, а цвBтоветB на нашитB дрехи отъ много носене се 
развалятъ и избBляватъ. 

Като казвамъ, че злото и доброто сAществуватъ въ свBта 
като относителни величини, искамъ да ви обърна внимание на 
това, да не допущате злото въ мисъльта си, нито въ чувствата 
си, за да не се подпушвате. Когато видите, че единъ човBкъ 
грBши, не трBбва да вадите крайни заключения, че този човBкъ 
е лошъ. Когато кажемъ, че 2+4 = 6, какво подразбираме? 
Числото шесть е резултатъ. Числото двB е земята, богатата 
почва. Числото четири сA сBменцата, посBти въ тази почва. 
Резултатътъ пъкъ, т. е. числото шесть може да бAде жито, 
царевица, плодове, зеленчуци и т. н. СлBдователно, като вадите 
крайни резултати, че този човBкъ е лошъ, вие все едно, че 
правите събиране, казвате 2+4 = 6. Не правете прBждеврBменно 
своитB заключения! Защо? Ако минавате въ врBме на дъждъ 
покрай нBкое мBсто, на което почвата е черноземъ, какво ще 
кажете? Лошо мBсто е това, мочурлякъ, не се минава прBзъ 
него. Питайте земледBлеца, какво ще каже той за тази почва. 
Ако сBе жито на тази почва, той ще каже: Отлична е тази 
пръсть! Въ сухо врBме тази почва се обръща на прахъ, става на 
буци и вие казвате: Да не ми дава Господь да минавамъ по тBзи 
мBста! ЗемледBлецътъ има друго мнBние за тази почва и казва:  
Дай Боже да имамъ жито да посадя въ тази почва! Това сA двB 
различни положения въ живота, които вие трBбва да разбирате. 
ДобритB положения и лошитB положения сA само условия въ 



 

620 
 

живота, които разумниятъ човBкъ разбира, а глупавиятъ не 
разбира и казва: Това е добро, онова е лошо. Вие безъ да 
мислите много, казвате: 2+4 = 6. Какво означава това? - Два 
гроша и четири гроша, правятъ шесть гроша. Това и кокошката 
знае. И кокошкитB събиратъ по този начинъ: двB зрънца и 
четири зрънца, правятъ шестъ зрънца. Чудни сте вие, като 
мислите, че само хората знаятъ да събиратъ. И коткитB знаятъ 
да събиратъ. Всички животни знаятъ да събиратъ, при това тB 
събиратъ отлично. При събирането, обаче вие трBбва да 
дойдете до положението, да разбирате резултатитB на това 
дBйствие. 

И тъй, като ученици не се подпушвайте съ вашата 
философия. Не си отговаряйте на въпроситB защо сAществува 
злото, защо едикой си мисли така, защо едикой си постAпва 
така и т. н. При всBки случай въ живота ви, когато вие 
разрBшавате нBкоя трудна задача, не се спирайте върху 
погрBшкитB на хората. Вие си прBдставете, че сте извънъ 
доброто и злото и можете да разрBшите вашата трудна задача. 

Сега ще ви дамъ слBдната задача за една седмица. Като 
ставате сутринь, ще кажете въ ума си: “Заради Любовьта, съ 
която Богъ ме е облBкълъ, всичко, което ми се случи прBзъ 
деня, ще го считамъ, че е хармонично създадено.” Всичко, 
каквото ви се случи прBзъ деня, ще мислите, че е за добро. 
Каквото и да ви се случи, каквото и да ви кажатъ - добро или 
зло - ще знаете, че всичко е за добро, нBма да се съмнBвате въ 
нищо. ПрBзъ тия седемь деня ще мислите, че всичко става за 
добро. И доброто и злото сA служители на Любовьта. Злото 
служи на Любовьта и доброто служи на Любовьта. Като ви се 
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случи нBщо, ще кажете: “Благодаря Ти Господи, че Си ме 
удостоилъ съ Твоята Любовь.” НBкой може да бръкне въ джоба 
ти и да те обере, нBкой може да ти каже обидна дума, нищо отъ 
това. За всичко което ти се случи, ще кажешъ: “Благодаря Ти 
Господи, че Си ме удостоилъ съ Твоята Любовь. Както и да ми 
говоришъ, азъ Те познавамъ”. Вие видBхте, напримBръ, какви 
бBха гърмежитB на Мусала. Въ тBхъ имаше особена мекота. И 
свBтлината бBше мека. Значи, както и да говори Богъ, тихо или 
бурно, въ гласа Му винаги има мекота. 

Азъ зная, че всички ще бAдете радостни прBзъ тази 
седмица. Обиди нBма да има вече. Отъ тази вечерь до другата 
срBда ще живBете въ Царството Божие. ВсBки трBбва да 
намBри най-хубавитB думи, които може да каже. Когато дойде 
нBкой при васъ, вие ще бAдете много внимателни къмъ него. 
РBчникътъ ви ще бAде много подбранъ. ВсBки отъ васъ, който 
направи една погрBшка прBзъ нBкой день отъ тази седмица, ще 
повтори упражнението за още една седмица. Ако прBзъ втората 
седмица направи друга погрBшка, ще го потрети и т. н. ТрBбва 
да работите. ЗапримBръ, нBкой отъ васъ говори високо. 
Казвате: Защо този братъ говори така високо? Не, кажете си: 
Този братъ говори отлично. Значи за цBла седмица вие трBбва 
да бAдете внимателни едни къмъ други. СAщо тъй ще бAдете 
внимателни и съ външнитB хора. Съзнанието ви трBбва да бAде 
будно за цBла седмица, за да видите, до дB сте достигнали въ 
вашето развитие и на какво сте способни. Това е една малка 
маневра. 

Сега, можете ли да изпBете слBдното упражнение: “Кажи ми 
ти, свBтли Божи лAчъ, благото на живота - свBтлиятъ правъ 
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пAть на чиститB души, измити въ водитB на Любовьта!” 
ПонBкога вие се срамувате да пBете за Любовьта, а търсите 
Любовьта. Вие трBбва да заучите това упражнение добрB и да 
пBете като пBвци. ПрBдставете си, че вие сте осAдени на 
смърть и сAдията пише на вашата присAда слBдното: Ако 
можете да изпBете тази пBсень хубаво, съ чувство, ще 
възвърнемъ живота ви, смъртната присAда ще се отмBни. Какъ 
ще я пBете? Ще пBете, а гласътъ ви ще трепери. Вие ще се 
молите и ще пBете. ВсBки човBкъ, който пBе, трBбва да знае, че 
рBшава единъ много важенъ въпросъ. Въ пBнието помага и 
цигулката. Тя не се влияе отъ хората. ЧовBкъ може да се 
повлияе, но цигулката не се влияе. Въ цигулката има 
установено мнBние за нBщата, характеръ има тя. 

ИзпBйте упражненията: “Вдъхновение” и “Вехади”. 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

32-ра школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 15.VII.1925 г.  

София 
 

  



 

623 
 

НесъвмBстими отношения 
 
 

Размишление 
 
Прочетоха се стиховете “Диалогъ на злото и доброто.” 
Прочете се резюме отъ темата “Най-малката незнайна 

добродBтель.” 
ИзпBйте упражнението: “Вдъхновение”. 
Ще ви прBдставя нBколко категории числа: 

 
Можете ли да примирите тия числа? - Това сA числа, 

отношения, които сAществуватъ въ Природата. ТB не сA 
произволни числа. ДB можете да намBрите тия числа. Азъ нBма 
да ви отговоря. Вие срBщате тия числа най-малко по десеть 
пAти на день. 

Когато единъ възвишенъ духъ или нBкое напрBднало 
сAщество или нBкой ангелъ иска да слBзе на Земята, той трBбва 
да си създаде тBло, въ което да живBе, тъй както всBки 
обикновенъ човBкъ се стреми да си направи кAща, въ която да 
живBе. Тукъ отношенията сA едни и сAщи. Питамъ: какво 
придобива този възвишенъ духъ, като слиза отъ невидимия миръ 
на Земята да живBе единъ ограниченъ животъ като обикновенъ 
човBкъ? Азъ нBма да ви отговоря и на този въпросъ, но питамъ: 
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защо когато си строите кAща, не се задоволявате съ една малка 
колибка, но искате да си направите голBма, хубава кAща? Защо 
прBдпочитате хубавата кAща прBдъ колибата? Какви сA вашитB 
съображения за това? Ако прBдпочитате хубавата кAща прBдъ 
колибата отъ хигиенична гледна точка, колибата, съ своитB 
тънки стBни е много по-хигиенична отколкото дебелитB стBни 
на солидната кAща. Нашиятъ салонъ напримBръ, не е толкова 
хигиениченъ. СвBтлината трBбва да иде отгорB. ДобрB е, когато 
човBкъ повдига очитB си нагорB. 

И тъй, питамъ ви: защо вие прBдпочитате хубавата кAща 
прBдъ колибата? Защо прBдпочитате богатия прBдъ сиромаха? 
Защо прBдпочитате учения прBдъ невBжия? Защо прBдпочитате 
добрия прBдъ злия? Вие казвате: Ние прBдпо-читаме учения 
човBкъ, защото може да ни бAде полезенъ въ нBщо. Какви сA 
отношенията на Бога спрBмо всички хора въ свBта? Той има ли 
сAщитB разположения къмъ хората каквито ние имаме едни 
къмъ други? Ако прBдпочитанието, което вие отдавате на 
богатия, на учения, на добрия човBкъ прBдставляватъ 
истинскитB отношения, тогава и отношенията на Бога къмъ насъ 
трBбва да бAдатъ сAщитB. Не е така, обаче. Казано е: “Богъ не 
гледа на лице, но на сърце.” Значи, отношенията на хората едни 
къмъ други не прBдставляватъ една абсолютна норма, съ която 
могатъ да се опрBдBлятъ и отношенията на Бога къмъ всички 
сAщества. 

Сега, онBзи отъ васъ, които сте запознати съ математиката, 
нека кажатъ, може ли 3 = 9.5 и на 10.5? Каква е разликата между 
9.5 и 10.5? - Единица. Когато кажемъ, че 3 = 10, разликата между 
10.5 и 10 е равна на 0.5. Когато пъкъ кажемъ, че 3 = 7, разликата 
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между 10 и 7 е три единици. Азъ нBма да ви кажа, дB се 
намиратъ тия числа. Ако кажемъ, че 2 = 7 - 6, това показва 
намаление на човBшката воля, т. е. условията, при които 
човBшката воля се намалява органически. Ако пъкъ кажемъ, че 2 
= 7 - 8, това показва голBмо засилване на човBшката воля. Ако 
въ първата категория число деветь се увеличава, това показва 
усилване егоистичнитB чувства у човBка. Числото деветь може 
да се увеличи на 10.5, на 11 и т. н. Тогава ще имаме анормално 
развитие на личнитB чувства. Такъвъ човBкъ иска да бAде царь, 
господарь въ свBта, неговата дума да се слуша навсBкAдB. Ако 
числото деветь се намалява на 8, или на 7, това показва, че 
личнитB чувства у човBка се намаляватъ до минимумъ. Ако 
числото 10.5 отъ втората категория се увеличава до 12, това 
показва усилена дBятелность на физическия умъ, на 
критическитB способности у човBка. Такъвъ човBкъ 
сAщеврBменно може да бAде крайно справедливъ.  

Сега задава се въпросътъ, защо именно, когато се усилва 
умствената дBятелность у човBка, сAщеврBменно се усилва и 
мозъчната дBятелность, при което нишкитB на мозъка се 
продължаватъ? Между умствената дBятелность на човBка и 
развитието на мозъка сAществува извBстно съотношение. 
Когато моралнитB чувства на човBка се усилватъ, мозъчнитB 
нишки пакъ се продължаватъ. Значи Природата отбBлBзва 
усилването на извBстна умствена дBятелность съ продължаване 
на мозъчнитB нишки, а намалението на тази дBятелность съ 
скAсяване на тия нишки. Тия нишки сA силови линии, чрBзъ 
които Природата дBйствува, т. е. изявява своята дBятелность 
навънъ. Когато въ третата категория числото 10 се увеличи на 



 

626 
 

10.5, тогава имаме човBкъ съ чрBзмBрно развити морални 
чувства, който спада къмъ слънчевитB типове, той има широка 
душа, по характеръ е оптимистъ. 

И тъй, за да се прояви единъ законъ въ свBта, за да можемъ да 
си въздBйствуваме чрBзъ него въ физическия свBтъ, трBбва да 
бAдемъ въ състояние да увеличимъ съ каквато и да е малка 
величина нBкои отъ мозъчнитB нишки. СAществува и другъ 
единъ икономически законъ въ Природата, който опрBдBля 
работата на всBко органическо сAщество на Земята. ВсBки 
човBкъ, откакъ се е родилъ, откакъ е дошълъ на този свBтъ, 
докато замине, има опрBдBлена часть отъ материята, която той 
трBбва да развие, да обработи. За всBки човBкъ е точно 
опрBдBлено количеството отъ материята, която той трBбва да 
обработи и рафинира. Ако той обработи и рафинира всичката 
материя, която му е дадена, считатъ че е живBлъ отлично, че е 
водилъ единъ разуменъ, добъръ животъ. Ако той не рафинира, 
не обработи количеството материя, опрBдBлена за него, считатъ, 
че не е живBлъ добрB, затова опитътъ му остава недовършенъ. 

Азъ забBлязвамъ, че повечето отъ ученицитB, като четатъ 
Писанието, Библията, главно се спиратъ върху това, какво 
Господь е обBщалъ и казватъ: Нали Господь обBща това и това? 
ТрBбва да знаете, че въ БожиитB обBщания нBма отмBна. Богъ 
никога не се разкайва, но всBко обBщание прBдставлява единъ 
договоръ. Когато Богъ обBщава нBщо, между Него и насъ се 
свързва договоръ. Това показва, че и ние сме обBщали нBщо. 
Богъ дава, но и азъ трBбва да свърша нBкаква работа - нищо 
повече. Богъ дава условно. Значи, всBки човBкъ, който е дошълъ 
веднъжъ на Земята, не е дошълъ като на курортъ, а да свърши 
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нBкаква работа. Помнете, че Земята не е курортно мBсто. Ако 
искате да знаете, дB сA курортитB, азъ ще ви кажа. КурортитB 
сA извънъ слънчевата система. Въ слънчевата система курорти 
нBма. При това, всички вие искате да бAдете на курортъ. Ако ви 
дамъ да изпредете сто килограма вълна, като се условимъ да ви 
плащамъ по сто лева на килограмъ, трBбва да ви платя всичко 
десеть хиляди лева. Обаче, вие изпридате само петдесеть 
килограма отъ тази вълна, т. е. половината и искате да ви дамъ 
всичкитB пари? Имате ли право да искате всичкитB пари? - 
НBмате право. Казвамъ ви, изпредете и останалата вълна и ще 
получите всичкитB пари.  

СAщото нBщо върши и Природата. Помнете, въ природата 
сAществува следниятъ законъ: тя дава всBкиму точно толкова, 
колкото той е изработилъ. Тя никого не кредитира, никому не 
дава, ако той не е вложилъ нBщо въ нейната банка. НBкои може 
да мислятъ, че Природата дава винаги. Да, Природата винаги 
дава, но ако вие сте вложили своя капиталъ въ нейната банка. И 
тогава, тя ще ви даде точно толкова, колкото ви трBбва. ВсBкога 
ще остави поне единъ левъ въ банката си въ запасъ. Тя никога не 
дава извънъ кредита, който имашъ, все ще остави една малка 
часть отъ капитала ти въ своята банка. По-добрB е банката на 
Природата да има да ти дава, отколкото ти да имашъ да ѝ 
давашъ. Защо? - Понеже тя е честна, всBкога ще дава, а когато 
хората иматъ да даватъ, тB излизатъ нечестни въ изплащането, 
тB въ края на краищата ще възкресятъ порока.  

Направете опитъ съ когото и да е и ще видите, колко е 
честенъ човBкъ. Повикайте единъ бояджия да ви боядиса 
кAщата и му платете прBдварително, да видите, слBдъ колко 
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врBме ще дойде да ви боядиса кAщата. Повикайте дрехаря да ви 
ушие дрехи, платете му предварително и вижте, слBдъ колко 
врBме ще ви ги ушие. Повикайте нBкой работникъ да копае на 
нивата ви, платете му прBдварително и вижте слBдъ колко врBме 
ще ви изоре нивата. СлBдъ това направете обратния опитъ: не 
плащайте нищо на работника, докато не е изоралъ нивата ви; не 
плащайте на дрехаря предварително, докато не ушие дрехата и 
вижте какъвъ резултатъ ще имате. Азъ имамъ прBдъ видъ 
слBдното правило: не считамъ добъръ работникъ този, който 
иска заплата прBди да свърши работата си. ВсBки работникъ, 
който иска заплатата, слBдъ като свърши работата си, е отличенъ 
човBкъ. ВсBки човBкъ, който иска кредитъ, прBди да е свършилъ 
работата си, нBма да му върви въ живота. Всички ние искаме 
само благодать отъ Господа. ВсBки, който иска благодать отъ 
Гопода, той не разбира основния Божественъ законъ. На всBки 
човBкъ е дадено толкова, колкото му е необходимо въ живота. 
СлBдователно, ако ти изхарчишъ повече, отколкото ти е дадено, 
трBбва да понесешъ недоимъка си и да направишъ малко 
икономия. Скръбьта и радостьта въ живота се обуславятъ върху 
този законъ. НBкой пAть скърбишъ, понеже си похарчилъ 
повече. НBкой пAть се радвашъ, защото си икономисалъ нBщо 
или си изхарчилъ толкова, колкото трBбва. 

