
РЕЗУЛТАТИ ОТ БРАТСКОТО ДОПИТВАНЕ 

 

Допитването се проведе в рамките на 2 седмици за периода 9-23 февруари 2017 г., като 

единствено беше популяризирано във фейсбук. Участие взеха 192 човека. Формата на допитване 

допускаше и анонимност, но около 75% са решили да напишат имената си; Женската част от 

тези, които са оставили имената си, са с 25-30% повече от участниците-мъже; E-mail-те на 

всички са валидни, с изключение на един. Има представители от всички големи градове на 

страната – най-много от столицата около 25% , на второ място са от Бургас – около 10% и Варна 

и Пловдив – с около 6-7%. Има сравнително широка представителност на участие от почти 

всички региони на България. Не липсват и представители от чужбина – Италия, Испания, 

Англия, Австрия, Германия и САЩ. 

 На някои от въпросите (1 и 3) се забелязва висок процент (съответно 33 и 44%) на 

отговорилите, че не могат да преценят. Оттук може да се направи предположение, че долу-горе 

около30-40% от профила на всички участници, е на нови хора, които сравнително отскоро са в 

средите на Братството и още им е трудно да се ориентират в обстановката.  

 От получените резултати може да се открои следната подчертана тенденция: 

1. 75,1% от всички участници считат, че са необходими доста промени в днешното ни 

Братство; 

2. 79,5% отхвърлят ролята и участието на устав в редиците на братството и предпочитат 

да се самоорганизират на принципа „бъдете организирани, не организация“; 

3. 66,5% не одобряват настоящата регистрация на Учението по закона за 

Вероизповеданията; 

4. 68,1% не одобряват да има централен орган, избиран от хора чрез гласуване, който да 

носи отговорност за цялото Братство, защото така се размива личната отговорност и не се 

стимулира инициативността на всеки; 

5. 89,7% са на мнение, че трябва да има запитване до всички братя и сестри от Братството 

по важни (фундаментални) въпроси, отнасящи се до цялата общност, за да може всеки да се 

научи на лична отговорност и ангажимент към Братството; 

6. 87,7% от всички участници отговарят, че ако в Братството няма единно становище по 

важни (фундаментални) въпроси, то тогава е необходимо над 75% от хората, които вземат 

решение, са съгласни, едва тогава да се пристъпва към конкретно действие; 

7. 90,2% отхвърлят всяка йерахичност в редиците на Братството, защото Братството не е 

светска структура от типа „висшестоящ-подчинен“; 

8. 72,8% не одобряват търговска дейност, извършвана от Братството, тъй като ние сме 

духовна общност, а не търговско дружество; 

9. 79,4% от участниците мислят, че патентите и запазените марки, които стоят под името 

на Братството, са напълно недопустими според Духовните Закони; 

10. 82,5% считат, че днешното Братство не отговаря на тяхната представа за Братството 

завещано от Учителя и, че има още много да се желае;  

 

Допълнителните полета с възможности за отговор са използвани пълноценно от 

участниците, за да отговорят на въпроса по свой си начин или да допълнят вече избрания си 

отговор. Трябва да се отбележи изключителната старателност и задълбоченост на някои от 

участниците и ние можем да ви уверим, че ще направим всичко възможно тези ценни 

разсъждения да стигнат до по-голям брой хора, но най-вече да се направят усилия, така че да се 

въплътят в корпуса на Братството, което заедно искаме да изградим тук, днес и сега. Всички 

отговори могат да се видят по-надолу. 



І. Считате ли, че нещо трябва да се промени в Братството? 
Друг отговор - мнение, предложение 

1. Нужен е сериозен и задълбочен разговор за това какво е "братство" и защо го разбирам 

по различен начин. 

2. Необходима е цялостна промяна на структурата. 

3. Това не е братство.. 

4. Задължителна промяна на устава и смяна на крадливото тъмно ръководство 

5. Мисля, че има нужда от промени, но не мога да преценя колко. 

6. Спешно да се смени ръководството на Братството, председателя, касиер, водещия 

издателството, отговарящия по културните и музикантски въпроси 

7. Трябва да има промени, но не мисля, че са доста, освен това братството се променя "от 

само себе си", много групи се учат и работят, повдигат се хората, групите и обществото и 

промените са постепенни и на времето си. 

8. Повече инициативи в повече места 

9. Братството навън е отражение на това, което е вътре в нас самите. 

10. Да се преразгледа цялата структура, като се започне от самото начало - от главното: 

какво е било мнението на Учителя, относно регистрирането на братството (и т.н.) 

11. БРАТСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА БЕДНИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ! КАКВО 

ОЗНАЧАВА ДА СИ БРАТ ИЛИ СЕСТРА? ОСВЕН БИЗНЕСМЕНИ ДРУГО НЕ СЕ 

ДЕМОНСТРИРА В ДОСЕГАШНОТО МУ ПРОЯВЛЕНИЕ,ОТ 27 ГОДИНИ НАСАМ! НИМА 

ТОВА Е ЗАВЕЩАЛ УЧИТЕЛЯ, КОЙТО Е ПРИМЕР ЗА САМОЖЕРТВА ЗА ВСИЧКИ? НА 

ТОВА ЛИ НИ Е УЧИЛ? БИЗНЕС ЗА МЕН Е ЦИНИЧНА ДУМА! ТАКИВА ХОРА СА БОЛНИ 

ОТ АЛЧНОСТ, АЛЧНОСТТА ИМ ЗАТРИВА ГЛАВИТЕ И СИ ПРАВЯТ КАРМА, КОЯТО 

ДАЛИ ЩЕ УСПЕЯТ ДА СИ ИЗПЛАТЯТ ВЪОБЩЕ НЯКОГА? КНИГИТЕ НА УЧИТЕЛЯ 

ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДАВАТ, А НЕ ПРОДАВАТ, КОЙТО ТЪРГУВА С ТЯХ ВЕЧЕ Е 

ПРЕГРЕШИЛ. НЯМА КАК ЛЕСНО ДА СЕ РАЗПЛАТИ ПРЕД ВИСШИЯ КАРМИЧЕН СЪВЕТ! 

12. Разделението и противопоставянето на някои братски групи по места е знак, че нещо 

трябва да се промени. Борбата за ръководство по места в някои групи съществува. Да се водят 

разговори, да се предлагат и избират лидери, които да държат връзка с централното ръководство, 

без да се самопровъзгласяват някои за такива. Да подкрепя с пример: в братската група от Троян 

борбата за надмощие на лидерите доведе до построяване на 2 духовни центъра в родното място 

на Дънов - Николаевка. 

13. Въвеждане на четирите съвета. Разпускане на ръководството и всички комисии. 

Братството да бъде под формата на фондация или организация с нестопанска цел. Нека юристи 

изберат най-точната форма за пред държавата. Безумно е Братството да е регистрирано като 

религиозна организация. 

14. Да действаме, наслушахме се на лъжи. 

15. Когато има нечистоплътни деяния, засягащи общността и цялото, следва всички братя 

и сестри да вземат решение и да направят своя морален избор - да бъдат активни/пасивни 

съучастници или ясно и категорично да се разграничат от тези пагубни практики. 

16. Да се рестартира цялата пошла организация, защото ръководството и част от хората 

нямат никакви качества да носят новите идеи на света. 

17. Промяна на централизацията, нов вид синархическо управление!!! 

18. Каквото и да кажа, ще е малко ! 

19. Нима може да искаш промяна от някого? Съзнателната промяна касае моята 

собствена същност.... 

20. Промените трябва да идват отвътре ! 

21. Само едно Братство съществува в света, като общ велик организъм. Всички останали 

братства са произлезли от Него. Що се отнася до братствата на земята, те са много: тук едно 

братство, там друго. Хиляди години са мислили хората, докато дойдат до идеята за братството, 

но светът и досега не се е оправил. Защо? – Защото интересите на тези братства са различни. 

Щом има много братства, въпросите всякога остават неразрешени. Докато има няколко истини, 

всякога ще казваш: Не зная кое е истина. Под истина разбираме онова първично начало, което 



събужда и съживява човека. Всичко, каквото имаш, дължиш на това начало в себе си. (Фактори в 

Природата / л-я Даване и вземане 212) 

22. В малките градове липсва информация за братските групи и събития, ако ги има. 

23. Хората ,които участват в Управителните съвети и Издателството във всички 

структури на Братството в цялата страна да участват най-много два мандата по 3 или 4 години. 

24. Всичко подлежи на промяна понеже процесите в Братството не са статични. 

25. Икономическата концентрация и едноличните решения в ръцете на еднолични братя и 

сестри. 

26. Ако нещо трябва да се промени, то нека всички, които вземат решения или замислят 

промени, най-напред да се запитат дали любовта (или нещо друго: страх, подозрителност, 

амбиция...) е в основата на намеренията им. Нека това бъде и основният критерий, по който 

всички останали преценяваме решенията, които ни се предлагат. 

27. Да се приключи с тази организация на Братството и да се премине на хоризонтален 

принцип, без централно ръководство, а само координиращо. 

28. Здравейте приятели, Мир и Благодат Бог вам да даде. 

Настоящата ситуация в Братството дава условията да се прояви един контраст: да 

изпъкнат светлите идеи, работата и резултатите на много хора, които прилагат Учението и 

подтикнати от Духа работят на Божествената Нива с Любов, Светлина и Свобода. 

Вярвам в Господа, Който ни е говорил в миналото, вярвам в Господа, който ни говори 

сега, вярвам в Духа, Който носи всички необходими материали за съграждането на бъдещето. 

Вярвам на Учителя и съм уверен, че Цялото Небе работи с Него, за да се осъществи 

Святото Му Дело на Земята. 

Божественото не бива, и не трябва да се коригира. 

Това, което трябва да се промени в Братството е да се даде свободата на всеки човек да 

прояви Божественото в себе си - като му се даде възможност да служи на Бога без юлар, на 

Великата Църква на Любовта без юлар, да помага на по-малките без да им туря юлар. 