Първото правило: За всинца ви е необходимо взаимно 
уважение и почитане. Азъ забBлязвамъ, че между ученицитB 
липсва тъкмо това чувство. СрBщалъ съмъ много малко 
религиозни хора, у които има чувството на уважение и 
почитание. Такива хора лесно изнасятъ най-свещенитB си нBща 
на пазарь. Това се забBлBзва и между ученицитB. НBкои отъ тBхъ 
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иматъ слабость да изнасятъ невBрни факти. Това е дефектъ у 
тBхъ. Помнете едно нBщо: всBки ученикъ или кой и да е човBкъ, 
който се е опитвалъ да изнася невBрни факти не го е постигнало 
нBкакво добро. Ние сме се събрали въ Школата не да си 
играемъ, нито да се занимаваме съ празни работи, но да учимъ. 
Ония, които се занимаватъ съ разни доносничества, сами 
съграждатъ своето нещастие, както върху себе си, така и върху 
дома си. ТB ще носятъ послBдствията на тази своя слабость до 
четвъртия родъ. Вие, като ученици, не трBбва да се занимавате 
съ погрBшкитB на другитB хора. НBкои отиватъ на екскурзия и 
се занимаватъ съ това, кой какъ се държалъ, какво говорилъ и т. 
н. Казвамъ, екскурзиитB иматъ съвсBмъ друго прBдназначение. 
ВсBка екскурзия прBдвижда влизане въ контактъ съ силитB на 
живата Природа и облагородяване на човBка. Отидешъ ли на 
екскурзия, трBбва да се върнешъ освBженъ, обновенъ, съ едно 
ново чувство въ сърцето и съ една свBтла мисъль въ ума. Тамъ 
трBбва да забравишъ всички дребнавости на обикновения 
животъ. Качвашъ ли се на планина, това подразбира отиване 
къмъ единъ по-висшъ свBтъ. 

Азъ ви казвамъ, има единъ законъ въ всички окултни Школи, 
споредъ който никой нBма право да се взира въ постAпкитB на 
другитB хора и да ги критикува. ПрBстAпва ли този законъ, той 
ще носи послBдствията му. НBма изключения за никого. Не 
спазвате ли този законъ, вие сами ще се спънете. Който наруши 
този законъ трBбва да има доблестьта да признае вината си. Не я 
ли признае, той изпада въ други грBшки, започва да лъже, иска 
да се скрие. Но трBбва да знаете, че никой не може да се скрие 
отъ законитB на разумната Природа. Тя прBдставлява лицето на 
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Бога, отъ което никой не може да избBгне. Когато ви изтъквамъ 
този законъ, имамъ прBдъ видъ слBдното положение: Не 
критикувайте хората, защото никой не знае, какви сA 
вAтрBшнитB причини, които подбуждатъ хората къмъ извBстни 
дBйствия. Щомъ ви се изнася тази Истина, Провидението иска 
да ви запази, като ви обръща внимание, да не се занимавате съ 
чуждитB погрBшки, защото тB сA опасни, взривни вещества. 
Ученикътъ трBбва да бAде искренъ къмъ себе си. Наблюдавалъ 
съмъ държанието на религиознитB хора въ тBхнитB събрания. 
Когато проповBдникътъ е между тBхъ, въ събранието има 
тишина. Щомъ излBзе той, веднага настава голBмъ шумъ. 
Казвамъ, такова е положението на войницитB прBдъ своя 
генералъ. Докато генералътъ е при тBхъ, тB седятъ тихо, мирно; 
щомъ генералътъ си излBзе, настава шумъ, безредие. Та казвамъ: 
ако и вие се държите прBдъ мене, като прBдъ генералъ, това не е 
окултна Школа. Ако ученицитB ме считатъ за генералъ или 
полковникъ, азъ съжалявамъ, че сA дошли въ Школата. Ако 
ученицитB се държатъ морално, добрB само прBдъ учителя си, тB 
трBбва да знаятъ, че не могатъ да го излъжатъ. Ако тB мислятъ, 
че учительтъ имъ ще ги сAди, лъжатъ се. Казвамъ и на васъ, азъ 
нBма да ви сAдя, други ще ви сAдятъ. Когато ви сAдятъ, азъ 
даже нBма да се явя тамъ. Азъ зная, че тBзи, които ще ви сAдятъ, 
сA справедливи. НBма да се мине много врBме и тB ще ви 
сAдятъ тукъ, на Земята. НBкои отъ васъ скоро ще бAдатъ 
сAдени. 

Питамъ: какви трBбва да бAдатъ отношенията на ученицитB? 
Вие, като ученици на окултната Школа, трBбва да имате 
Любовь. Когато нBкой отъ васъ направи една погрBшка, защо не 
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отидете при него да го посъвBтвате братски? Защо не му кажете 
нBщо право въ очитB, безъ да ви чуе другъ нBкой, а говорите 
задъ гърба му. Като ученици, вие трBбва да бAдете доблестни въ 
отношенията си. Туй, което не можете да кажете нBкому въ 
очитB, не го казвайте и задъ гърба му. При такива отношения, 
мислите ли, че можете да имате Божията Любовь? НBкой казва: 
НBма нито единъ добъръ човBкъ въ свBта, всички сA лоши. Този 
човBкъ вижда всичко лошо. Защо? - Той се е изопачилъ нBщо. 
Когато нBкой е боленъ, кое какъ пипне, все го боли. Това 
показва, че той е въ едно болезнено състояние, този човBкъ не е 
здравъ. 

Та казвамъ, когато трBбва да изнесете дефектитB на единъ 
човBкъ, правете намаление въ дефектитB му, а увеличение въ 
Божественото у него. Най-първо не сте вие, които трBбва да 
сAдите този човBкъ. Само кога можете да изнесете дефектитB на 
нBкой човBкъ? Азъ съмъ ви казвалъ и другъ пAть и сега пакъ ще 
ви кажа. Този човBкъ, който има нBкакъвъ дефектъ, все едно, че 
е далъ нBкAдB 500 лв. вмBсто 1000 лв. Какво трBбва да 
направите вие? - Веднага ще отидете слBдъ него и ще платите 
останалитB 500 лева. 

Най-после, вие трBбва да бAдете носители на Любовьта. Ще 
кажете: За въ бAдеще ще стане това. Кога? СлBдъ сто години 
ли? СлBдъ сто години ще дойдатъ други хора. Ако вие сега не 
можете да бAдете полезни, кога ще бAдете? Кой отъ васъ се е 
заелъ да проповBдва Истината? Вие се занимавате все съ дребни 
работи, но тB не могатъ да ви повдигнатъ. Това се отнася само 
до онBзи, които не искатъ да бAдатъ ученици. ОнBзи отъ васъ, 
които искатъ да бAдатъ ученици, които искатъ да изпълнятъ 
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волята Божия, трBбва да бAдатъ носители на Божията Любовь и 
то сега, нBма отлагане вече. Ние трBбва да осветимъ волята 
Божия! Първо имайте Любовь къмъ Бога! Вие трBбва да 
разбирате закона: Любовьта къмъ Едного е Любовь къмъ 
всички; и Любовьта къмъ всички е Любовь къмъ Едного. Щомъ 
не може да любишъ единъ, ти не можешъ да любишъ никого. Въ 
Бога нBма пристрастие. Или ще любишъ всички, тъй както Богъ 
иска, или никого нBма да любишъ. Често казвате: Еди-кой си 
човBкъ е най-много обичанъ. Вие мислите, че нBкой човBкъ е 
обичанъ повече отъ другитB, т. е. получава повече Любовь. 
Казвамъ, всBки прBдметъ, който е по-близо до свBтлината, ще се 
освBтли повече, отколкото онзи, който е по-далечъ отъ 
свBтлината. Коя е причината за това, свBтлината ли, или 
прBдметътъ? Ако вие сте по-далечъ отъ свBтлината, по-малко ще 
се освBтлявате. Кой е причината, азъ или вие? Кой е виновенъ за 
това? Вие седите единъ задъ другъ и си хвърляте сBнка. Всички 
може да се наредите около Слънцето и никой никому да не 
пречи. Не забравяйте, че всBки човBкъ носи отговорность за 
дBлата си. Колкото е по-напрBдналъ, толкова и отговорностьта 
му е по-голBма. Не мислете, че можете да правите каквото 
искате. На Небето може да правите каквото искате, но на Земята 
не можете. Давидъ, като царь правеше каквото искаше; 
свещеникътъ Илия имаше синове, които не възпита, както 
трBбва; Ананий [и] Сапфира принесоха жертва на Бога, но 
скриха нBщо отъ нея. И слBдъ всичко това, вие знаете, какво 
постигна тия хора. Какъ мислите, трBбва ли и вие, съврBменнитB 
хора да вървите по тBхния пAть.  
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Въ Школата не се позволява никаква лъжа. ПрBдъ Бога нBма 
нищо скрито-покрито. Често вие се оплаквате, че Любовьта ви 
отпаднала. Казвамъ, Любовьта никога не отпада. Вие сами 
туряте препятствия на Любовьта въ живота си. Азъ говоря на 
онBзи отъ васъ, у които съзнанието е пробудено. Всички, които 
искатъ да бAдатъ ученици, ще се заематъ да оправятъ живота си 
прBдъ Бога. Той вижда всичко и отъ Него ще се пазите. 
Христосъ казва: Ще ви кажа отъ кого да се боите. СъврBменнитB 
хора се боятъ едни отъ други, но не и отъ Бога. Казвамъ на 
всички ви: имайте свещенъ страхъ отъ Бога. 

И тъй, азъ ви прBпорAчвамъ чисть животъ, затова дайте 
мBсто на всBко благородно чувство, отъ какъвто характеръ и да 
е, което служи за повдигане на ума ви, за облагородяване на 
сърцето ви и за усилване на волята ви. Ето защо, яжте, безъ да 
прBяждате! Любете, безъ да се прBсилвате! Обичайте, както 
Богъ иска! 

Сега всички хора и млади, и стари иматъ изопачени 
разбирания за живота. Всички ще дойдатъ до една задънена 
улица, но трBбва да направятъ послBдно усилие да излBзатъ отъ 
тази задънена улица. 

 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

33-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 22.VII.1925 г. 

София 
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СъвмBстими отношения 
 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
“Истината ще ви направи свободни”, казва Христосъ. 
Сега, слушайте и пишете! - Това, което ще ви кажа, ще бAде 

толкова важно, че ще трBбва да си го запишете. Думата 
“важно” има двояко значение: туй, което е важно за здравия, не 
е важно за болния; и туй, което е важно за болния, не е важно 
за здравия. ЧовBкъ трBбва да разбира смисъла и важностьта на 
нBщата. Вие знаете, кое е важно за здравия човBкъ и кое е 
важно за болния. Това, което е важно за живитB хора, не е 
важно за умрBлитB; това, което е важно за умрBлитB, не е 
важно за живитB. УмрBлитB, като отидатъ въ другия свBтъ, 
мислятъ, какъ да си съградятъ тBло. ЖивитB хора мислятъ, какъ 
да развиятъ своето тBло. НBкои отъ васъ, като ученици, 
казвате: Да умремъ! Мислите ли, че смъртьта разрBшава 
важнитB въпроси? Тъй, както вие схващате смъртьта, тя не 
разрBшава нищо. 

Има друго важно положение въ живота. ВсBки човBкъ, като 
дойде въ свBта, трBбва да се учи. Дали иска или не, дали ще 
стане ученикъ или не, това е другъ въпросъ, но той е длъженъ 
да учи. Той има всички възможности да бAде ученикъ. Въ това 
отношение той може да има съдBйствието на всички висши 
сAщества, но никой не може да го застави насила да стане 
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ученикъ. Подъ думата “ученикъ” ние разбираме човBкъ, който 
учи съзнателно, придобива знание и го използува за благото на 
своята душа. Когато ученикътъ влBзе въ свBта, той настAпва въ 
една область на изпитания. Често нBкой човBкъ казва: Азъ 
имамъ изпитания. Господь му далъ изпитания, а той дошълъ да 
ми разправя това, да ме изпитва. Изпитанието е за тебе. Ти 
самъ ще си рBшишъ задачата, азъ нBма да я рBшавамъ заради 
тебе. НBкой казва: Азъ имамъ да държа изпитъ. Издръжъ 
изпита си и тогава ела да ми кажешъ, че си държалъ. - Ама 
нBкаква болка имамъ. - Издръжъ болката си и като оздравBешъ, 
ела при мене. Ако разбирашъ болката, като изпитание, ако 
разбирашъ страданието, като изпитание, ако разбирашъ 
спънката въ живота си като изпитание, издръжъ ги! Пъкъ има и 
друго положение: ако разбирашъ мAчнотията като връзка, ако 
разбирашъ болката, като връзка, ела при мене, азъ ще те 
приема на радо сърце. Тъй че страданията могатъ да бAдатъ 
изпитания, могатъ да бAдатъ и връзки.  

СлBдователно, ако страданията на ученика сA дадени като 
изпитъ, той трBбва да издържи изпита си и послB да дойде при 
мене да каже: Днесъ имахъ изпитъ, издържахъ го. Азъ ще се 
радвамъ, че той е издържалъ изпита си. Така се радватъ и 
ученицитB отъ гимназията, че сA издържали своитB изпити. ТB, 
като излBзатъ отъ изпитната зала, скачатъ, радватъ се. И 
близкитB около тBхъ се радватъ. Ако вие гледате на 
страданието като връзка, тогава какъ ще постAпите? Какъ се 
образуватъ връзкитB. ПонBкой пAть ви гледамъ, вие 
размBствате тия величини. Когато е врBме да държите изпита 
си, вие отивате да се запознавате съ нBкого и отлагате вашия 
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изпитъ. Когато имате страдание като връзка, съ цель да се 
запознаете съ нBкого, тогава вие седите дома си и казвате: Не 
искамъ да се запознавамъ съ никого, изпитъ имамъ, трBбва да 
седя въ кAщи да уча. Тогава вие обръщате вашия свBтъ съ 
главата надолу. 

Миналиятъ пAть ви казахъ, че училището е изпитъ и вие 
трBбва да държите изпита си. Като издържите изпита си, ще 
дойде онази вAтрBшна връзка на живота. За да се образува тази 
вAтрешна връзка, трBбва да знаете, какъ да помагате. Ако не 
можешъ да помогнешъ никому, ти никога не ще можешъ да 
образувашъ тази връзка съ него. Какъ се образува връзка 
между майката и дBтето? - ЧрBзъ помощьта, която майката дава 
на дBтето. Тя знае да помага. Какъ се образува връзка между 
господаря и слугата? - Господарьтъ знае, какъ да помага на 
своя слуга. Какъ се образува връзка между учителя и ученика? 
- Учительтъ трBбва да знае, какъ да помага. Отъ друга страна, 
ученикътъ не трBбва да подпушва БожественитB енергии въ 
себе си. Има три рода енергии въ човBка, които могатъ да се 
подпушатъ. Първиятъ видъ енергии сA тия на мускулитB или 
енергиитB на физическото тBло. Ето защо, ученикътъ не трBбва 
да подпушва въ себе си този видъ енергии. Подпуши ли ги, 
става натрупване въ мускулитB, което наричаме надебеляване. 
Щомъ подпушишъ физическитB енергии въ себе си ще 
надебелBешъ, ще станешъ като буре. СлBдъ всBко надебеляване 
започватъ да се зараждатъ редъ болезнени състояния, които 
сегашната наука и медицина обясняватъ по единъ или по другъ 
начинъ. Щомъ отпушишъ енергиитB на физическото тBло, 
мускулната и костната системи дохаждатъ въ своето естествено 
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състояние или съ други думи казано, тBлото се намира въ 
здравословно състояние. 

Вториятъ видъ енергии, които не трBбва да подпушвате, 
това сA енергиитB на вашитB чувства. Чувствата сA 
Божествени енергии, които минаватъ прBзъ васъ. ТB сA 
причина, дBто у васъ се зараждатъ желания да се изявите. Туй 
изявление може да бAде или къмъ нBкоя птичка, или къмъ 
нBкое млBкопитающе, или къмъ нBкой човBкъ. Едно е важно: 
въ дадения случай живата Природа или Богъ ви е поставилъ въ 
положение да изявите своитB чувства. И вие трBбва да ги 
изявите, безъ да философствувате. По кой начинъ ще ги 
изявите? За всBки даденъ случай ви се опрBдBля и методъ, какъ 
да постAпите. Щомъ изявите своитB чувства, не се спирайте 
при туй сAщество да му казвате, че само вие можете да изявите 
тия чувства къмъ него. Ако азъ мога да извадя нBкого съ вAже 
вънъ отъ кладенеца, нима не могатъ да се намBрятъ и други, 
които може да направятъ сAщото? - Не само единъ, но много 
още такива хора могатъ да се намBрятъ. Моята услуга се състои 
въ това, че азъ съмъ първиятъ, който съмъ направилъ тази 
услуга. Моментътъ въ който съмъ дошълъ азъ, той е важниятъ, 
а не самиятъ азъ. Това, че съмъ попадналъ въ най-важния 
моментъ, дава цBна на моята услуга, а не че само азъ мога да я 
направя. Ще благодаря въ себе си, че съмъ ималъ туй щастие, 
тази привилегия азъ да направя тази услуга. Ако си въобразя, 
че само азъ притежавамъ силата да направя тази услуга, това е 
лъжливо схващане, лъжливо понятие. 

Третиятъ видъ енергии, които не трBбва да подпушвате, това 
сA енергиитB на вашитB мисли. 
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Сега, ако се обърнемъ къмъ музиката, ще видимъ, че тамъ 
има силни тонове, има и меки тонове. ВсBкога слBдъ силния 
тонъ иде мекъ тонъ, сAщото нBщо е и въ Природата. Ти не 
можешъ да прBдизвикашъ силенъ тонъ, докато не 
прBдизвикашъ мекъ тонъ; и не можешъ да прBдизвикашъ мекъ 
тонъ, докато не прBдизвикашъ силенъ тонъ. Силниятъ и 
мекиятъ тонъ вървятъ паралелно въ музиката. ВеликитB 
музиканти разбиратъ този двоякъ законъ. СлBдъ силния тонъ 
трBбва да прBдизвикаме мекъ, за да може да използуваме 
енергията на силния тонъ. 

Вие сте въ Божествено училище. Запитвали ли сте се нBкога, 
какво сте научили? Много нBщо сте научили досега, но какво 
сте приложили? Подъ думата “приложение” разбирамъ да 
съзнавате, че сте работили. Ще изясня мисъльта си. Често вие 
казвате: ТрBбва да бAдемъ въ хармония съ външния свBтъ. 
Казвамъ, нBма защо да се стремите да хармонирате съ външния 
свBтъ. На птицата ще говорите като на птица, нBма защо да я 
учите да ходи по земята. Тя ще си хвърчи въ въздуха. НBма да 
учите млBкопитающето да хвърчи въ въздуха, него ще учите да 
ходи по земята правилно. НBма защо да се чудите, че волътъ е 
голBмъ, пъкъ не може да хвърчи. НBма защо да учите змията да 
ходи по земята, нея ще учите да се влBче по коремъ. НBма да 
учите рибата да ходи по земята, нея ще учите да плува въ 
водата. Така е наредила Природата. Затова именно и вие трBбва 
да се съобразявате въ постAпкитB си споредъ естеството на 
всBко сAщество.  

СAщото нBщо се отнася и до вашитB мисли. Понеже много 
отъ вашитB мисли спадатъ къмъ единъ или другъ видъ отъ тBзи 
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животни и вие трBбва да знаете какъ да се отнасяте къмъ тBхъ. 
Има мисли, които хвърчатъ; има мисли, които ходятъ по 
земята; има мисли, които се влBчатъ; има мисли, които 
плуватъ. Въ даденъ моментъ вие се занимавате съ една мисъль, 
която плува. Кажете ми, какъ ще накарате тази мисъль да 
хвърчи? Това е велика алхимическа наука. Природата, която е 
много разумна, е изразходвала милиони години, докато накара 
рибитB да хвърчатъ въ въздуха. Вие, единъ ученикъ, който не е 
запознатъ съ дълбокитB закони на Природата, който не познава 
нейнитB сили, си прави илюзии, че може да прBвърне една 
плаваща мисъль въ хвърката. Не, хванете тази мисъль, извадете 
я вънъ отъ морето, изпечете я на огъня и направете отъ нея 
единъ хубавъ обBдъ. Казвате: ТрBбва ли да се яде риба? - 
Много хубави сA тия риби, ядатъ се тB. Отъ тBхъ може да си 
направите и майонезъ - това нищо не значи. По този начинъ 
вие ще прBвърнете една плаваща мисъль въ хвърката. 

Значи, птицата трBбва да хвърчи, млBкопитающето трBбва 
да ходи, змията трBбва да се влече, рибата трBбва да плува, 
човBкътъ трBбва да мисли право. Само ангелитB мислятъ. 
ОнBзи, които казватъ, че човBкътъ билъ манасъ, не разбиратъ 
нBщата. СъврBменниятъ човBкъ не е манасъ. Той трBбва да учи 
закона на Любовьта, първо да се научи да чувствува правилно, 
послB да мисли правилно. Ако искате да знаете Истината, тя 
седи въ това, че всBки човBкъ, който не чувствува правилно, 
той не може и да мисли правилно. Понеже ангелитB мислятъ 
правилно, тB работятъ съ мисъльта, а сA оставили хората да 
работятъ съ чувствата. Значи ангелитB мислятъ, а хората 
чувствуватъ. СлBдователно между мислитB на ангелитB и 
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нашитB чувства става една вAтрBшна връзка. Когато кажемъ, 
че човBкъ започва да мисли, ние подразбираме, че нBкой 
ангелъ се е заселилъ въ тBлото на тази душа на Земята, която 
чувствува. Тогава именно, тази душа започва да чувствува и да 
мисли. Тя мисли съ ума на ангела, а чувствува съ сърцето на 
човBка. Ангелътъ съзнава, че започва да чувствува, но вече съ 
душата на човBка. Значи, между ангела и човBка има взаимна 
връзка. Ангелътъ е силния тонъ, а човBкътъ е мекия тонъ. Вие 
питате нBкого: Ти право ли мислишъ? Защо питате него, 
питайте ангела. Ако е въпросъ за чувствуване, питайте човBка 
дали чувствува право или не. Въ цBлата свещена книга никAдB 
не се говори за човBшкия умъ, но за ума, за мисъльта на 
ангелитB, а за сърцето на човBка. Само новитB писатели 
казватъ, че както човBкъ мисли, такъвъ става; както човBкъ 
чувствува, такъвъ е въ дBйствителность. ЧовBкъ възприема 
своята мисъль чрBзъ сърцето си. СлBдователно, за да 
разберешъ състоянието на кого и да е, трBбва да чувствувашъ 
тъй, както той чувствува. Само така ще може да се разберете. 

Сега нBма да се спирамъ да ви обяснявамъ тия нBща на 
дълго. Азъ съмъ засегналъ всички тия въпроси, направилъ съмъ 
ги донBкAдB разбираеми, но вие, вмBсто да извлBчете полза 
отъ тBхъ, мислите, че тази работа е много лесна. Не, всBка 
мисъль трBбва да мине прBзъ вашето сърце. Тия мисли не сA 
мои, тB сA Божествени мисли, Божествени енергии, които 
минаватъ прBзъ мене. Тия енергии трBбва да минатъ и прBзъ 
васъ. 

Азъ не искамъ да бAдете като онBзи рBки, които текатъ само 
въ врBме на дъждъ. Щомъ прBстане дъждътъ и тия рBки 
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прBсъхватъ. РBки, които прBсъхватъ, сA дъждовни, мAтни 
рBки. Въ тBхъ нBма животъ, който постоянно да се влива. 
ВсBка рBка трBбва да има притоци; тя трBбва постоянно да 
тече, да не прBсъхва и при най-голBмата топлина, и при най-
голBмата суша. Това наричамъ “жива рBка”. И за това казвамъ, 
истински човBкъ е онзи, чиято рBка при най-лошитB условия на 
живота не прBсъхва и маслото въ неговото кандило при най-
лошитB условия не изгаря. 

Сега азъ не казвамъ, че нBмате масло, т. е. че нBмате мисли 
и чувства. Вие имате сърце, но не го употрBбявате; вие имате 
умъ, но не го употрBбявате. ПонBкога вие постAпвате като 
младитB моми, които се обличатъ съ новитB си дрехи само въ 
празнични дни или когато посрBщатъ този когото обичатъ, а въ 
обикновенитB дни сA съ скAсани дрехи. Значи, за да се 
облBчете съ хубави дрехи, изискватъ се особени условия. 
ЧовBкъ трBбва да бAде и при обикновенитB условия на своя 
животъ много хубаво облеченъ. Допуснете, че вие сте богатъ 
търговецъ, баща на петь сина и петь дъщери, които ви обичатъ. 
Единъ день обаче, вие изгубвате 200 000 лева и почти 
пропадате материално. Връщате се дома и започвате да викате, 
да крBщите на синоветB и на дъщеритB си. Питамъ: какво 
печелите въ дадения случай? Какво трBбва да кажете на 
синоветB и на дъщеритB си? Какъ трBбва да разрBшите този 
въпросъ? Всичкото ви състояние отишло, а дъщеритB и 
синоветB ви сA вече доста израсли и вие нBма какво да имъ 
оставите. Споредъ правилата на окултната наука, какво трBбва 
да кажете на вашитB дъщери и синове, като влBзете дома си? 
Азъ ще ви улесня, като ви приведа единъ примBръ.  
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Въ древностьта нBкой си виденъ князъ заминалъ да 
странствува, съ цель да проучава свBта, като оставилъ дома си 
жена си съ двB дBца. Въ неговото отсAствие дBцата му умрBли. 
Като се връща, неговата възлюбена го посрBща много радостно 
и започва да му разправя една приказка: единъ приятель дойде 
у дома и ни остави два скAпоценни камъни. СлBдъ една година 
дойде да си вземе скAпоцBннитB камъни назадъ. МAжътъ ѝ я 
запитва: Ти даде ли му ги? - Да, той ги донесе, тB бBха негови и 
той имаше право да си ги вземе. МAжътъ се съгласява съ жена 
си, намира че е постAпила добрB. Тогава тя му казва: Тия 
скAпоценни камъни сA нашитB дBца, които дойдоха да 
взематъ и азъ ги пуснахъ.  Питамъ: ако вие изгубите едно ваше 
красиво чувство, не е ли сAщото нBщо? Ако нBкой ви обиди, 
какво ще направите като ученици? Какво нBщо е обидата? 
Щомъ нBкой може да ви обиди, вие сте много малъкъ изворъ, 
който едва цицирика. Казвате: Еди-кой си ме обиди, тежко ми 
стана на душата. Казвамъ, много малъкъ изворъ си. Ако нBкой 
човBкъ хвърли нBщо въ единъ грамаденъ изворъ, който 
постоянно блика, той ще се размAти ли? Не, грамадния изворъ 
ще изхвърли всичко навънъ. 

Наскоро дохожда при мене единъ мой приятель и плачеше. 
Казвамъ му: ти си плачи, щомъ е дошло за плачъ, но ако 
искашъ да докажешъ съ този плачъ, че ме обичашъ, лъжешъ се. 
Плачътъ нищо не доказва. Азъ разбирамъ смисъла на сълзитB. 
Ето, прBди една година ти плачеше, защото бBше счупилъ 
крака си. ЧовBкъ плаче за много работи. Какво означава 
плачътъ? - Той не е изразъ на приятелство. ВсBки трBбва да 
анализира своитB постAпки и състояния. Плачешъ ли, трBбва 
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да знаешъ защо плачешъ. СълзитB показватъ промBна на 
състоянията. Хората се лBкуватъ съ плача. Ти плачешъ, защото 
си боленъ. Ти плачешъ, защото си скърбенъ. Ти плачешъ, 
защото си изгубилъ приятеля си. Казвате, че нBкой човBкъ 
плаче отъ радость. Когато хората плачатъ отъ радость, то е, 
защото тB се боятъ да не изгубятъ радостьта си. Тия хора 
изпадатъ едноврBменно въ двB противоположни мисли и 
чувства: отъ една страна се радватъ, че скръбьта имъ се е 
прBвърнала въ радость, а отъ друга страна се боятъ да не 
изгубятъ радостьта си. Ученикътъ трBбва дълбоко да разбира 
всички прояви на Божествения Духъ. 

На чBртежа имате успореднитB линии А и В, които сA равни 
помежду си. Тия линии прBдставляватъ двB живи сAщества. 
Ние казваме, че разумнитB сAщества се движатъ по успоредни 

линии. Тогава питамъ: колко положения може 
да се образуватъ между тия двB сAщества? - ТB 
могатъ да заематъ още положенията С и Д. 
ТочкитB С и Д изразяватъ меки тонове, въ които 
се забBлBзва постепенна градация. Изобщо, въ 
отношенията между двама души ще се 
образуватъ или меки или силни тонове. При 
сегашнитB условия на живота нBма другъ 
изходенъ пAть. Въ силнитB тонове ставатъ най-
голBмитB провBтрявания. Всички спорове, 
всички недоразумения въ живота на хората 
ставатъ на планинскитB върхове. Хората се 

давятъ въ низинитB, дBто се образуватъ езера, понеже не знаятъ 
да плаватъ. Въ мекитB тонове човBкъ може да се удави, а 
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силнитB тонове могатъ да го отвBятъ. Казвате: Този човBкъ е 
много мекъ. Да, но ако не знаешъ какъ да постAпвашъ, ти 
можешъ да се удавишъ въ него. Ти трBбва да разбирашъ и 
мекия и силния човBкъ защото въ мекия ще се удавишъ, а 
силниятъ ще те отвBе, както вBтърътъ отвBва и ще те отнесе 
нBкAдB. При силния трBбва да имашъ крила, а при мекия 
трBбва да имашъ перки. ПеркитB не сA за хвъркане и крилата 
не сA за плаване. Да хвърчите и да плавате, това сA два 
метода, които вие трBбва да знаете. Птицата може нBкой пAть 
да използува крилата си да плава, но тя не може да плава, както 
рибата да слиза дълбоко въ водата. И рибата може нBкой пAть 
да излBзе на повърхностьта на водата, но тя не може да излBзе 
високо въ въздуха и да хвърчи, като птицата. 

Сега отъ васъ се изисква приложение. Защо човBкъ трBбва 
да бAде ученикъ? Въ какво седи ученичеството? Знанието е 
потрBбно на ученика, за да може да живBе въ този свBтъ. Защо 
цигуларьтъ се учи да свири? - За да може да живBе добрB. Най-
първо цигуларьтъ трBбва да свири за себе си. Въ това той 
трBбва да изпитва удоволствие. Дали си художникъ, писатель 
или какъвъ и да е, каквото учишъ или каквото вършишъ, най-
първо трBбва да има отношение къмъ самия тебе, а послB и 
къмъ другитB. 

Питамъ ви: всBка сутринь, като ставате, задавали ли сте си 
въпроса, какво нBщо е Богъ? Имате ли ясна прBдстава за Бога? 
Вие нBмате ясна прBдстава за Бога, затова не знаете, какво 
нBщо е страхъ Божий. Вие имате врBмененъ страхъ. Като 
видите нBкоя мечка или нBкой паякъ, или нBкоя змия, плашите 
се. СъврBменнитB хора говорятъ за Бога, говорятъ за страхъ 
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Божий, но нито Бога познаватъ, нито страхъ отъ Него иматъ. 
Ако ученикътъ нBма страхъ отъ Бога, това е неговото 
нещастие. Да имашъ страхъ отъ Бога е полезно нBщо. За този 
страхъ се казва: Начало на МAдростьта е страхъ Божий. НBкои 
хора казватъ, че не трBбва  да се страхуваме. ВBрно е, че не 
трBбва да се страхуваме, но отъ какво? - Има единъ страхъ, 
който не е потрBбенъ на човBка, но има единъ страхъ, който 
прBдставлява великъ законъ. Този законъ на страха всBкога 
трBбва да имате прBдъ видъ. ВсBки химикъ трBбва да знае 
качествата на елементитB, съ които работи. Не ги ли знае, това 
може да коствува живота му. ВсBки, който хвърчи въ въздуха 
съ аеропланъ, трBбва да разбира законитB на хвърченето, иначе 
ще се намBри на земята. Щомъ се намBри на земята, нBма да 
има първото величие, други ще го вдигатъ. НBкой казва: Азъ 
ще стана ученъ човBкъ. Знаете ли, колко е опасно човBкъ да 
стане ученъ? Велико благо е да бAдешъ ученъ, но въ това има 
голBми опасности, голBми страдания. Простиятъ човBкъ не 
може да страда, както учениятъ. 

При мене идватъ много хора и ми казватъ: Ние научихме 
много нBща отъ живота, но и много страдаме. Казвамъ, вие сте 
отъ ученитB хора, които страдатъ много. Още много има да 
учите и да страдате. Когато човBкъ добива знание, той трBбва 
да се отнася къмъ него съ свещенъ трепетъ. ПървитB хора 
изпAдиха изъ рая, понеже искаха по лесенъ пAть да 
придобиятъ знания. Змията каза на Ева: Вие искате по лесенъ 
начинъ да придобивате знания. Това е лесна работа. 
Достатъчно е да вкусите отъ плодоветB на дървото за 
познаване доброто и злото и очитB ви ще се отворятъ. Ева 
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вкусна отъ забранения плодъ и даде отъ него на Адама. Но 
видB тя послB, че тази работа не излBзе така лесна. ОчитB имъ 
се отвориха, тB видBха страшни работи. Казвамъ, такава е 
сAдбата на всBки едного, който търси лесния пAть. Когато 
първата жена послуша неочаквано явилия се професоръ въ рая, 
който ѝ даде единъ урокъ по прBдметно обучение, тя разбра 
лошитB послBдствия отъ бързането.  