Да не се обявява директна борба с ръководството на ОББ, нито да се прилагат външни 

светски методи против определени личности, чрез медии и други. 

Подкрепям идеята да има Братски събор, но на него да бъдат обсъдени позитивни мерки, 

да се търси обединение, а не събор да се обсъждат чуждите грешки, нито пък методи за 

изправянето им, защото това са празни мъдрувания, прочее пазете се от тях. 

Съборът трябва да бъде направен на високо в планината, където човек да се свърже с 

положителните сили на природата и на чист въздух, далеч над астралният облак (на изопачените 

мисли) в градовете, който замрежва светлите такива и противодействува те да се изявят и 

проникнат в тяхната пълнота. 

Времеви прозорци не можем да турим, новите идеи си пробиват път по-бавно:"Който пие 

Старото Вино казва: Старото по-добро, новото не ми харесва". 

Промяната трябва да се случи с малки усилия, както в природата. 

Всичко си е на мястото, ние трябва да се възползваме от условията, а не да ги променяме. 

От соковете в корените да издигнем стъбло здраво и крепко, което се стреми към Слънчевите 

лъчи, което за в бъдеще да дава плод на огладнелите пътници и на всяка жадна душа по пътя 

следующа стъпките Му, да направим чешма прокарана от Извора. 

Напълно съм за принципа на ненасилие и прилагането му. Трябва да използваме разумно 

създалата се обстановка и да я впрегнем на работа за Бога, да търсим съдействие и помощ: 

Господ е всякога силен да помага и избавя. Не мисля, че като се освободим от ръководството на 

ОББ по външен път, ще се освободим от едно, а сами ще си наложим друг хомот. Ако не 

приемем малкото зло, ще дойде голямото. Да виждаме Бога във всичко и всички, всеки сам да 

размисли в себе си и да намери път да се помири брат с брат, а после заедно да се помолим и 

примирим с Бога. 

Искрено вярвам, че всичко ще се обърне на добро! Бог е Любов! 

29. Не съм чак толкова дълго време била в Братството, 6-7 години може би, но доста 

отдавна ми е направило впечатление, че има разногласия в редиците му. има братя и сестри, 

твърдо отстоявайки мнението "Учителят е казал така", дори и ако става дума за неща, които 

могат да се изтълкуват и по-добър начин и усещането, когато ги прилагаш, е по-добро. например 



лятото на Карандила, Симеон обяви медитацията 3 пъти, но под давлението на две? доста 

гръмогласни сестри, беше принуден да я промени на два пъти. моето усещане беше 

разочарование и дисхармония. Така че моето мнение е, че сигурно има неща, които не би 

трябвало да се променят, но със сигурност има и такива, за които трябва да се помисли и прецени 

дали да са така или иначе 

30. Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Волята Божия. Аз искам да 

изпълня Божия план, каквото Бог е намислил за мен. Да бъде Волята Божия! Аз ще работя така, 

както Бог е определил. 

31. Не мога да преценя, но имам само добри впечатления от видяното. 

32. Няма достатъчна комуникация и активност 

33. Какво значи Братство? 

34. Промяната към повече Любов и Разумност във всяко отношение е винаги нужна. Но 

важно е да се знае, че промяната идва от вътре а не от вън. Следователно всеки един от нас е 

промяната и само личния пример може да доведе до пълноценната необходима промяна. 

35. Добре е да се организират повече беседи, дискусии, за да може и хора, които не са 

членове на Братството да ги посещават. Моето лично наблюдение е за една капсулована 

организация, която трудни допуска нови хора и идеи за промяна. 

36. Промяната и обновата е природен процес, затова и в Братството са нужни. 

37. Промяна не, развитие да 

38. Това, което трябва да се промени, сме самите ние. Вярвам на Учителя, че човек е в 

състояние да променя единствено себе си, това и се опитвам да правя. Останалото са светски 

революции, които са се доказали исторически като крайно неефективни. 

39. ОБЕДИНИТЕЛНА ОБЩНОСТ, БРАТСТВО НЕ. 

40. Необходимостта от промени е мощно предизвикателство към всеки един от нас за 

лично израстване и помъдряване, и са невъзможни без повдигането ни като индивиди 

41. В момента братството сериозно изостава в организационния си живот и почти не 

работи по главните задачи, поставени от Учителя. Например Словото не е цялостно издадено и 

не е академично обработено, няма добри връзки с хората и народите, няма добре поддържан 

официален сайт, освен сайта: http://petardanov.com  

Има редица отклонения от основните идеи на учението в настоящата братска организация. 

И си личи, че тези отклонения станаха тенденциозно. 

42. Много неща. Ръководството на първо място. 

ІІ. Как трябва да се организира братската общност днес? 
 Друг отговор - мнение, предложение 

1. По начина даден от Учителя 

2. Като мрежа от самостоятелни общности, които работят по метода, даден от Учителя (4-

те съвета). Всяка общност (град) да се регистрира самостоятелно и да се самоуправлява - без 

ръководител (например, може да се избира само домакин, който да отговаря за стопанисването 

на имотите на общността) 

3. Структура тип мрежа - "Всеки свързан с всеки." или поне "Всеки свързан с много." 