Раятъ бBше окултна Школа. Господь каза на първитB 
ученици отъ тази школа да ядатъ отъ всички плодове, но не и 
отъ плодоветB на дървото “за познаване доброто и злото”. Но 
професорътъ, който се промъкна въ рая, даде първата лекция 
на единъ отъ двамата ученици, като имъ каза, че тB могатъ да 
прBстAпятъ Божия Законъ, като ядатъ отъ плодоветB на 
забраненото дърво. Адамъ, като вкуси отъ тия плодове, каза си:  
Наистина, азъ не съмъ ли свободенъ да постAпвамъ, както 
разбирамъ? Азъ нBмамъ ли умъ да мисля и сърце да 
чувствувамъ? Раятъ не е ли мой? ВсичкитB животни не сA ли 
мои? Какво отъ това, че съмъ прBстAпилъ Божията заповBдь? 
Какво ще каже Господъ? Но, слBдъ като хапна отъ забранения 
плодъ, той се скри отъ лицето на Господа. Богъ се яви въ рая, 
извика Адамъ и Ева и имъ каза: ИзлBзте да си кажете урока! 
Какво научихте днесъ? Богъ ги извика веднъжъ, дважъ, три 
пAти, но никой отъ тBхъ не излBзе. Най-послB Богъ разтърси 
рая. Това не се споменава никAдB въ Писанието. Адамъ никога 
не бBше изпитвалъ подобно разтърсване. Той веднага излBзе 
прBдъ Господа. Запита го Богъ: ДB се криешъ? - Тукъ съмъ 
Господи, но ме е срамъ да излBза.  - Защо те е срамъ? - Голъ 
съмъ. - Кой ти каза че си голъ? Както виждате Адамъ се боеше 
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да излBзе прBдъ Господа. Значи, свещениятъ страхъ дойде у 
тBхъ, но тB не го разбраха. И трBбваше Господь дълго врBме да 
ги изпитва, за да извади на лице Истината. Днесъ хората иматъ 
сAщия навикъ да се криятъ отъ Господа и казватъ: Голи сме. - 
Защо сте голи? Коя е причината за тази ваша голота? Кой е 
виновникътъ за това, не можешъ да го уловишъ. Този разказъ 
прBдставлява една алегория, ще го оставимъ сега настрана. 

Питамъ ви: какъ мислите, вие надвили ли сте този недAгъ, 
който сAществуваше у Адама? Не, Господь ще се яви и на васъ 
и ще започне да ви говори. Господь говори по три начина, т. е. 
Той може да говори по много начини, но три отъ тBхъ сA 
сAществени. Когато пророкъ Илия трBбваше да научи, да 
разбере нBщо, отиде въ планината. Тамъ първо се яви силна 
буря, но Богъ не бBше въ бурята. Божествената Любовь не е въ 
бурята. СлBдъ туй огънь дойде, но Богъ не бBше и въ огъня. 
Най-послB се чу тихъ гласъ. Тогава Илия си закри лицето и 
разбра, че това бBше Богъ. ПървитB двB положения разклатиха 
ума и сърцето му. Бурята разклати въздуха, разклати и неговия 
умъ. Огъньтъ разклати неговото сърце. Отъ този моментъ Илия 
започна да мисли. Той  бBше отъ тBзи хора, които рBшаваха 
въпроситB на общо основание. Илия закла 450 Ваолови 
пророци. Господь му каза: Азъ не те пратихъ да колишъ, но те 
пратихъ съ живото слово да учишъ хората. Господь изпрати 
Илия на планината, да му покаже, колко е страхливъ. Илия, 
който бBше такъвъ голBмъ пророкъ, като чу заканванията на 
Иезавель, уплаши се и избBга въ Пустинята. Тукъ той чу Слово 
Господне, Който му рече: Що правишъ тукъ, Илия. ИзлBзъ та 
застани на гората прBдъ Господа! На тази гора Богъ изпрати 
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буря, която разклати неговия умъ и огънь, който разклати 
неговото сърце. Най-послB дойде тихиятъ гласъ, който му 
показа пAтя. Но цBли 40 дни трBбваше да пости Илия, за да чуе 
този гласъ. Вие чели ли сте този разказъ? Знаете ли какъвъ 
бBше разговора между Бога и Илия? Казва му Господь: Ти си 
човBкътъ на силнитB тонове. Азъ ще те взема на Небето съ 
огнена колесница, за да познаешъ Любовьта. За твой 
замBстникъ ще остане Елисей, който ще ти покаже, какъ 
трBбваше да работишъ. Елисей бBше човBкъ на мекитB тонове. 

НBкои отъ ученицитB въ Школата употрBбяватъ методитB на 
Илия - излизатъ съ наточени ножове. И мAже, и жени наточили 
ножоветB си, чакатъ само да ги бутне нBкой и казватъ: Ако 
говоришъ много, ще те мушна три-четири пAти съ ножа си, ще 
познаешъ, че съмъ ученикъ на една окултна Школа. Разбиране 
е това! Питамъ - правилно ли е двама ученици да се биятъ 
помежду си като пехливани? Казвате: Какъ ще се разрBши 
спора между тBхъ? Понеже тB не сA избрали другъ методъ, 
освенъ физическа саморазправа, ще се намBри нBкой по-силенъ 
отъ тBхъ, ще повали единия на земята, а на втория ще даде 
другъ нBкакъвъ урокъ. По-слабиятъ все ще остане съ нBкаква 
слBда отъ този бой, затова той ще получи другъ урокъ - ще 
легне за нBколко дни въ легло. ПрBзъ това врBме ще трBбва да 
се моли на Бога, да поправи погрBшката си. Когато двама 
ученици спорятъ за нBщо, тB трBбва да отидатъ при Учителя 
си, да имъ даде нBкакъвъ съвBтъ правилно да разрBшатъ 
въпроса. Учительтъ ще имъ даде методъ да разрBшатъ спора 
безъ бой. Не е позволено на ученици отъ окултната Школа да 
се биятъ. Ако тB се биятъ, останалитB ученици ще ги 
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наблюдаватъ, ще коментиратъ случката и ще кажатъ:  
Учительтъ взе страната на единия. Да, единиятъ е поваленъ на 
земята, а другиятъ - на леглото. СлBдъ боя двамата герои 
седятъ и си философствуватъ: Защо Учительтъ допусна да се 
биемъ? Защо не прBдотврати тази случка? Казвамъ, прBди 
всичко тB не се обърнаха къмъ Учителя си за съвBтъ. Ако при 
това положение Учительтъ прибърза да прBдотврати всBкакъвъ 
споръ, значи той ще покаже слабость, страхъ. Защо ученицитB 
сами не предотвратиха тази случка? ТB нали сA учили разни 
методи, по които трBбва да разрBшаватъ вънъ отъ себе си и 
вAтрB въ себе си всички спорове и недоразумения? И двамата 
знаеха методитB, и двамата бBха прBдупрBдени, но се набиха на 
общо основание. Съ това дадоха на другитB ученици единъ 
урокъ по прBдметно обучение. 

Питамъ: този ли е пAтьтъ, по който вие трBбва да 
разрBшавате въпроситB? - Не, това е физическо разрBшение. 
ОсвBнъ физически бой, има още и бой на чувствата, както и 
бой на мислитB. Когато смутите сърцето или ума на нBкого, 
вие му нанасяте бой въ една по-висша форма отъ физическия. 
Ако кажете на нBкоя сестра или братъ, които вървятъ въ 
Божествения пAть, че сA изкривили пAтя си, че сA изпаднали 
въ нBкакво заблуждение, вие смущавате тBхнитB сърца и 
умове. Право ли е това, което вършитB по отношение тBхъ? - 
Не е право. Така може да каже само онзи човBкъ, който 
дBйствително се намира въ правия пAть. Тогава той има право 
да каже: Сестра, тия чувства, които сега имашъ, не сA отъ този 
характеръ, каквито Богъ изисква. Тия мисли, които сега имашъ, 
не сA отъ този характеръ, каквито Богъ изисква. Този човBкъ 
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ще бAде единъ отъ тия, които продаватъ скAпоцBнни камъни. 
Той трBбва да каже: Сестра, ела при менъ, азъ ще ти дамъ 
единъ камъкъ, по-хубавъ отъ твоя. Същото се отнася и за 
мислитB. Тъй трBбва да се изясняватъ нBщата. 

И тъй, азъ изисквамъ отъ васъ послушание. Не се позволява 
на окултния ученикъ да каже на брата си или на сестра си, че 
сA глупави, нито че не сA прави въ нBщо. Азъ ви казахъ въ 
една отъ бесBдитB си, че щомъ виждате погрBшкитB на 
другитB, тия погрBшки се отразяватъ и въ самитB васъ. Кажешъ 
ли нBкому, че е заблуденъ, че не познава реалностьта на 
нBщата, ти самъ се оглеждашъ въ огледалото и виждашъ, че 
онзи въ огледалото има нBкакво черно петно. Ти му казвашъ:  
Слушай, махни това черно петно. Обаче, петното не се маха. 
Ти вземешъ вода, измиешъ петното и то се маха. СлBдователно, 
петното, което си виждалъ въ огледалото, го нBма повече тамъ. 
Ти нBма да казвашъ, че си махналъ петното, но ще си мълчишъ. 
Обаче, ти трBбва да го махнешъ, защото си ученикъ. ПослB ще 
кажешъ: Азъ му посочихъ, дB е петното, а той го изчисти. 
Когато вие заживBете въ реалностьта на нBщата, тамъ нBма да 
има вече никакви петна. Ти, като виждашъ доброто въ свBта, 
като виждашъ Бога, нBма да виждашъ никакви погрBшки. 
Виждашъ ли погрBшки, Любовь нBмашъ. Какъ мислите, Богъ 
вижда ли вашитB погрBшки? Ако живBете въ Бога, нBма да 
виждате никакви погрBшки. Ако азъ виждамъ погрBшкитB на 
другитB, ще видя и своитB погрBшки. Като влизамъ при васъ, 
азъ искамъ да видя Божествения образъ въ васъ, искамъ да 
видя, какъ Богъ работи. Щомъ Богъ е въ васъ, азъ зная, че вие 



 

651 
 

ще мислите правилно, ще чувствувате правилно и ще 
дBйствувате правилно. Тогава животътъ ви ще има смисълъ. 

По този начинъ именно, ще може да се даде правилно 
направление на вашитB енергии. Какъ ще работите за въ 
бAдаще? Работите ли споредъ методитB на разумната Природа, 
вие ще дадете правилна насока на вашия умъ и на вашето 
сърце. 

Сега, азъ искамъ всBки отъ васъ да се спре най-малко по 
единъ часъ на день върху нBкого, когото не обича и да се 
постарае да намBри у него поне една добра чърта. Това ще ви 
бAде като задача. Изпълнете тази задача заради Господа! 
Потърсете мислено една добра чърта у този, когото не обичате. 
Ако можете да направите това заради Бога, значи у васъ има 
едно силно чувство, една силна мисъль. По сAщия начинъ ще 
можете да влияете и на дBцата си. ДBцата ви сA вашитB 
ученици. Майката е първиятъ учитель на дBцата си. Тя трBбва 
да гледа на дъщеря си и на сина си като на окултни ученици. 
При възпитанието на вашитB дBца ще употрBбявате сAщитB 
методи, каквито употрBбяватъ къмъ окултнитB ученици. Ще 
опитате Божествената МAдрость, ще опитате Божествената 
Любовь, ще опитате най-послB и Божествената Истина върху 
онзи ученикъ, когото Богъ ви е далъ като ваше дBте. ЧрBзъ него 
Богъ ви изпитва. Ако имашъ една ДобродBтель, тя е ваше дBте. 
И по отношение нея ще приложите сAщия законъ.  

Вие сте събрани тукъ като ученици на тази Школа да 
опитате сAщия законъ. Колцина отъ васъ, ако ви поставятъ на 
изпитъ да се самопожертвувате, сA готови да издържатъ този 
изпитъ? Много мAчно се издържа изпита на самопо-
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жертвуване. Подбудителната причина на вашитB дBйствия не 
трBбва да бAде страхътъ. Кога човBкъ дBйствува подъ страхъ? 
Когато не може да разбере Любовьта. Любовьта е мекия тонъ 
въ Природата. Най-мекия тонъ въ музиката е Любовьта, а 
страхътъ е най-силния тонъ. Когато човBкъ се уплаши, космитB 
му настръхватъ. Страхътъ е сила, която съдържа въ себе си 
електричество. Казватъ: Краката на страхливия човBкъ се 
продължаватъ, а космитB му настръхватъ. Природата работи съ 
най-мекитB тонове. Съ тия тонове трBбва да работите и вие. 
Казвате: Защо да не работимъ съ силнитB тонове? СилнитB 
тонове сA за Бога. На високитB мBста могатъ да живBятъ само 
боговетB и най-напрBдналитB ангели. Хората трBбва да 
живBятъ въ долинитB, тамъ сA изворитB, тамъ сA 
плодоноснитB полета, тамъ сA дърветата. ПланинскитB 
върхове сA голи, тB сA скалисти и покрити само съ ледове. 
СлBдователно, силниятъ тонъ има сила само при мекия тонъ. 
Мекиятъ тонъ има двB качества: той съдържа въ себе си 
топлина и свBтлина. За въ бAдеще, когато се възпроизвеждатъ 
мекитB тонове, тB трBбва да съдържатъ тия двB качества въ 
себе си - топлина и свBтлина. Когато единъ пBвецъ пBе меки 
тонове съ чувство и съ мисъль, веднага той ще придаде 
извBстно количество калории топлина на този тонъ. Тази 
топлина може да се чувствува. Никой пBвецъ досега не е 
произвелъ съ своитB тонове свBтлина. Тамъ седи нещастието на 
тия пBвци. И мисъльта ни трBбва да съдържа тия двB качества - 
топлина и свBтлина. Мисъльта е велика енергия, която се 
изпраща въ свBта. Като енергия тя трBбва да произвежда 
топлина и свBтлина у самитB насъ. 
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Като говоримъ за физически бой, нBкои отъ васъ ще питатъ:  
ТрBбва ли да ставатъ такива нBща между насъ? Казвамъ, тия 
нBща сA обикновени за свBта, но за васъ тB сA изключения. Да 
се биятъ хората въ свBта, това е нBщо обикновено. ТB не само, 
че се биятъ, но съ милионни хора се избиватъ. Ставатъ ли 
такива нBща между васъ, тB сA изключения, които не сA 
съвършено изключени. СлBдователно, ще знаете, че всBки отъ 
васъ може да попадне въ изключенията, затова трBбва да 
изучавате този законъ. Като изучавате закона на изключенията, 
непрBменно трBбва да боравите съ мекитB тонове. Боравите ли 
съ мекитB тонове, всBко жестокосърдечие, всBко недоволство 
ще изчезне отъ васъ и вие ще разрBшите всички въпроси 
правилно, тъй, както Богъ изисква. 

Кое е най-добро държание споредъ васъ: да давате ухо на 
всичко казано-речено или да не давате? Една турска поговорка 
казва: Не давай ухо на лошитB работи. Плаче ли нBкой, не му 
обръщай внимание. Каратъ ли се нBкои, не имъ обръщай 
внимание. Като дойде нBкой при мене, ще го питамъ: Торбата 
ти пълна ли е съ нBщо добро? Ако е пълна, добрB дошълъ. Ако 
пъкъ е пълна съ непотрBбни нBща, ще ви дамъ пари да отидете 
нBкAдB, да ги изхвърлите. СлBдъ като изпразните торбата си, 
ще я изперете хубаво и тогава ще дойдете при мене, азъ ще ви я 
напълня съ нBщо хубаво. На свBта трBбва да се даде примBръ 
отъ единъ великъ Божественъ моралъ. Азъ ви казвамъ, какъ 
трBбва да постAпвате и вие. Не обръщайте внимание на 
дребнавоститB въ живота. Хиляди страдания ще дойдатъ за 
васъ. Ще имате изпитания, изкушения не само външни, но 
вAтрBшни - не имъ обръщайте внимание. Ама, вънъ вBтъръ 
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имало. Ти ще седишъ въ кAщи, ще се занимавашъ, ще си 
четешъ. Ама гръмотевица, дъждъ имало вънъ - не имъ обръщай 
внимание. Когато дойдатъ мекитB тонове, ще имъ обърнешъ 
внимание. Писанието казва: “Когато се обърнете къмъ мене съ 
всичкото си сърце, тогава ще ме познаете. Когато ме потърсите 
съ всичкото си сърце, азъ ще ви се изявя и ще ви помогна” - 
това подразбира меки тонове. Казва се още въ Писанието: 
“Потърсете ме въ день скърбенъ и Азъ ще ви се изявя.” 

Тъй щото, вие трBбва съ помощьта на мекитB тонове да 
разрBшите всички мAчнотии, всички изпитания и задачи. 
Казваме: “Богъ е Любовь.” ДB ще се прояви тази Любовь? Ако 
два ученика се каратъ, защо единиятъ отъ тBхъ да не се обърне 
къмъ Бога и да каже: “Господи, Ти живBешъ въ мене, нека 
Твоятъ мекъ гласъ, нека Твоята милость се изяви чрBзъ мене.” 
Това е хубавото въ свBта. Ако ние не можемъ да прBдизвикаме 
Божията милость да се изяви чрBзъ насъ, всички други енергии, 
които ще дойдатъ, ще слBзатъ отъ върха на планината и ще се 
отразятъ много злB върху нашето развитие. За Бога е 
безразлично, дали ти страдашъ или се радвашъ. Ако Богъ те 
обича, ако Той дълго търпи, трBбва да знаете, че тази обичь не 
е заради васъ. Вие още не сте изучавали закона, защо Богъ ви 
обича. Има други причини, които заставятъ Бога да ви обича. 
ПонBкога цBлъ народъ трBбва да изчезне отъ лицето на Земята, 
но Богъ има право да направи това. Въ такъвъ случай, защо вие 
трBбва да прBдизвикате Бога, да изпраща такава енергия, съ 
която да ви погубва, да ви помете отъ свBта?  

Не, работете само съ мекитB тонове, за да се ползувате съ 
благоволението на Бога. Вие, като знаете, че Богъ е благъ, 
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мислите, че може да правите всичко, каквото искате. Не е така. 
Понеже ученикътъ живBе съзнателенъ животъ, той трBбва да 
бAде внимателенъ въ своитB прояви. Не мислете, че при такъвъ 
животъ той не може да постигне своитB желания. Напротивъ, 
при този съзнателенъ животъ отъ страна на ученика, Любовьта 
ще има истински образъ; МAдростьта ще има истински образъ; 
Истината ще има истински образъ. ОнBзи, които ви обичатъ, и 
така ще ви обичатъ. Много сAщества отъ Слънцето ще ви 
обичатъ.  

НBкои мислятъ, че като живBятъ Божественъ животъ, нBма 
да иматъ Любовь. Не, хората сега нBматъ Любовь. Това, което 
съврBменнитB хора наричатъ Любовь не е Любовь. ЖивBятъ ли 
въ Бога, тB ще иматъ истинската Любовь. Тогава, като обичашъ 
нBкого, никой нBма да те сAди, никой нBма да те дразни. При 
сегашната Любовь всBки може да те сAди, да те дразни. При 
сегашнитB ви мисли всBки може да ви подразни, дали умътъ ви 
е на мBсто, или не, а при БожественитB мисли никой нBма да ви 
закачи. Нека дадемъ образецъ прBдъ свBта отъ Божествени 
чувства и Божествени мисли. И ние можемъ да дадемъ образци. 

Питамъ ви: когато двB разумни сAщества се разговарятъ, 
може ли да се съмнBватъ едно въ друго? ДвB разумни 
сAщества се разговарятъ приятелски помежду си, тB не могатъ 
да се огорчаватъ. Огорчението е нBщо относително, вAтрBшно 
нBщо, а не външно. Когато се разговаряте съ нBкого, вие 
обръщате внимание на звука, на гласа на този човBкъ, а не на 
вAтрBшнитB качества на този гласъ, на думитB, дали въ тBхъ се 
крие нBкаква отрова или не. Този звукъ нBкой пAть може да е 
силенъ, а нBкога мекъ, но въ него има нBщо хубаво. 
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СлBдователно, вие трBбва да видите, какво е съдържението на 
самия звукъ. Ако въ него има вAтрBшна отрова, той може да те 
огорчи. 

Какви трBбва да бAдатъ отношенията между Учителя и 
ученицитB? Никой ученикъ не може да отиде при Учителя си 
безъ Любовь. За да се установятъ между хората истинскитB 
отношения, които Богъ е поставилъ първоначално, се изисква 
доблесть. Често нBкои хора казватъ: Тайнствени работи 
сAществуватъ въ свBта. Казвамъ, нBма тайнствени работи. Кои 
нBща сA тайнствени? ВсBко нBщо, което човBкъ не знае, е 
тайнствено. Можешъ ли да говоришъ за онова, което не 
знаешъ? Ние всBкога говоримъ за нBща, които знаемъ. НBкой 
казва: ТрBбва да говоримъ за незнайни нBща. Никой не може да 
говори за нBщо незнайно. Ние всBкога говоримъ за това, което 
сме учили и разбрали добрB. Само него можемъ да прBдадемъ и 
на другитB. Говорете само за знайни нBща, а не за незнайни. 
Можемъ да говоримъ и за знайни нBща, които сA забравени. 
СлBдователно, ние ще направимъ ДобродBтелитB знайни, а не 
незнайни. Ние знаемъ Истината, знаемъ МAдростьта, знаемъ и 
Любовьта. Защо? - Понеже можемъ да ги опитаме всBки день. 
Туй, което не можемъ да опитаме, не можемъ и да изнесемъ. 

И тъй, вие трBбва да бAдете искрени спрBмо себе си, 
искрени и къмъ Бога. Когато сте въ Школата, не мислете, че 
сте сами. Вие сте прBдъ лицето на цBлия невидимъ свBтъ. Ако 
невидимиятъ свBтъ се произнесе за васъ, дали можете да 
бAдете ученикъ, или не, само тогава ще ви запишатъ въ 
Школата. Тамъ записванията ставатъ по особенъ начинъ, а не 
както въ тукашнитB училища. Ако имате Любовь, може да 
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бAдете ученикъ. За да бAдете ученикъ, трBбва да отговаряте на 
нBколко качества. Първото качество: Да обичате Учителя си. 
Второто качество: Да обичате Бога, т. е. МAдростьта. Третото 
качество: Да обичате Истината, т. е. Духътъ Божий, Който се 
влива у васъ. Когато дойде Духътъ у васъ, Той ще ви изясни 
нBщата. Значи, Учительтъ ще ви запише, Богъ ще ви поучи, а 
Духътъ ще ви изясни нBщата. Това сA три качества, които 
ученикътъ трBбва да има, Вашата Любовь не трBбва да трае 
само единъ моментъ, но да бAде непрBривна и всBки день да се 
усилва съ една микроскопическа величина. НBкои казватъ:  
Едно врBме имахъ много голBма Любовь, но сега Любовьта ми 
отслабна. Въ Писанието се казва: “Любовьта никога не 
отпада.” Любовь, която отслабва, не е Любовь. Това сA 
лъжливи положения. Истинската Любовь не само че не 
отслабва, но всBки день се усилва. 

И тъй, ако искате да бAдете ученици, отъ васъ се изисква да 
имате Любовь къмъ Учителя си, Любовь къмъ Бога и Любовь 
къмъ Духа. Учительтъ ще ви въведе въ Училището. Богъ ще ви 
научи на великата МAдрость, а Духътъ ще ви даде вAтрBшна 
свBтлина. Щомъ дойде вAтрBшната свBтлина, всички тия 
качества ще ви свържатъ съ велики сили и вие ще станете 
самостоятелни. НBкои казватъ: Духътъ ми говори. - Духътъ 
говори на онзи, на когото Господь е говорилъ. Господь е 
говорилъ на онзи, на когото Учительтъ е говорилъ. Не ви ли е 
говорилъ Учительтъ и Господь нBма да ви говори. Не ви ли е 
говорилъ Господь и Духътъ нBма да ви говори. Ако Духътъ ви 
говори и Господь ви е говорилъ и Учительтъ ви е говорилъ. 
Говорятъ ли ви и тримата въ душата, вие сте вече ученикъ. 
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Лишени ли сте поне отъ единъ отъ тия гласове, вие сте въ 
дисхармония съ себе си, не сте още ученикъ. На ученика 
трBбва да говорятъ и тритB гласа: Учительтъ трBбва да му 
говори, Богъ трBбва да му говори и Духътъ трBбва да му 
говори. Духътъ ще внесе въ него свBтлина, Богъ ще внесе 
знание, а Учительтъ ще внесе мекота. Ако ти си ученикъ и 
вървишъ въ правия пAть, Учительтъ ще ти каже: Този е пAтьтъ 
нагорB къмъ великата МAдрость, къмъ Духа. 

Когато говоря, азъ нBмамъ прBдъ видъ специално нBкого. 
Помнете основнитB принципи, съ които трBбва да работите. 
Изисква се отъ всинца ви разумно сърце. НBкои отъ васъ ще 
постAпятъ съ първия законъ - съ Любовь къмъ Учителя си. 
Като казвамъ Любовь къмъ Учителя си, подразбирамъ да имате 
Любовь единъ къмъ другъ. 

Искамъ сега отъ васъ да направите единъ опитъ за двB 
седмици, да се отнасяте меко единъ къмъ другъ. Ако кажете 
нBкои по-остри, по-силни думи къмъ нBкого, ще се извините. 
Съзнателно трBбва да приложите мекота къмъ всички. 

И тъй, при новото записване се изисква отъ всички ви да 
имате Любовь къмъ Учителя си, Любовь къмъ Бога и Любовь 
къмъ Духа. Запишете ли се по този начинъ, никой не може да 
ви отпише. Тия нBща ще бAдатъ за васъ свещени и ще 
запишете въ сърцето си: Любовь къмъ Учителя, Любовь къмъ 
Бога и Любовь къмъ Духа. Тогава, като се обърнете къмъ Духа, 
Той ще ви даде свBтлина. Духътъ и вие, двамата заедно ще се 
обърнете къмъ Господа, Който ще ви даде знание. И послB, съ 
Господа заедно ще се обърнете къмъ Учителя, да дойде 
Любовьта у васъ. Придобиете ли тия три нBща, тогава ще 
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започнете да работите. Господь ще ви постави прBдъ великото, 
което ще бAде вашия идеалъ въ живота. И при това положение 
вие ще имате мAчнотии отъ различенъ характеръ, отъ 
материаленъ, отъ сърдеченъ, отъ умственъ, но ще можете да ги 
разрBшите по единъ правиленъ начинъ. ТB ще бAдатъ 
необходимо условие за вашето развитие. По този начинъ вие 
ще имате опитностьта на всички ония, които сA живBли прBди 
васъ. 

Азъ желая въ тази Школа да се образува вAтрBшна връзка 
помежду ви, да се интересувате едни други отъ живота си. 
ТрBбва да се стремите да намBрите у всBки едного по една 
добра чърта и така да се опознаете. Хората отъ свBта често 
мислятъ за себе си, че като тBхъ нBма други. ТрBбва ли да 
мислите и вие така? Ако всBки отъ васъ има добро мнBние само 
за себе си, тогава кой е добъръ? Не, трBбва да знаете, че у 
всBки човBкъ има нBщо добро. У всBки едного се проявява 
Божественото. Мислете за всBки човBкъ тъй, както за себе си! 
Господь ви е събралъ всички заедно и ви показва, че вие сте 
реалность, а не отражение. Ако виждате недAзитB на нBкого, 
вие виждате отражението; ако виждате доброто на нBкого вие 
виждате реалностьта. Ето защо вие трBбва да виждате доброто 
у хората. Ако искате да видите себе си, ще се видите въ 
огледалото, ще видите че всичко е приятно. Ако искате да 
видите Бога, ще го видите въ класа. 

Казвамъ, откакъ съмъ ви събралъ въ класа, по-добри хора 
отъ васъ не съмъ виждалъ. Защо? ВсBки човBкъ, въ когото Богъ 
може да се прояви, е добъръ. Като казвамъ, че по-добри хора 
отъ васъ нBма, подразбирамъ вашитB чувства и мисли, които 
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сA Божествени. Като казвамъ, че сте добри, разбирамъ 
вAтрBшно добри, понеже душитB ви сA отъ Бога. Той имъ е 
далъ образъ. По-добро отъ туй, което Богъ е създалъ, не може 
да има. Вие изпитвате Любовь къмъ Бога, макаръ и съ всички 
свои недAзи и съ това вървите нагорB. Като казвамъ, че по-
добри хора отъ васъ нBма, това значи, че вървите напрBдъ. Съ 
този стремежъ, който сега имате, вие давате подтикъ навънъ. 
Това е хубавото. 

Сега, желая, като дойда втори пAть въ класа, да бAдете още 
по-добри. Като дойда третия пAть, да ви намBря още по-добри. 
Тогава пакъ ще ви кажа: по-добри хора отъ васъ нBма. 

Сега ще си поставите като задача, да се запишете въ 
Школата. Гледайте да не пропуснете срока за записването. 
Казахъ ви вече, по кой начинъ да се запишете. Можете ли да се 
запишете по новия начинъ, нBма никаква опасность да ви 
отпише нBкой от Школата. 

 

Размишление 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

34-та школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 29.VII.1925 г. 

София 
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Разумни наблюдения 
 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
За следния пAть ще пишете върху темата: “Разлика между 

физическитB и духовнитB чувства”. 
ИзпBйте упражнението: “Въ начало бB Словото”. 
Ще ви запитамъ: каква е разликата, споредъ васъ, между 

свBтския и духовния човBкъ? Често вие казвате за нBкого:  
Този човBкъ е свBтски, а онзи - духовенъ. Коя е отличителната 
чърта на духовния човBкъ? (Духовниятъ човBкъ се стреми 
съзнателно къмъ Бога.) Коя е отличителната чърта на 
свBтския човBкъ? (СвBтскиятъ човBкъ се отдалечава отъ 
Бога.) Така е. Духовниятъ човBкъ се стреми къмъ центъра, а 
свBтскиятъ - къмъ периферията. ТB се движатъ въ двB 
различни посоки. Духовниятъ и свBтскиятъ човBкъ живBятъ 
въ единъ и сAщъ свBтъ, но не въ една и сAща срBда. 
НапримBръ, рибитB и птицитB живBятъ въ физическиятъ 
свBтъ, но не въ една и сAща срBда. По сAщия начинъ можемъ 
да кажемъ, че срBдата, въ която живBе свBтскиятъ човBкъ, е 
по-гAста, а срBдата, въ която живBе духовниятъ човBкъ, е по-
рBдка. Въ такъвъ случай, духовниятъ човBкъ има по-
благоприятни условия за развитие. ВслBдствие на това, когато 
искате да измBните направлението на вашия животъ, трBбва 
да измBните срBдата, въ която живBете. Вие не може да 
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бAдете съвършени, докато не прBминавате постоянно отъ по-
гAста въ по-рBдка срBда и да знаете положително дали сте 
измBнили вашата срBда. Питамъ: кои сA сAщественитB 
доказателства, че рибата е измBнила своята срBда? - ХрилBтB 
ѝ сA прBвърнати на дробове, прBднитB ѝ перки на криле, а 
заднитB - на крака. ОсвBнъ това, тя се прBвърнала отъ 
студенокръвно въ топлокръвно животно. Тия сA външнитB 
бBлBзи, по които сAдимъ, че рибата е измBнила своята срBда. 

Питамъ: какъ ще докажете, че сте станали духовни хора? 
Казвате: ДуховнитB хора се познаватъ по това, че иматъ 
стремежъ къмъ Бога. И свBтскитB хора иматъ стремежъ. Кой 
нBма стремежъ? Ако схващате Бога като топлина и рибитB се 
нуждаятъ отъ топлина. Ако схващате Бога като свBтлина и 
рибитB се нуждаятъ отъ свBтлина. И въ водата има свBтлина. 

Ще ви задамъ другъ въпросъ: по какво се отличава Земята 
отъ другитB планети, напримBръ отъ Венера, отъ Меркурий, 
отъ Марсъ, отъ Юпитеръ, отъ Сатурнъ? - По своето 
разстояние отъ Слънцето. Колко голBмо е това разстояние? 
УченитB опрBдBлятъ разстоянието отъ Земята до Слънцето на 
около 92 - 93 милиона мили. Кои сA причинитB, поради които 
Земята се намира на такова разстояние отъ Слънцето? Вие 
казвате:  Господь е наредилъ така. Казвамъ, тия възвишени 
сAщества, които сA взели участие въ създаването на 
слънчевата система, въ своитB изчисления сA имали прBдъ 
видъ колко голBмо да бAде разстоянието между Земята и 
Слънцето. Ако качите една мравя на нBкой параходъ и ѝ 
дадете обяснения за устройството му, какво понятие ще си 
състави тя за него? Тази мравя ще започне да изчислява, каква 
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е голBмината и широчината на този параходъ, какви 
приспособления има и т. н. Моята цель, обаче не е да 
покажете знанията си, като тази мравя, но да разсAждавате 
правилно.  