Няма лидери, всеки е свободен да дава идеи, а хората следват по своя воля и преценка тази идея, 

която намират за добра/полезна. 

4. Освен чрез самоорганизиране, чрез изграждане на всеки от нас на жива връзка с 

Учителя, Който е нашият център и Който всъщност ни организира. 

5. Не организация, а прилагане на Учението! 

6. По Учителя 

7. Според Учителя чрез четирите съвета. 

8. Моите опасения, които ще споделя с вас, са че все още не сме узрели да мислим първо 

за общото и после за личното. Докато не узреем, няма да се получи ефективно самоорганизиране. 

9. В социални мероприятия и каузи, дейности според възможностите на всеки член 

10. По принципа на четиричленна синархичност 



11. Не организация, но ОБЩНОСТ ! С топли, сърдечни и непереривни взаимоотношения. 

12. Дори самоорганизираната система има център, както има център всеки човек. Къде ли 

трябва да бъде този център на Братството? 

13. Също така, регионалните групи е хубаво - когато трябва да избират човек, да 

ръководи организирането на дадено мероприятие/задача, това да става на ротационен принцип 

всеки път (т.е. да се избира различен човек всеки път). 

14. Да се поражда желание както в една майка се поражда желание да направи закуска на 

своето дете. Всичко да става по пътя на любовта. 

15. Съзнанието е в основата на цялата дейност. Ако липсва такава, както уставът, така и 

работата на принципа на свободната организация нама да дадат резултат. 

16. Както Учителя е определил - Абсолютната Истина и Четирите съвета да са ни 

основата. 

17. Не разбирам какво значи по устав, но самоорганизирането ще породи много различия, 

трябва да има някаква обща организираност. 

18. Директни примери от Учителя, модела на управление от 1912 до 1944 

19. Въпрос на вътрешна принадлежност! 

20. “Хора, които не са организирани, те привидно работят заедно, но в края на краищата, 

всичко се разсипва. Те нямат общ идеал, общ център, към който да се стремят. Всеки в себе си 

има някаква скрита цел. Той говори за организиране, за идеал към Бога, но зад всичко това 

разбира себе си. ОРГАНИЗИРАНЕ – Когато говорим за организиране, разбираме, че само 

висшия разумен живот може да се организира. (ООК г. 4 17/18) 

Хармонията може да произтича само от Божествената Любов, и ако в едно общество няма 

хармония, Божествената Любов я няма там, Божествената Мъдрост я няма, те не са заработили в 

него. Ако самото общество не се проникне от тях, ние имаме едно механическо натрупване, но не 

органическо градене. (5-та с-я 54/55 – старото изд.) 

Основата на живота трябва да бъде братството и да вървим към приятелството. Братът е 

близък по кръв, приятелят по чувства. Където брат ти може да те изостави, там приятелят може 

да ти помогне. Затова вие трябва да започнете с братството и да вървите към приятелството, т.е. 

от материалния свят, и постепенно да вървите към духовния, а след това към Божествения. Като 

срещнете човек, който считате за приятел, ще си зададете въпроса: Този човек, този приятел, 

който влиза в моята система, ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи? Ако 

помрачи вашето слънце, дръжте го настрана, ако не го помрачи, приемете го за приятел. 

(Праведният /25) 

Добрите приятели са разменна монета в духовния свят. Да спечелиш един приятел на 

Земята, това е придобивка в духовния свят. (Възможности за щастие /231) 

21. Съзнание и самосъзнание. Прилагане Учението на практика/не догматично/."в 

БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ" и разспространението му на същия принцип. Да сеем семената,които 

Учителят ни завеща. Благодаря /с личен пример/ 

22. По устав заради закона и чрез самоорганизация понеже е жив организъм 

23. Преди всичко по божествените принципи, по Христовите закони! Да си помагаме, да 

си прощаваме и да се учим един другиго! 

24. Допада ми идеята на Учителя за 4-те съвета на синархията  

25. В никакъв случай т. b не е подценяване обаче! 

26. Организация на хоризонтален принцип, без никакви официални регистрации 

27. По метода на 4-те съвета, в който се включва точка b 

28. Реших да отговоря с цитат на този въпрос от Словото:  

„Кога е дошла любовьта на земята и по какъвъ начинъ, това никой не знае. Когато слѣзе 

на земята, въ своята пълнота, тя ще запали сърдцата на всички хора, ще просвѣти умоветѣ имъ. 

Тѣ ще бѫдатъ единъ умъ и едно сърдце и ще кажатъ: Отричаме се отъ досегашния си животъ, 

отричаме се отъ всички заблуждения и погрѣшки, отъ всички глупости и недоразумения. Това 

значи, че Богъ е слѣзълъ на земята: Въ който моментъ хората се обикнатъ, заживѣятъ помежду си 

братски и сѫ готови да сподѣлятъ всички блага безъ насилие, ние казваме, че Богъ е дошълъ на 

земята. Другъ начинъ за дохождането на Бога между хората не сѫществува. Само по този начинъ 

хората могатъ да очакватъ въдворяване на Царството Божие на земята." (Учителя) 



29. Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на 

Истината в нашите сърца. 