Казвате, че Земята се намира на разстояние 92 - 93 милиона 
мили отъ Слънцето. Това разстояние не е случайно. 
СAществата, които сA устройвали слънчевата система, сA 
поставили Земята отъ Слънцето точно на такова разстояние, 
че слънчевата енергия да може да въздBйствува върху човBка. 
Отъ тия наблюдения окултната наука извлича следния законъ: 
По-далечно стоещитB планети до Слънцето приематъ 
количествено по-малко свBтлина, но качествено по-
интензивна; по-близкостоещитB планети до Слънцето 
приематъ количествено повече свBтлина, но качествено по-
слаба. Съ това се обяснява, защо хората, които живBятъ въ 
студенитB пояси, иматъ по-голBма култура и мисъльта имъ 
работи повече, отколкото мисъльта на хора, които живBятъ въ 
по-горещитB страни. ТB сA по-горещи, но иматъ по-малка 
култура. Слънчевата енергия, обаче, не спира само на Земята, 
но минава прBзъ нея и продължава по-нататъкъ пAтя си. При 
това, трBбва да знаете, че не само Земята, но и всички 
останали планети приематъ енергия отъ Слънцето. Вие 
мислите, че Земята, като по-близко стояща до Слънцето, 
приема повече енергия отъ него. Това е твърдение, както е 
твърдение и обратното, че Слънцето изпраща по-интензивно 
своята енергия къмъ по-далечнитB планети. Обаче и двBтB 
твърдения се нуждаятъ отъ доказателства. 
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Ние провBряваме този окултенъ законъ по слBдния начинъ. 
ПрBдставете си, че вие сте слуга при нBкой госпо-дарь, който 
е вашето слънце. Най-първо вие имате обикновени отношения 
къмъ него, нBмате никакви вAтрBшни връзки съ господаря си. 
Вие изпълнявате длъжностьта си къмъ него, като едно 
товарно животно. И господарьтъ отъ своя страна ви счита 
единъ простъ слуга, нBма къмъ васъ приятелски, разумни 
отношения. Той ви казва: Стояне, направи това, онова, иди да 
изорешъ нивата и т.н. При тия отношения, той ви дава малко 
енергия и то физическа. Питамъ: какво количество енергия 
изпраща господарьтъ ви? - Единица енергия, единица въ 
първа степень, т. е. толкова, колкото ви е потрBбно да отидете 
на нивата и я изорете. Като я изорете, вие се връщате въ дома 
на господаря си, дBто се нахранвате и почивате. Щомъ 
свършите работата си, отношенията на господаря ви къмъ 
васъ се измBнятъ, ставатъ по-специални. Той има вече 
особено разположение къмъ васъ. Отношенията му сега сA въ 
втора степень - 22. Като дойде при васъ, той се спира по-дълго 
врBме на разговоръ, разпитва ви, какъ прBкарахте деня, какво 
е положението на нивата, какъ върви орането и т. н. Сега е 
мекъ, внимателенъ къмъ васъ и казва: Не се прBсилвайте 
много, като работите по 4 - 5 часа на день, достатъчно е. 
СлBдъ това той увеличава и заплатата ви. Питамъ: енергията, 
която ви дава господарьтъ, сега сAщата ли е като първата. 
Той ви дава сега повече енергия, понеже вие работите заради 
него двойно повече. Сега ще работите не само когато ви 
наблюдава, но и безъ да ви наблюдава. Като чувствувате 
неговата Любовь къмъ васъ, вие ще имате достатъчно 
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физическа енергия, която ще изразходвате заради него. Вънъ 
отъ това, вие ще свършите и друга нBкоя работа, пакъ за 
господаря си. 

Възъ основа на сAщия законъ, било е врBме, когато 
Слънцето е изпращало на Земята по-малко физическа енергия 
отколкото днесъ, затова тогава не е имало условия за 
проявяване на единъ разуменъ животъ. Обаче, Слънцето 
постепенно измBняло своитB отношения къмъ Земята, 
вслBдствие на което върху нея започнали да се появяватъ все 
по-висши и по-висши организми, т. е. започнали да се 
създаватъ благоприятни условия за проявление на разумния 
животъ. Писанието казва, че Земята по-рано е била 
неустроена и пуста. Защо е била неустроена? Нима Слънцето 
тогава не е изпращало своята енергия? - Изпращало е, но тази 
енергия не е била достатъчна, за да се сформиратъ ония 
условия на Земята, които сA необходими за сегашния 
разуменъ животъ. Тъй щото, Земята днесъ е нагодена точно за 
сегашния животъ. Било е врBме, когато Земята е била по-
далечъ отъ Слънцето. Било е врBме, когато МBсечината е била 
по-далечъ отъ Земята. Сега нашата Земя се приближава къмъ 
Слънцето. Туй приближение се очертава отъ разположението 
на нашия мозъкъ. МозъцитB на всички разумни сAщества не 
сA еднакво устроени. Едно врBме хората никакъ не сA 
гледали къмъ небето, тB сA гледали все надолу къмъ земята, а 
къмъ небето много рBдко сA се обръщали. Обаче сега и най-
простиятъ човBкъ, като се намBри въ затруднение, се обръща 
нагорB. И свBтскиятъ човBкъ, за когото казвате, че не се 
стреми къмъ Бога, когато се намBри въ трудно положение, 
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обръща погледа си къмъ небето. Всички сегашни хора иматъ 
стремежъ къмъ Бога, но той въ първо врBме не е оформенъ. 
Въ първо врBме, като се намBрятъ въ трудно положение, тB 
казватъ: Олеле мамо, олеле тате, олеле бате! Но като видятъ, 
че отъ никAдB не иде и помощь, тB казватъ: Олеле Божичко! 
И обърнатъ погледа си нагорB къмъ небето. ОтдB се е появилъ 
този стремежъ у човBка? Той е вAтрBшенъ стремежъ на 
душата. Значи, тия неблагоприятни условия за човBка 
послужиха като потикъ, да се разчупи онази кора, която 
създава неговитB мAчнотии. Като се разчупи тази кора, 
човBкътъ казва: Само при Бога е спасението. Като минатъ 
мAчнотиитB, пакъ дойде тази ледена кора, човBкъ пакъ 
забравя Бога. СлBдъ това отново дойдатъ страданията, човBкъ 
пакъ се обръща къмъ Бога и намира смисъла само въ Него. 

СлBдователно, при сегашнитB условия на живота, 
страданията играятъ важна роль, всBко страдание разчупва 
ледената кора, която обвива човBка. Дойдатъ ли мAчнотиитB, 
кажете: “Олеле, Божичко!” Кажете ли така, ледената кора се 
разчупва. Въ това обръщане къмъ Бога се ражда доброто. 
СлBдъ това ще дойдатъ особенитB, красивитB, хубавитB, 
богатитB условия. Всички съврBменни хора искатъ да бAдатъ 
богати. Ако искате да създадете една ледена кора около себе 
си, искайте да бAдете богати. Самата ледена кора кара човBка 
да стане богатъ. Богатството е сила, благо, което може да се 
използува и за добро и за зло. ДвB нBща се изискватъ отъ 
богатия човBкъ: да бAде добъръ и уменъ. Щомъ искашъ да 
бAдешъ, първо искай отъ Бога да бAдешъ много добъръ и 
много уменъ. Казвате: Насъ пари ни трBбватъ! ТрBбва да 
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знаете, обаче, че богатството е резултатъ. Ако ти си много 
уменъ и добъръ човBкъ, непрBмBнно ще бAдешъ и богатъ. 
Такива примBри имаме въ Стария ЗавBтъ. Аврамъ бBше много 
уменъ и много добъръ, затова бBше и богатъ човBкъ. Йовъ 
бBше много добъръ и много уменъ, затова бBше и богатъ 
човBкъ. Той имаше голBмо богатство, но какво правBше? - 
Той почти всBки день принасяше жертва за своитB синове и 
дъщери, да не съгрBшатъ прBдъ Бога. Той постоянно бдBше 
надъ тBхъ. Най-послB върху този добъръ и уменъ човBкъ 
дойде едно изпитание - трBбваше да види малката сиромашия. 
Значи Йовъ бBше направилъ една малка погрBшка, която, за 
да изкупи, трBбваше да изгуби всичкото си богатство. ВмBсто 
Господь да му казва да напусне дома си и да раздаде имането 
си, Той му изпрати единъ първокласенъ учитель, специалисть 
по възпитанието, като му каза: Ти ще опиташъ по всички 
правила какво дава Божествената окултна наука. И наистина, 
започватъ най-първо да му разграбватъ богатството. Дава на 
едного пари, той го изиграва. Дохождатъ разбойници, 
задигатъ воловетB, овцетB, камилитB му и най-послB дохожда 
вихрушка, която затрупва дBцата му. Изпитанията му не се 
спиратъ дотукъ. За всичко дошло върху него, Йовъ казва: 
Господь далъ, Господь взелъ. Отнеха синоветB, дъщеритB му, 
Йовъ казва: Господь далъ, Господь взелъ. Най-послB 
страданията и изпитанията дойдоха върху него самия, 
засегнаха тBлото му. Тогава Йовъ проклB деня, въ който се е 
родилъ. Защо проклB този день? Какъ мислите вие? (Не 
познаваше още Бога.) Защо Христосъ проклB смокинята? 
(Защото не даваше плодъ.) Не, когато Христосъ отиде при 
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смокинята, не ѝ бBше врBмето да даде плодъ. Азъ нBма да ви 
кажа, защо Йовъ проклB деня, въ който се родилъ, нито пъкъ 
ще ви кажа, защо Христосъ проклB смокинята. Ще оставя на 
васъ, вие да размишлявате върху това. Да прокълнешъ нBкого, 
то е все едно, че се сърдите нBкому, дBто ви е обидилъ. Защо 
му се сърдите? Казвате: Защото ме обиди. Питамъ: 
достатъченъ поводъ ли е това, да се сърдите нBкому, че ви 
обидилъ? 

СлBдователно, вие може да кажете нBкому много горчиви 
думи, безъ да го обидите, пъкъ може да мълчите като риба и 
пакъ да го обидите. Ние се натъкваме на една отъ голBмитB 
мAчнотии въ живота - на изкуството да се самовладаме. Вие 
разбирате живота само при неговитB красиви отношения. 
Докато всичко ви върви добрB, справяте се съ мAчнотиитB, но 
щомъ ви постигне първото нещастие въ живота, веднага 
отношенията се измBнятъ. Туй показва, че вие още не сте 
достигнали до тази разумность, която ви е потрBбна за 
живота. Вземете напримBръ парахода Титаникъ, който потъна 
въ океана. Защо стана това нещастие съ него? - Имаше нBщо 
непрBдвидено. СегашнитB параходи сA прBдвидили всичко, 
каквото би могло да имъ се случи, затова сA готови за 
всBкаква авария. По сAщия начинъ и вие, като се родите на 
Земята, трBбва да прBдвидите всичко, каквото може да ви се 
случи. Казвате: Господь ще нареди живота ни добрB. ВBрно е 
това. Онзи, който е направилъ парахода, е прBдвидилъ всичко 
необходимо, но вие не знаете да го управлявате. Значи, вие 
сте единъ голBмъ параходъ, направенъ по всички правила, съ 
всички приспособления, имате голBми богатства, съ милиони 
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левове, но като влBзете въ него, не можете да го управлявате и 
казвате: Какво стана, че не можемъ да го караме? Питамъ, 
като влBзете въ океана, какво ще кажете? Господь е направилъ 
много хубаво този параходъ, но какво ще правите вие, като не 
знаете да го управлявате? Казвате: Господь ще уреди 
работитB. Да, Господъ е уредилъ своитB работи, но вие какъ 
ще уредите вашитB работи въ океана? Като спре витлото на 
парахода, спира и той. Какво ще правите тогава? - Ще се 
молимъ. Хубаво, съгласенъ съмъ съ васъ. Това показва, че 
параходътъ, съ който пAтувате, има безжиченъ телеграфъ и 
телефонъ и вие ще съобщите на тия инженери, които сA го 
правили, че витлото на вашия параходъ спрB. Обаче, вие 
трBбва да знаете имената на инженеритB. Ще ги повикате по 
телефона и тB ще ви се отзоватъ. Вие ще слушате внимателно, 
какво ще ви говорятъ оттамъ. ТB ще ви кажатъ: Винтъ еди-кой 
си номеръ е развъртенъ, затова ще вземете ключъ еди-кой си 
номеръ и ще го завъртите. Вие ще кажете: Духътъ говори. Да, 
въплотениятъ Духъ на Бога говори на телефона и вие слBдъ 
това ще бAдете въ състояние да поправите парахода и той ще 
тръгне. По сAщия начинъ и ученицитB отъ окултната Школа 
понBкога спиратъ въ своя пAть. Това значи, че тB се спрBли, 
за да телефониратъ на тBзи, които сA построили тBхния 
параходъ въ духовния свBтъ. Знаете ли имената на тBзи 
инженери, които сA построили вашия параходъ? Вие казвате: 
Тази работа не ни трBбва. Дали ви трBбва или не, ще 
разберете, когато се намBрите въ мAчнотиитB на живота. 

Мнозина отъ васъ не искатъ да знаятъ, какъ е направено 
човBшкото тBло. Колцина отъ васъ знаятъ, колко пAти въ 



 

670 
 

минута бие сърцето? Колцина отъ васъ знаятъ, колко пAти 
прBзъ деня мигате? Казвате: Малки работи сA тB. Малцина 
знаете, колко пAти на день обръщате дBсната рAка ту налBво, 
ту надBсно. Казвате: Тия нBща сA дрBбни, маловажни. 
Съгласенъ съмъ, че сA дребни, но движенията на рAката 
налBво, надBсно иматъ смисълъ. Колко пAти на день вие се 
навеждате напрBдъ или назадъ? Всички тия движения иматъ 
значение. Кажете ми най-напрBдъ по колко пAти вие мигате 
на день, а не прBзъ цBлия си животъ. Изправете се прBдъ 
огледалото и наблюдавайте, по колко пAти мигате въ часъ и 
при това дали бавно или бързо. Отъ правилното мигане зависи 
много нBщо въ живота ви. Когато мигате бързо, това означава 
едно нBщо; когато мигате бавно, това означава друго нBщо. 
Азъ нBма да ви обяснявамъ, какво означава бързото и бавното 
мигане, защото, когато се обясняватъ въ окултната наука 
отрицателнитB нBща, човBкъ може да се зарази отъ тBхъ. 

 Ученикътъ може да контролира своето мигане. Защо мижи 
човBкъ? Когато човBкъ мига, той чисти очитB си. НBкой пAть 
човBкъ мига повече отколкото трBбва. ОчитB на човBка трBбва 
да се чистятъ и могатъ да се чистятъ, затова именно сълзятъ. 
Правили ли сте изчисления, по колко пAти на день ви текатъ 
сълзи отъ очитB? Казвате за нBкого: Окото на този човBкъ 
тече. Казвамъ, сълзи могатъ да текатъ и отъ духането на 
вBтъра. Колко отъ васъ сA правили наблюдения, да видятъ 
какво означава проиграването на вBждата? Често казвате: 
Проигра ми нBщо вBждата. Броили ли сте, колко пAти 
проиграва дBсната или лBвата ви вежда въ продължение на 
една година? Това сA редъ наблюдения и факти, които всBки 
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ученикъ трBбва да проучава въ себе си. Той трBбва да 
констатира, че еди-кой си день, въ еди-кой си часъ е 
проиграла дBсната му вBжда напримBръ и това се продължи 
десеть минути. Той трBбва да наблюдава, дали тия явления 
ставатъ периодически или не.  

Колцина отъ васъ сте наблюдавали още, когато излизате 
всрBдъ Природата, отъ дB духа вBтърътъ? СлBдъ това, броили 
ли сте колко пAти вBтърътъ е духалъ отъ изтокъ, колко пAти - 
отъ западъ, колко пAти - отъ сBверъ и колко пAти е духалъ 
отъ югъ? Мнозина отъ васъ ще кажатъ: Съ такива прости 
работи ли ще се занимаваме? - Не, не сA прости работи тB. 
Ако вие се занимавате съ вBтроветB, тB ще внесатъ нBщо ново 
въ васъ. Вие не искате да се занимавате съ вBтроветB, а се 
занимавате съ дребнави нBща. Вие имате една отличителна 
чърта, да се занимавате съ микроскопически работи, които по-
скоро разсBйватъ вниманието ви, отколкото да ви 
съсрBдоточаватъ. Хубаво нBщо е човBкъ да бAде 
наблюдателенъ, да схваща и най-малкитB нBща, но да ги 
използува за своя поука, а не за критика. При наблюденията 
човBкъ трBбва да разширява съзнанието си. Ако не се постига 
това, наблюдението е само губене врBме. Природата не търпи 
еднообразие. ЧовBкъ, за да придобие единъ широкъ погледъ 
върху нBщата, той трBбва да простре своитB наблюдения въ 
по-широки области на живота. 

Сега, азъ искамъ отъ васъ да направите наблюдение въ 
разстояние на единъ мBсецъ отъ днесъ, колко пAти ще духа 
вBтърътъ отъ изтокъ, колко пAти отъ западъ, колко пAти отъ 
сBверъ и колко пAти отъ югъ. Ето една задача за ученицитB, т. е. 
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за сериознитB ученици. СлушателитB сA свободни отъ тази 
задача. Тия отъ васъ, които сA ученици, ще направятъ това 
наблюдение, безъ изключение. ВсBка сутринь, като ставате, 
ще отбBлBзвате посоката на вBтъра, отдB вBе и накAдB отива. 
Ще наблюдавате накAдB вървятъ облацитB. Това ще бAде 
едно хубаво наблюдение. Наблюденията си ще правите само 
до обBдъ. СлBдъ единъ мBсецъ ще видите, какво сте 
констатирали. По нататъкъ вие ще можете да си обяснявате 
значението на вBтроветB. ТB иматъ психически произходъ, но 
засега ние ще се спремъ само върху тBхното физическо 
проявление, тъй както тB се проявяватъ въ физическия свBтъ. 