30. По прозрачно и от светли личности. 

31. Не сега съществуващият. 

32. Би трябвало да има правила, за да се добие яснота за случващото се. 

33. Нещо смесено между отг. а и б.Правилник трябва да има,чак устав....... 

34. Само с хармониране между душите и хората. 

35. Най-вече всеки носи тази отговорност за себе си. Когато всеки се самоорганизира, 

тогава ще постигнем братска общност. 

36. В бр. групи лидерите сами се изявяват Това е естествен процес Остава лидер ( признат 

наистина)само този,който има ,,здрав гръбнак" да ОБЕДИНЯВА хората В противен случай 

(самоопределящият се за такъв) ,налагайки се върху другите е ,,признат " само външно и Небето 

го променя, (като той чрез страдания се учи) или го поставя на мястото 

37. На принципа на братския живот, без ръководство 

38. Учителят е казал да работим в малки хармонични групи. Мисля, че всеки може да 

допринася на доброволни начала с това, за което е компетентен. 

39. Методите на организиране са пряко свързани с нивото на самосъзнание на хората, 

членуващи в общността. 

40. Организация е необходима - организация на организирани личности. 

41. ЦЕНТРОВЕ ПО ГРАДОВЕ 

42. Самоорганизирани, но все пак с някакво ръководно начало. 

43. Предложение за реални стъпки към по-високо ниво на самоорганизиране: 

1. Общобратски събор в централен град на България; 

2. Да се махне настоящия устав (създаването на устав не е по Учението на Учителя, ако се 

иска устав от държавата, то той може да бъде просто една страница текст с формули и правила от 

Учителя, оформен качествено по правилата на съдебната система в България); 

3. "Ръководство" и псевдоуправителен съвет да се разпусне изцяло, да не се допуска 

агенти на ДС, комунисти и масони да бъдат избирани на организационно ниво или за 

административни дейности; 

4. Да се махне регистрацията като религиозно общество и да се замени с друга - примерно 

регистрация на ниво културна фондация, наследила всички активи на ОББ; 

5. Да се махне принципа на вишегласие (не е братско мнозинството да се налага на 

малцинството - всичко се взима като решение само при пълно единодушие, ако има сложна 

ситуация, правят се разговори, примирителни събрания и молитвени колективни събрания докато 

се стигне до пълно единодушие по законите на братството и Любовта); 

6. Да се махне центрирането на "ръководството" в София (всяка година различен братски 

център от различно населено място да организира и движи общобратските проекти, а за 

административните Софийски дейности да се избере екип от 2-3 човека) няма нужда от 

ръководители, а от братски съвети на ниво синархия, които да движат проекти и да се отчитат за 

свършена работа по тях 2-3-4 пъти в годината; 

7. Да се приложи синархията от обществото ни - идеята на Учителя за 4-те съвета на 

синархията да се прилагат от всички братски групи и от цялото ни общество. 

ІІІ. Одобрявате ли настоящата регистрация на Учението по закона за 

Вероизповеданията? 
 Друг отговор - мнение, предложение 

1. Трябва да имаме регистрация като формирование в тази държава. Трябва да се прецени 

точно какви възможности има и кое е най-подходящо за братството. 

2. Братството трябва да бъде независима организация с ясни задължения за всеки от 

членовете му 



3. Не разполагам с достатъчно информация, а именно какви възможности отваря 

регистрацията по този закон, ползваме ли тези възможности пълноценно, какъв би бил животът 

на братството, ако се лишим от тези възможности и узрели ли сме да понесем това. Защото 

заръката на Учителя е ясна - НЕ ТРЯБВА да фигурираме като вероизповедание в правния мир. 

Въпросът е стиска ли ни да се откажем от това? 

4. Учението не е религия, че да има регистрация там. Друг е въпросът, че Православната 

църква, както и преди 100 години се чувства заплашена и се опитва да настрои обществото, 

всявайки страхн и неистини.  

5. Но казусът става неясен, тъй като при статистическото преброяване много братя и 

сестри, запитани за религиозната им принадлежност, пишат, че са последователи на Учителя. В 

този смисъл, ние сами правим така, че да се стигне до регистрация. 

6. В разрез е с казаното от Учителя 

7. БЕСЕДИ, МУЗИКА, ПАНЕВРИТМИЯ, ПОМОЩИ ЗА БЕДНИ, ЗАСАЖДАНЕ НА 

ДЪРВЕТА И ОЩЕ ВСИЧКО, КОЕТО НИ Е СЪВЕТВАЛ УЧИТЕЛЯ. РАЗМЯНАТА НА 

СЕМЕНА Е ЕДНА ЧУДЕСНА ИНИЦИАТИВА! ЛИМЕЦЪТ И ХЛЯБЪТ ОТ БРАТЯТА И 

СЕСТРИТЕ Е ЧУДЕСНА ИНИЦИАТИВА! ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ 

ТАКИВА ПРОЯВИ! ДА СЕ ИЗУЧАВАТ НАРОДНИ ТАНЦИ, ДОСТЪПНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

И УЧИЛИЩА ЗА ВСИЧКИ ПРИЕЛИ ВЕРУЮТО НА БОГОМИЛИТЕ - "СВОБОДА, 

РАВЕНСТВО БРАТСТВО, ЧРЕЗ ЛЮБОВТА"! УЧИТЕЛЯ Е БИЛ БОЯН МАГА! ПЕТЪР 

ДИМКОВ- ВАСИЛИЙ ВРАЧ И СЕГА ДАДОХА ПРЕМНОГО НА БЪЛГАРИТЕ! ДА СЕ 

ПОУЧАВАМЕ ЗА ВСИЧКО ОТ ТЯХ. САМ ДА ПОКАЖЕШ, ЧЕ ТИ СИ КАТО ТЯХ! 

8. Учителя е казал, че това е учение, а не религия. 

9. Не е необходимо 

10. Категорично "Не", имам обширни доводи за това. 

11. За мен Закона за Вероизповеданията не е опция, тъй като Учението за мен не е нова и 

различна религия и не знам как ни е хрумнало някога да се регистрираме по него. Сега всеки, 

който не знае, възприема Братството като секта, танцуващите Паневритмия за странни, но пъм ни 

се радва, защото вижда красотата и хармонията, което е парадокс. Щом все пак държим на 

регулация, то допустима форма на законово регулиране би било регистрирането на Братството 

като НПО в обществена полза (неправителствена организация) по ЗЮЛНЦ. Другият е варианта 

на принципа „бъдете организирани, не организация“ и Братството да се развива на принципа на 

Неформална група, като законово пак може да има свой опълномощен пре нотариус 

представител. И като НПО и като Неформална група може да се разписват проекти, управляват, 

отчитат, да се получват дарения; да се извършва търговска дейност и средствата да бъдат 

управлявани в полза на Братството за издръжка на дейността. 

12. Кога Учителят е искал подобно нещо за учението си? 

13. Мисля че е добре да сме единствените в света религиозно регистрирани, може би в 

бъдеще ще е излишно, но засега според мен има предимства 

14. Дори Учителя не е бил съгласен!!! 

15. Това са изисквания по закон,което касае света,ние сме в света и духа,трябва да се 

вписваме някак си и в света.... 

16. Младите са на моя страна. Те питат: нова църква ли ще градите? Как ще градите 

любовта? Ние не градим църкви. Благодарим на ония които градят църкви. Ако е въпрос за 

църкви ние признаваме само една църква на Вселената - църквата на Природата с безброй 

кандила-звезди и слънца. Цялата природа е едновременно и църква и у-ще. Ние можем да 

посетим църквата на ония, които са я градили, ние може да се радваме на тия братя, че си имат 

църква. Обаче, ние не можем да градим такива църкви. Извинете ме, но аз не зная да градя 

църкви. Всичко мога да градя, но за църква и у-ще не съм се учил да градя. Докато има толкова 

майстори, дошли преди мен, нека те градят църкви и у-ща. (Т. Живият Господ-НБ стр.39)  

17. По-скоро е Духовно културно наследство. 

18. Учението е тълкуване на християнството и според мен не би следвало да се 

регистрира като отделна религия! 

19. Не мисля, че трябва да бъде въобще регистрирано 

20. ВББ 



21. При сегашното законодателство е необходимо. 

22. Абсолютно не одобрявам и мисля, че това е дори подигравка! Нищо не може да ни 

извини! Учительовото Учение не е религия, а Божествено Учение, както се казва, то не може да 

се рамкира. Дори и данъчните облекчения не могат да са причина и не трябва да са! 

23. Културно, просветно, образователно 

24. Не е необходима официална регистрация 

25. Мисля, че самият въпрос съдържа отговорът в себе си - Учението на Учителя Беинса 

Дуно не е Религия, а приложение на Христовите принципи - то дава Свобода и Живот 

преизобилно и никого не ограничава, ни задължава. 

Бъдете свободни и не се връзвайте!!! 

26. Споделям мнението, че това е духовно учение, а не религия 

27. Велик си Ти, Господи. 

Велики са Твоите дела. 

Велико е Името Ти над всичко. 

Изпращам към Тебе своята любов. 

Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе. 

Ще Ти служа през цялата вечност. 

28. На този етап може би е добре отговор а), но за да се отговори на този въпрос трябва да 

съм информирана за този закон. 

29. Като сдружение с идеална цел 

30. Това има ли значение? за ролята и значението реално на Братството? 

31. ДВИЖЕНИЕ 

32. Не това не е религия, а учение и светоглед. Бялото братство трябва да регистрира по 

скоро своя партия за да има сила да прокара определени идеи и да получи по-широка подкрепа и 

гласност. Така хората могат и да се припознаят ако досега не са. Но ще бъдат и очернени по 

всички възможни линии. Може и да бъдат компрометирани разбира се. Трябва да се пипа 

постепенно и внимателно първо чисто прагматично. Духовното да е горивото, а не плаката. 