Пишете още и върху слBдната тема: “Защо духатъ 
вBтроветB?” ВъншнитB наблюдения въ живата Природа сA 
необходими за възпитанието на нашия умъ и на нашето сърце. 
Когато ученикътъ се намира въ извBстни мAчнотии, това е 
прBдвидено отъ невидимия свBтъ. Вие сте поставени въ единъ 
свBтъ, въ който мAчнотиитB се явяватъ като естествено 
послBдствие на нBкакви прBдшествуващи причини. За да 
може да ги прBодолBете, трBбва да разбирате метода на 
възпитанието. Вие трBбва да знаете, какъ да отклонявате 
вашитB мисли и чувства отъ едно направление въ друго. Има 
редъ умствени мAчнотии, които може да се прBодолBятъ само 
съ наблюдения на вBтроветB, или на цвBтята, или на изворитB, 
или на планинскитB върхове, или на канаритB, или най-послB 
отъ наблюдение на добритB хора. Често трBбва да правите 
диверсия въ своитB мисли и чувства. Не оставайте за дълго 
врBме въ старитB си мисли, но поставете ума си въ активно 
положение, да се занимава съ изучаването на нBкой 
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интересенъ прBдметъ. Може да се занимавате или съ музика, 
или съ изкуство, или съ оране, или съ какво и да е занятие. 
Каквото занятие и да изберете, то е въ състояние да отклони 
ума ви отъ онBзи мисли, които спъватъ вашето развитие. 
Всички мAчнотии у васъ произтичатъ отъ изобилната 
енергия, която нахлува въ организъма ви и не знаете, какъ да 
се справите съ нея, вслBдствие на което тя ви подпушва. 
Всички скърби произтичатъ отъ чрBзмBрни желания. 
ЗапримBръ, нBкои страдатъ отъ това, че нBма кой да ги обича. 
Когато нахлуе много енергия въ организъма ви, той не може 
да я приеме въ себе си и става блокиране на организма. 

Та, всички трBбва да се стремите да се аклиматизирате на 
тBзи енергии, които сега идватъ въ свBта. Вие трBбва да се 
аклиматизирате къмъ мAчнотиитB, които ще срBщате въ 
живота си. Когато казваме, че страданията сA необходими, 
ние подразбираме единъ великъ законъ. Страданията сA 
симптоми, признаци за ония велики енергии, които сега 
идватъ въ Природата. Задъ всBко страдание се крие 
Божествена енергия. То е ключъ. Страданията сA отъ разни 
категории, отъ различни видове. НBкой пAть поводътъ за 
страданието е толкова дълбокъ, че не може да разберете, отъ 
дB иде. Ставашъ сутринь, неразположенъ си, тежко ти е нBщо 
на душата, като че цBлата Земя е турена отгорB ти. Ти се 
намирашъ въ едно хипнотическо състояние, като че цBлата 
Вселена се руши подъ краката ти. Не си боленъ, жена ти, 
дBцата ти сA добрB, а при това си много неразположенъ. 
НBкой пAть се случва обратното: всичко около тебе е лошо, 
тежко, петь пари нBмашъ въ джоба си, босъ си, гологлавъ, два 
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дни си гладувалъ, а ти си бодъръ, веселъ, радостенъ. Коя е 
причината за това? Вие може да кажете, че такава е волята 
Божия. Вие може да кажете, че волята Божия е такава само 
тогава, когато сте завършили своето развитие. Какво 
прBдставлява волята Божия? - Тя е резултатъ на нBщо. 

При сегашнитB условия, въ които се намирате, вие трBбва 
да изучавате страданията всBки день. Щомъ ви дойде едно 
страдание трBбва да знаете причинитB, защо е дошло и какъ е 
дошло. Дошла ви е нBкоя скръбь, пакъ трBбва да знаете 
причинитB за нейното дохождане. Азъ говоря това отъ 
наблюдения, които съмъ правилъ отъ редъ години. Ако си 
лBгате вечерь съ главата на сBверъ, ще опрBдBлите, какво 
чувствувате при това положение; ако промBните положението 
въ леглото си, съ главата на югъ, ще видите, каква е разликата 
между тия двB посоки. Ако поставите главата си точно на 
сBверъ, дBто тече електричество и магнетизъмъ и слBдъ това 
започнете да отклонявате главата си отъ този магнетически 
полюсъ, ще забBлBжите какви настроения може да се родятъ у 
васъ. ЦBла година трBбва да наблюдавате, за да придобиете 
опрBдBлени, точни, научни данни. Значи, много отъ вашитB 
разположения могатъ да се измBнятъ като измBните 
положението си въ леглото. Азъ съмъ правилъ редъ такива 
наблюдения. Неразположенъ ли си, тури възглавницата си 
точно на сBверъ и така легни. На другия день ще кажешъ:  
Слава Богу, днесъ се усBщамъ много добрB. Разбира се, това 
сA малки наблюдения, които не трBбва да се взиматъ като 
максими. НBкой пAть може да измBнишъ положението на 
възглавницата си, а при все това състоянието ти да не се 
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измBня. Това показва, че има нBкакви дълбоки причини за 
вашето състояние. Ако туришъ главата си на сBверъ и 
положението ти не се измBня, казвамъ: ти си ялъ тази вечерь 
късно. Затова на другата вечерь ще туришъ възглавницата си 
пакъ на сBверъ и ще ядешъ прBди залBзъ слънце. Това е 
физическата страна на въпроса. Вие туряте възглавницата си 
на сBверъ, ядете прBди залBзъ слънце, но работата ви пакъ не 
се оправя. Тогава казвамъ: утрB вечерь ще турите 
възглавницата си на сBверъ, ще ядете два часа прBди 
залBзването на Слънцето и ще прочетете цBлото Евангелие на 
Иоана.  

Това сA опити, които трBбва да правите. Като прочетете 
Евангелието на Иоана, казвате: Слава Богу, много добрB 
спахъ тази вечерь. Значи, потрBбно е да туришъ 
възглавницата си на сBверъ, да ядешъ прBди залBзване на 
Слънцето и да прочетешъ Евангелието на Иоана. Ако 
направишъ тия нBща, скръбьта ти ще се промBни, ще 
придобиешъ едно разположение. НBкоя скръбь продължава 
день, два, три, цBла недBля, мBсецъ и повече, а нBкоя скръбь 
може да те обхване като ахтаподъ и да продължи почти цBла 
година. Тогава, лошото е това, че не можешъ да отмахнешъ 
тази скръбь отъ себе си - дBто ходишъ и тя съ тебе върви. 

И тъй, първата задача, която ви давамъ за цBлъ мBсецъ е да 
наблюдавате посоката на вBтъра. Второто нBщо, което ще 
наблюдавате, е да слBдите какви разположения изпитвате, 
като промBняте положението си, когато спите въ леглото. 
Като наблюдавате вBтроветB, сAщеврBменно ще наблюдавате, 
какво е вашето разположение, като духа източенъ, западенъ, 
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сBверенъ и юженъ вBтъръ. Наблюденията, които правите, ще 
отбBлBзвате въ едно тефтерче.  

 

Доброта, Истина,  красота, това е Любовьта. 
 
 

35-а школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 5.VIII.1925 г. 

София 
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Малкото добро и малкото зло 
 
 
Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 

Размишление 
 
Прочетоха се нBколко отъ работитB върху темата 

“Разлика между физическитB и духовнитB чувства.” 
Попитали едно дBте: Защо грBе Слънцето? То отговорило 

“Слънцето грBе, защото иска да грBе.” Попитали друго дBте:  
Защо хората кладятъ огънь? - Защото имъ е студено. Попитали 
трето дBте: Защо хората и животнитB пиятъ вода? - Защото сA 
жадни. Какъ мислите, умни ли сA, т.е. правилни ли сA тия 
отговори? ТBхнитB отговори сA толкова правилни, колкото и 
обясненията на мнозина хора върху въпроса за чувствата. 
Питамъ: човBкъ, който не е търгувалъ, може ли да направи 
дългъ? ЧовBкъ, който не се е родилъ, може ли да ожеднBе или 
да огладнBе? - Не може разбира се. НBкои казватъ, че 
физическитB чувства помрачавали ума на човBка, не, това 
заключение не е правилно. Помрачаване се явява тогава, когато 
се нарушава хармонията между физическитB и духовнитB 
чувства на човBка. СлBдователно, когато нBкой клонъ или 
нBкой коренъ на дървото се поврBди, настава помрачаване въ 
това дърво. Въ нBкои случаи коренитB сA по-устойчиви, а въ 
нBкои случаи - клонищата. 

Често нBкои отъ ученицитB, които изучаватъ живота, 
гледатъ на тъмната му страна, безъ обаче, да сA песимисти. ТB 
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гледатъ мрачно на живота, безъ да сA песимисти и уреждатъ 
смBткитB си много добрB. ДругитB ученици сA оптимисти, 
гледатъ оптимистически на живота, а въ сAщность сA 
песимисти. ТB сA оптимисти докато всичко имъ върви наредъ; 
щомъ не имъ върви, ставатъ песимисти. Естествениятъ пAть въ 
Природата е, щото всBки здравъ човBкъ да бAде оптимистъ, а 
всBки боленъ човBкъ да бAде песимистъ. Песимизмътъ е 
болезнено състояние на човBка, то е философия на болнитB 
хора, но не и на здравитB. Песимизмътъ изразява състояние на 
почивка. Когато човBкъ нBма какво да работи, той става 
песимистъ. Когато има какво да работи, той е оптимистъ. 

Когато ние разглеждаме живота, трBбва да го разглеждаме 
въ неговата сAщина, тъй както той се проявява. Ние можемъ да 
проповBдваме щедростьта, безъ да сме щедри. Можемъ да 
говоримъ за икономия, безъ да сме пестеливи. Можемъ да 
говоримъ за пестеливость, безъ да сме скAперници. 
СкAперничеството и пестеливостьта сA двB различни нBща. По 
какво се различава пестеливиятъ човBкъ отъ икономиста? -
Пестеливиятъ човBкъ се ражда пестеливъ, а икономистътъ сега 
придобива това качество. Страданията въ живота налагатъ на 
човBка да развие въ себе си чувството на икономия. Тогава той 
казва: Икономия трBбва! Въ Природата сAществува 
пестеливость, а икономията сега се изучава. Тя се проявява въ 
физическия свBтъ чрBзъ редъ ограничения на човBка въ 
неговата дBятелность. ЗапримBръ, вижте какво е положението 
на микробата. Нейното съзнание е много ограничено въ 
дBятелностьта ѝ. Тя се движи въ единъ малъкъ крAгъ, намира 
се въ дъното на гAстата материя.  
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СъврBменнитB учени хора разглеждатъ външнитB форми на 
всички живи сAщества, изучаватъ тBхното размножение, като 
го обясняватъ съ силния стремежъ да се освободятъ отъ това 
състояние на ограничение, въ което се намиратъ. ТB мислятъ, 
че чрBзъ размножение ще подобрятъ своята еволюция. По-
висшитB сили използуватъ тBхното бързо размножаване. 
Духътъ въ човBка, като по-висока форма, работи въ него 
съзнателно и съ това той придобива по-голBма свобода. 
Питамъ: ограничението на микробата отъ Природата ли е 
дадено? Свободата на човBка отъ Природата ли е дадена? 
НBкога човBкътъ е билъ на това положение, дBто се намира 
микробата сега. НBма защо да съжаляваме микробитB, които 
сега се намиратъ въ тия ограничителни условия. ТB работятъ и 
единъ день ще се намBрятъ въ по-добри условия. Ако нBкоя 
микроба пита, защо се намира въ такива условия, ще ѝ се каже, 
че трBбва да работи. Ако нBкой човBкъ пита защо микробата се 
намира въ това състояние, ще му се каже, че нBкога и той е 
билъ въ нейното положение, сега е достатъчно само да си 
припомни това - нBма какво да му се доказва. Ама той 
забравилъ всичко това. Нищо, ще си го припомни. Какъ? - Като 
поправи живота си, всичкото негово минало ще се възстанови. 
ГрBхопадането въ свBта е допринесло именно това забравяне 
на хубавитB опитности, които сме имали отъ миналото. Знаете 
ли какво стана въ врBмето на грBхопадането? - Господь накара 
първия човBкъ да направи една машина съ която да спусне 
внимателно хората на Земята. Той направи тази машина, но 
вAжето ѝ бBше много тънко, та като спущаше хората на 
Земята, вAжето се скAса и всички паднаха вAтрB. Сега 
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ангелитB правятъ хубаво, здраво вAже, съ което да извадятъ 
хората на повърхностьта на Земята. Това бBше първиятъ опитъ 
на човBка. Подобенъ опитъ за втори пAть не му се позволи да 
прави. ЧовBкътъ не може да направи такова тънко вAже, 
каквото Богъ може да направи. Той, като видBлъ, че Господь 
направилъ тънко вAже, помислилъ си, че може да Му 
подражава. Направилъ и той тънко вAже, като това на Бога, но 
неговото се скAсало. ЧовBкъ нBма тия знания, които Богъ има. 

Сега вие казвате, че Любовьта привлича. Съ какво привлича 
Любовьта? Тя има ли вAже? Казвате за нBкого: Той има 
привлBкателни очи. Какъ може очитB да привличатъ човBка? 
Питамъ, въ сAщность чернитB очи ли привличатъ или ти се 
привличашъ къмъ чернитB очи? 

НBкои казватъ, че малкото знание е за прBдпочитане прBдъ 
голBмото. Азъ давамъ слBдното правило: Малкото добро е за 
прBдпочитане прBдъ малкото зло. ГолBмото добро е за 
прBдпочитане прBдъ голBмото зло. Ако дойде голBмото зло, 
малкото зло е за прBдпочитане, защото разноскитB му сA по-
малки. Още повече за прBдпочитане е малкото добро прBдъ 
малкото зло, понеже нBма никакви разноски. Мнозина отъ васъ 
казватъ: Азъ прBдпочитамъ малкото зло прBдъ голBмото зло. 
Да прBдпочиташъ малкото зло, това е крачка напрBдъ. 
МBрилото на свBта е да се прBдпочитатъ малкото добро и 
малкото зло. При малкото добро въ човBка се проявява нBщо 
хубаво. То е положителната страна на неговия животъ. 
ГолBмото зло и малкото зло сA два обратни процеса, които се 
намиратъ подъ нулата на живота. Малкото добро и малкото зло 
сA надъ нулата. 
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Питамъ: ако имате въ джоба си само седемь лева, но 
дължите нBкому точно толкова лева, какво трBбва да 
направите? Ще бръкнете въ джоба си, ще извадите тия седемь 
лева и ще ги дадете на този, комуто дължите. Ако не направите 
това нBщо сами, нBкой вашъ приятель ще го направи. Вие 
казвате: Обраха ме, паритB ми нBма въ джоба. Право ли е 
заключението ви? - Не. Азъ казвамъ: тозъ човBкъ не ви обра, но 
вие си платихте дълга. Вие имахте да давате на този човBкъ 
седемь лева. Казвате: “Съ такава глупава философия не се 
занимавамъ.” Но вашиятъ приятель направи това вмBсто васъ. 
СлBдъ това срBщате този човBкъ, комуто дължите. Той ви 
казва: Господине, азъ ви благодаря, че си изплатихте дълга. 
Казвате: Друг човBкъ извади паритB отъ джоба ми и изплати 
дълга ми съ мои пари. Има ли нBкакво прBстAпление въ това?  

Второто положение: срBщате другъ господинъ, който ви 
дължи седемь лева. Тогава сAщиятъ вашъ приятель взима тия 
пари отъ вашия длъжникъ и ги туря въ кесията ви. СедемьтB 
лева сA вAтрB вече. Какво е отношението между изваденитB и 
внесенитB пари? Какво ще кажете сега? - ПаритB ми се 
върнаха. Върнаха ли се паритB ви? СAщитB пари ли сA? - Не 
сA сAщитB. СлBдователно, когато ви се случи нBкоя малка 
неприятность въ живота, ще знаете, че това сA изваденитB 
седемь лева от джеба ви, нBкой вашъ приятель е изплатилъ 
дълга ви. Казвате: Обраха ме, туй нBщо не трBбваше да се 
случи. Не се безпокойте, нBкой вашъ приятель е извадилъ 
паритB ви. Когато ви дойде нBкоя малка радость ще знаете, че 
сAщиятъ вашъ приятель е срещналъ онзи, който има да ви 
дължи тия седемь лева, извадилъ ги е отъ неговия джобъ и ги 
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туря въ вашата кесия. Питамъ: този приятель, който 
едноврBменно изважда и внася паритB въ кесията ви, единъ и 
сAщъ ли е? - Да, единъ и сAщъ е той. На добритB ще направи 
добро, а на злитB - зло. Защо въ единия случай, когато кесията 
ви е празна, вие се безпокоите, а въ другия случай, когато 
имате пари, вие се радвате? Въ единия случай имате минусъ, а 
въ другия случай - плюсъ. 