33. Излизане от вероизповеданията (и търсене на форма близка до НПО) 

34. Първата крачка е излизане от вероизповеданията 

35. Необходимо е да се премахне регистрацията като религиозно общество и да се замени 

с друга, защото това е грубо нарушение на идеите на Учителя. Примерно е възможно да се 

направи нова регистрация на ниво културна фондация, наследила всички активи на ОББ. Да се 

спре с плашенето, че това не е възможно и да се направят реални стъпки в тази посока. 

ІV. Трябва ли да има централен орган, избиран от хора чрез гласуване, 

който да носи отговорност за цялото Братство? 
 Друг отговор - мнение, предложение 

1. Трябва да има постоянна двупосочна връзка между ръководството и хората. 

2. Всеки един трябва да участва в братския живот и да носи отговорност за действията 

или бездействието си. 

3. Вече написах - няма нужда от лидери/ръководство. За да има повече инициативност и 

креативност, всеки да може да прокарва свои идеи, ако те допадат на много хора, ще бъдат 

осъществени. 

4. Има такъв Централен орган вече, той е Горе... Трябва да имаме връзка с него. Тази 

връзка може да се изгражда бавно, но е по-сигурна от другото. 

5. Трябва да има някаква форма на братството за представяне във физическия свят. Тя ще 

се определи според регистрацията. 

6. Не, защото духовните общества имат различни принципи от светските организации. 

Моделите от света могат да се подобрят само, ако ние създаваме новите модели , прилагаме ги и 

даваме пример за промяната, която вече е в ход. 



7. Необходимият брой от няколко отговорника: касиер, издатели, комисия по култ 

въпроси трябва да се преизбира годишно и от всички групи на страната, след точен отчет на 

работата му. Всеки от тях предвид опита си е добре да предлага подобрения в бъдещата работа, 

да дава идеи по ресора, за който е отговарял. Те могат да се приемат, или не. 

8. Нима в момента органът, който се избира от хора чрез гласуване носи отговорност за 

цялото братство? Аз не се чувствам като че някой носи отговорност за мен. За моята работа и 

учене не ми е необходим централен орган. 

9. Трябва да има изпълнители по организацията на необходимата деятелност, избрани по 

АВТОРИТЕТ( на база дейност, сърцатост и сериозно отношение към УЧЕНИЕТО), не ПО 

събрание ! По квалифицираност ! Без фанатизираност ! Сериозна ангажираност на всички 

САМООПРЕДЕЛЯЩИ се като братя, сестри или симпатизанти със съответната отговорност ! 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ разполагат САМО със ОТГОВОРНОСТ и Задължението да реализират 

приетета длъжност с плам, вдъхновение и квалифицираност ! 

10. Вероятно трябва да има орган, който да се движи на ротационен принцип във всяко 

населено място с група, или да се направи орган, в който да има представител от всяко населено 

място, където има последователи на Учителя. Но казусът е затруднен, защото не може ясно да се 

дефинира кой е последовател и кой - не е. Някой може да си мисли, че е ученик на Учителя, а с 

делата си, да показва обратното. Друг, който няма такива претенции или живее в някое откъснато 

кътче, където самостоятелно си прилага принципите на Учението, може да окаже много по-близо 

до ученичеството. Да не забравяме, че има братя и сестри, които поради разочарование от 

"братската система" не искат да имат нищо общо със структури, органи и пр. 

11. Трябва да има такъв, но в известен смисъл - не както сега, а хората там да са на 

ротационен принцип (за определено време, напр. 1 месец, после друг човек и т.н.). Така всеки ще 

може да се сблъска с този важен урок, няма да се заседяват едни и същи хора, да се окопават там 

(както става и в други учреждения - Братството не е учреждение; особено под "потомствен" 

предтекст; хубаво е да се уважават потомствените последователи, но всички трябва да бъдат 

равни; също така, това спомага до известна степен, създаването на определен род връзки м/у 

членовете, които биха могли да станат спомагателен фактор за злоупотреби при евентуално 

застояване на ръководен пост дълго време;). Най-вече - трябва да се прегледат и припомнят 

отново, как са стояли нещата по времето на Учителя и според неговите 

наставления/съвети/изказвания, да се процедира! 

12. Може би да има някаква фигура която да обединява братството на ротационнен 

принцип на определен период от време. Да се дава на всеки възможност да се прояви и да 

прокара свой идей за доброто на братството. 

13. За избраните хора да има мандат, 3-5 години, и след това да се избират други. Сега се 

въртят едни и се смятат за богоизбрани. 

14. АМИ КЪДЕ Е ВРЪЗКАТА С ВЕЛИКОТО БЯЛО БРАТСТВО? ДА ОСТАВИМ 

УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО ДА НИ РЪКОВОДИ! 