Като разсAждавамъ така, вие казвате: тия работи сA лесни, 
знаемъ ги ние. Казвамъ, човBкъ трBбва да бAде буденъ въ 
малкитB работи въ живота си. Красивиятъ животъ седи въ 
малкитB постAпки. Когато азъ чуя, че нBкой богаташъ далъ 
хиляда лева помощь нBкому, вBстницитB пишатъ за него или 
пъкъ видя, че другъ богаташъ се наведе и завърже връзкитB на 
обущата на нBкоя стара баба, втората постAпка, споредъ мене е 
по цBнна. Този човBкъ е вложилъ повече енергия, отколкото 
първия. Даването на хиляда лева ни най-малко не означава 
изразходване на часть отъ нашата енергия. Тия пари сA влBзли 
въ кесията ви и сега излизатъ. Има американски богаташи, 
както и нBкои български богаташи, които всBки день трупатъ 
по 20 - 30 хиляди лева, нBкои даже и по сто хиляди въ касата 
си, безъ да сA употрBбили нBкакъвъ трудъ за това. ТB 
спечелили ли сA тия пари? Вложили ли сA нBкаква енергия за 
придобиването имъ? - Не. Ако единъ човBкъ завърже връзкитB 
на обущата на нBкой старецъ, той влага извBстна енергия въ 
тази услуга. 

СлBдователно, малкото добро направено отъ насъ, винаги 
съдържа въ себе си часть отъ нашата енергия. Това малко 
добро крие въ себе си извBстно благословение. Въ какво седи 
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малкото зло? Ще ви приведа единъ примBръ. Казвате: Този 
братъ, този ученикъ е отличенъ, много добрB се учи, но е малко 
дърдорко. Казвамъ, защо е нужно туй вмBтнато прBдложение, 
че този ученикъ е малко дърдорко? Какво зло има въ това, че 
този братъ е малко дърдорко? Думата “дърдорко”, която 
употрBбихте по адреса на вашия братъ е малкото зло. Да се 
каже за нBкого, че е малко дърдорко, това не може да го обиди, 
но защо да не се каже за този човBкъ, че е способенъ, че е 
отличенъ, че има много хубави чърти, че не е мълчаливъ, а 
говори хубаво и т. н.? Като кажете, че този човBкъ е дърдорко, 
вие печелите ли нBщо? Ще го поправите ли съ това? - НBма да 
го поправите, обаче, като кажете, че той говори хубаво, съ това 
вие внасяте добри мисли въ себе си, изпращате една хубава 
вълна къмъ него и той се ползува. Че е дърдорко, това показва 
извBстна енергия, той иска да говори, да я изразходва. Единъ 
знаменитъ проповBдникъ, нареченъ Муди, билъ голBмъ 
дърдорко. Той говорилъ въ всBко събрание. Казвали му да 
прBстане да говори, да си седне на мBстото, но той всBкога 
говорилъ. Най-напрBдъ говорилъ несвързано, ималъ развалена 
граматика, размBствалъ мBстата на глаголитB, на 
мBстоименията, но въпрBки това, понеже ималъ силенъ 
стремежъ да говори, дотолкова се упражнилъ въ говоренето, че 
станалъ единъ отъ краснорBчивитB проповBдници, всички го 
слушали съ удоволствие. Да говоришъ повечко отколкото 
трBбва, това е малкото зло за човBка. Казвате за нBкой човBкъ:  
Той е отличенъ, но малко шантавъ. Значи, липсва му нBщо. И 
това е едно отъ малкитB злини за човBка. 
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Ще ви задамъ другъ въпросъ: защо хората иматъ сини, 
черни, зелени или кестеняви очи? Все трBбва да има нBкаква 
причина за това. Ако прозорцитB на вашата кAща иматъ сини 
стъкла ще кажете, че това е защото обичате синия цвBтъ. 
Хората съ синитB очи сA опасни, пъкъ и тия съ чернитB очи сA 
опасни, но и ония съ кестенявитB очи сAщо сA опасни. Значи, 
всички очи сA опасни. Ще ви кажа какъвъ е моятъ аргументъ, 
защо твърдя, че всички очи сA опасни. Като влBзешъ при 
нBкой братъ, или при нBкоя сестра, които иматъ сини очи, тB 
виждатъ всичко чрBзъ синия цвBть и казватъ: СвBтлината, 
която иде отъ Слънцето, е синя. Да, синя е разбира се. ИзлBзатъ 
вънъ пакъ казватъ: СвBтлината е синя; ВлBзатъ вAтрB, казватъ: 
СвBтлината е синя. Защо е така? - ТBхнитB очи сA сини. 
СлBдователно, хората съ синитB очи виждатъ по единъ начинъ. 
Тия съ кафявитB очи виждатъ по другъ начинъ.  

Всички хора виждатъ, знаятъ и говорятъ само една седма 
отъ Истината. Хората, които говорятъ цBлата Истина, трBбва да 
иматъ прозрачни очи, т. е. безцвBтни, или такъвъ цвBтъ, който 
да съдържа всички цвBтове на слънчевия лAчъ. ТB официално 
може да иматъ сини очи, да бAдатъ зарегистрирани къмъ 
хората съ сини очи, или могатъ да иматъ кестеняви или отъ 
другитB видове очи, но въ духовно отношение тBхнитB очи 
трBбва да иматъ такъвъ цвBтъ, който да изразява напълно 
Истината. Най-послB, човBкъ може да има прозрачни очи. 
Кога? - Когато искате да узнаете Истината. Тогава ще си 
туритB прозрачни очи и ще кажете: Такава е свBтлината на 
Слънцето. ПрBзъ нашитB прозрачни очи свBтлината на 
Слънцето не се прBчупва. Както влиза, така излиза прBзъ тBхъ. 
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Съ това ние не искаме да кажемъ, че чернитB очи сA лоши, но 
тB се нуждаятъ отъ повече свBтлина. Ако мислите, че въ 
Природата сAществува само тази свBтлина, която минава 
прBзъ чернитB очи, вие ще изпаднете въ една погрBшка. НBкой 
казва: Азъ обичамъ синитB очи. Защо обичате синитB очи? 
Другъ казва: Азъ обичамъ чернитB очи. Защо обичате чернитB 
очи? Този въпросъ е доста философски, затова ще оставя вие да 
мислите върху него, да си отговорите, защо обичате синитB или 
чернитB очи? 

При разглеждане на кой и да е въпросъ, всички трBбва да 
бAдете свободни. ЧовBшкиятъ умъ трBбва да бAде свободенъ 
отъ всички прBдубBждения. Ако искашъ да кажешъ, че нBкой 
човBкъ е много добъръ, спри се, не казвай това. Ако искашъ да 
кажешъ за нBкого най-малкото зло, пакъ се спри, не го казвай. 
Кажи за него малкото добро. Ти се въздръжъ, не казвай лошото 
за човBка. Когато ти се въздържишъ, все ще се намBри нBкой, 
който ще го каже вмBсто тебе. И въ такъвъ случай, по-добрB е 
другъ да го каже, отколкото ти да го кажешъ. Ако вие не 
дойдете до това състояние, да си въздBйствувате сами, да се 
научите да владате вашия умъ, вашето сърце, нBма да имате 
никакви резултати. ЗавладBйте вашитB мисли, вашитB чувства 
въ най-малкитB имъ проявления! Ако вие не можете да 
обуздавате коня си още когато е малъкъ, то като придобие 
голBми сили, той ще ви повали. Ако сте слаби да обуздавате 
вашитB най-малки подтици, какъ ще обуздавате голBмитB? 
СлBдователно, човBкъ се изпитва и провBрява при най-малкото 
зло, а не при голBмото. Можете ли да обуздаете най-малкото 
зло, ще можете да обуздаете и голBмото, то отпослB ще дойде. 
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Разумни трBбва да бAдете! Азъ не съмъ за абсолютното 
въздържание и то само отвънъ, но човBкъ трBбва да се 
въздържа отвAтрB. ЗапримBръ, простудите се, хване ви 
кашлица и вие се въздържате да не кашляте, стBгате се. 
СмBшно е това! Не е въпросътъ да се въздържате да не 
кашляте, но да се научите да не се простудявате. Значи, злото у 
насъ показва нездравословно състояние. Вие трBбва да 
придобиете здравословното състояние на вашата душа. 
Придобиете ли го, тогава всички негативни качества, които 
проявявате днесъ ще станат нормални. 

Казвамъ, внеси изобилно Любовь въ душата на човBка и 
омразата ще изчезне. Внеси вBрата въ човBка и безвBрието ще 
изчезне. Внеси надеждата и обезсърчението ще изчезне. Като 
се внесатъ положителнитB качества въ човBка, отрицателнитB 
ще изчезнатъ. Онзи, който иска да изучава живота, трBбва да се 
занимава съ висшитB свBтове и то тъй, че като помисли за 
нBкой свBтъ, да може да възприеме съотвBтствуващи сили. 

Сега, нBкои отъ васъ се боятъ отъ извBстни отражения. Да 
кажемъ, че единъ медиумъ седи прBдъ своята маса и се 
разговаря съ духоветB. Около него седятъ много хора, които 
образуватъ верига съ своя опрBдBлена мисъль. Медиумътъ 
възприема мислитB на окрAжаващитB и ги възпроизвежда. 
ДругитB около него казватъ: Духътъ говори. - Не, това не е 
духътъ, но медиумътъ изразява мисъльта на окрAжаващитB. За 
да бAде този медиумъ, свободенъ отъ тBхното влияние, всички 
въ веригата трBбва да искатъ да имъ се каже нBщо отгорB. ТB 
напротивъ, всBки отъ тBхъ иска медиумътъ да каже това, което 
той мисли. И медиумътъ съобщава това, което всBки поотдBлно 
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мисли. Това ни най-малко не е съобщение отъ невидимия миръ. 
НBкой казва: Като влBзохъ въ нашето събрание, дойде ми 
вдъхновение. Не, нBкой братъ ималъ по-възвишени мисли, 
които ти си възприелъ. Той казва: Възприехъ отгорB една 
възвишена мисъль. Казвамъ, тази мисъль бBше посадена 
нBкAдB прBди хиляди години, а прBди сто хиляди години е 
дошла на Земята. Какво ще кажете отгорB на това? Това е 
правилната философия на живота. Всички трBбва да знаете, 
дали дадена мисъль, която прониква въ ума ви, е дошла сега 
или сAществува въ васъ отъ прBди хиляди години и вие я 
носите съ себе си. Когато една мисъль проникне дълбоко въ 
душата ви, друга свBтлина ще дойде. Има редъ правила, по 
които може да се провBри всBка Истина. Има закони, на които 
не знаемъ бAдещето. За всBки законъ има редъ правила, чрBзъ 
които той може да се провBри. 

Азъ при свободно врBме бихъ се спрBлъ да разглеждамъ 
Любовьта, защото тя може да се разгледа като отдBленъ свBтъ. 
Най-първо започнете съ Любовьта! Защо? Казвамъ, ако искате 
да оправите материалнитB си работи, започнете съ Любовьта. 
Казвате: Съ Любовь не става. Безъ Любовь пъкъ съвсBмъ ще 
забатачите работитB си. Имате ли слуга, възлюбете го, 
направете му едно добро и той слBдъ десеть години ще бAде 
виденъ човBкъ, или нBкакъвъ богатъ търговецъ, който ще има 
най-малко сто милиона лева. Заради Любовьта, която нBкога 
сте изказали къмъ него, той ще ви услужи да се въздигнете. 
Ако имате другъ слуга, който е простъ, но способенъ човBкъ, 
пратете го въ училището и ще видите, че единъ день той ще 
стане знаменитъ инженеръ и ще ви се отплати съ знанието, 
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което е придобилъ. Тъй щото, не говорете за Любовьта, но 
проявете Любовьта тамъ, дBто трBбва. Вие трBбва да дадете, да 
пожертвувате нBщо за Любовьта. Онзи, къмъ когото проявите 
Любовьта, той ще има крайна нужда отъ васъ, ще чувствува 
празнота, обезсърчение, отчаяние. Вложите ли Любовьта си въ 
този човBкъ, той всBкога ще ви бAде признателенъ. Ако 
срещнете нBкой човBкъ, на когото душата е пълна съ Любовь, 
какво ще му дадете? Търсете мBста, дBто можете да вложите 
вашата Любовь. Това е Божествено. Какво търси Господъ въ 
свBта? СвBтлина ли търси Той? - Не, Богъ има свBтлина. Той 
търси хора, които се нуждаятъ отъ Неговата свBтлина. Защо 
дойде Христосъ на Земята? - Да спаси грBшнитB хора. Той 
дойде при онBзи, които имаха нужда отъ Него. Той вложи 
Любовьта си въ тBхъ и единъ день тB ще се повдигнатъ.  

Ето първиятъ методъ, по който можемъ да проявимъ 
Любовьта, а не само да говоримъ за нея. Често мнозина се 
оплакватъ, че не сA много добри хора. Защо не сA добри хора? 
За да бAде човBкъ добъръ, дълго врBме трBбва да го 
полироватъ. Всички хора по естество сA грапави. Материята, 
отъ която сA направени, е грапава, затова трBбва да се 
разработва. СилитB, които дBйствуватъ у човBка, сAщо тъй не 
сA добрB организирани. Всички силови линии у него трBбва да 
се прBорганизиратъ; тBлото на човBка анатомически трBбва да 
се прBустрои. СлBдователно, търкането, триенето е 
необходимо, за да се полира човBкъ. Като започнешъ да 
търкашъ нBкой човBкъ, той казва: Остави, тази работа не става 
лесно. СлBдъ като го огладятъ хубаво, ще му турятъ нBкакви 
изпAкналости, нBкакви релефи. Природата туря на тия 
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шлифовани дBца разумъ. ТB ще бAдатъ статуитB, по които 
хората ще се учатъ. ПървитB грапавини, изпAкналости сA 
безсмислени, а вторитB, които оставатъ върху завършената 
статуя, ставатъ смислени. Ако човBкъ е уменъ, самъ трBбва да 
се търка, да се изглажда. Това е фигура на рBчьта, а не 
буквално изражение. Азъ не разбирамъ, че трBбва да вземете 
единъ камъкъ и да се търкате съ него. Дойде ли ви на ума да 
кажете за нBкого, че е малко дърдорко, кажете си: Той е 
отличенъ братъ. Това значи, че сте взели единъ камъкъ, съ 
който се полировате. ПрBкарате ли го десеть пAти върху себе 
си, вие ще се шлифовате, както онзи майсторъ, който прави 
хубава мраморна чешма. Като погледнете тази чешма, отдалечъ 
лъщи тя. Вие ще кажете: Учителю, за всичко говорете, но за 
полировка недBйте ни говори! Наистина, лошо нBщо е да те 
полироватъ другитB хора. Кажете ли нBщо лошо за нBкого, вие 
го полировате. Кажете ли добро за нBкого, вие себе си 
полировате. 

И тъй, най-опасното нBщо е да полировашъ другитB. 
Полировайте сами себе си! Приложите ли полироването надъ 
другитB, ще си създадете такава беля, че десятки години не ще 
можете да се освободите. Никога не се опитвайте да 
полировате другитB. Вие можете да шлифовате камънитB, но 
дойде ли до хората, оставете тази работа, тя е за ангелитB. ТB 
иматъ право да шлифоватъ. Това изкуство още не е за хората. 
Когато говоря, че не трBбва да се шлифовате, азъ разбирамъ, че 
това нBщо е изключено отъ новия животъ. Докато сте още въ 
материалния животъ, тамъ шлифоването се допуща. Вие знаете 
това изкуство и го прилагате на общо основание. 
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Въ окултната наука ние изучаваме методитB и начинитB за 
новия животъ. За какво ще се говори тогава? За хубавото, за 
красивото. Вие ще бAдете като онзи българинъ богаташъ, 
който заспалъ и се прBнесълъ въ другия свBтъ. Като се върналъ 
отъ тамъ, повикалъ сина си и му казалъ: Синко, този животъ 
горB не е такъвъ, какъвто е земниятъ животъ. Азъ видBхъ колко 
много длъжници имамъ. Не искамъ да остане нито единъ. 
Донесете ми тефтеритB! Синътъ му донася тефтеритB и той 
наклажда огънь и ги изгаря. Никой не ми дължи повече! - казва 
богатиятъ търговецъ. Това изисква отъ насъ новиятъ животъ. 
Не ни трBбватъ повече тефтери! 

Азъ искамъ да освободя душитB ви отъ всички заблуждения 
и ограничения. Щомъ влBзете въ новия животъ, ще съберете 
старитB тефтери, ще ги турите въ огъня да изгорятъ. 
Достатъчно ви е онова, което имате въ хамбаря. 

 
 

Доброта, Истина, красота, това е Любовьта. 
 
 

36-а школна лекция на Общия Окултенъ класъ 
държана отъ Учителя на 12.VIII.1925 г. 

София 
 

(Последня школна лекция от IVта  година) 
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