15. Централният орган да има информация за дейността на всички братски групи. По-

важните събития по места да се описват и да се изпраща информацията до централното 

ръководство. Така поколенията след време ще имат представа с каква дейност са се занимавали 

братските групи. 

16. Важно е как и дали се върши работата. 

17. Но ще е добре да има отговорници по места. 

18. Да, независимо дали сме организация по смисъла на закон или сме на принципа 

„бъдете организирани, не организация“. Хората винаги следва да могат да избират своя водач 

(лидер). 

19. Да се изпробват нови методи, да има ротация при безотговорност, да има лидери но да 

не се вкопчват във властта. 

20. Трябва да има братски съвети по места, където да се избира председател с общо 

гласуване, а местните председатели по право да влизат в централния орган (братски съвет). тези 

местни председатели трябва да образуват синергичната верига. те също определят председателя 

на централния орган (братския съвет) ежегодно 

21. Синархия. 



22. Може да има някакъв централен орган, велико е изискването да бъдеш отговорен за и 

заради другите.....все пак, никой не е съвършен, всеки е в човешка форма, но има и по-

напреднали и отговорни души.... 

23. По какво се познава присъствието на Бога? – По свободните отношения между 

членовете. Ако в класа между учениците, се проявява любовта, мъдростта, истината и свободата, 

нашият клас справедливо носи името си клас на любовта. Няма ли между нас тези прояви, това 

не е истински клас, не е клас на любовта. (Начало на Мъдростта /153) 

С И Н А Р Х И Я 

В света има промисъл. В този Божествен Промисъл едни вярват а други не вярват. На 

мнозина животът се вижда като нещо случайно като че има в него някакъв произвол. 

Повидимому е така, има някакъв произвол, но за мъдрия човек не е така. Той ще види, че в света 

има известен ред и порядък. Така е и за всеки, който разбира - той вижда навсякъде ред и 

порядък. И в природата съществува ред и порядък, съществува едно царство, което не може да се 

уподоби нито на монархия, нито на теокрация, нито на демокрация, нито пък на република. 

Някои видни окултисти го кръщават с името “Синархия”, а в Евангелието го наричат с името 

“Царство Божие”. Под думата “синархия” ние разбираме най разумните хора в света, които са се 

докоснали до тайнството на живота, които са минали през ред изпити, завършили са своята 

еволюция и наистина могат да се нарекат “хора”, а не които нищо не знаят.  

Та казвам: понякога се повдига въпросът какво управление да има човек. Монархичното 

управление у човека се представя чрез главата, теократичното - чрез дробовете и дихателната с-

ма, а демократичното - чрез стомаха. Монархията води своя произход от бащата, теокрацията 

води своя произход от майката, а демокрацията - от синовете и дъщерите. И понякога ме 

запитват кое управление е идеално. Казвам: като съедините монархията, теокрацията и 

демокрацията в едно, вие приблизително ще имате едно у-е ,което наричат синархия. При това не 

трябва да дойде монархичното управление и да изхвърли теократичното и обратно. Всички 

управления трябва да функционират едновременно в Природата. И всякога щом човек излезе от 

този ред на синархичното, на Божественото управление, започват постепенно да го сполетяват 

всички нещастия и страдания. В Божественото управление съществуват само радост и мир, а 

извън него в света съществуват само страдания и мъчения. Защото всички хора на Земята все 

имат някакво заблуждение: те искат да станат царе, да станат управители на света, да станат 

богати и т. н.  (т. Изново, НБ 33-34) 

24. Който "не може", да работи, за да стане "не, може". Може да се носи отговорност само 

за непълнолетните братя и сестри :-) 

25. Централен орган, избиран от хора, да, но отговорността е лична. 

26. Трябва да се въведе мандат на Председател и касиер за 1г 

27. Не е толкоз лесно да се каже предвид еволюционното ни равнище. Администрация 

трябва да има, но не в смисъл на господари, а на хора, отговарящи за дадени неща за определен 

период от време! Добре е да участват повече заинтересовани и милеещи за Словото хора! 

28. Допада ми идеята на Учителя за 4-те съвета на синархията 

29. Да! Отговарям защото трябва да има централен орган, но личната инициативност и 

отговорност не трябва да бъдат на заден план. 

30. Да на ротативен принцип 

31. Трябва да има такъв орган, но да се преизбира периодично. 

32. Не, защото винаги в такива случай власти се ремонтира и изкривява 

33. Трябва да има хора от Братството, които да са доброволно натоварени да легитимират 

според законите на РБ тези братски дейности, за които се изисква административна отговорност. 

Тези хора могат да бъдат от физическия съвет, който да отговаря освен за материалните дела, но 

и за вписване на живота на Братството в социума, без да залита, разбира се, в методите на света, 

за което коректив ще е будната колективна съвест. Тези хора да не са едни и същи, а да се сменят 

ротационно и по свобода. Те именно, ще носят отговорност пред света за цялото Братство, а 

иначе всеки един носи отговорност за действията или бездействията си. 

34. "Понеже въ свѣта сѫществува законъ на развитие, за равенство, въ букваленъ смисълъ 

на думата, не може да се говори. За човѣка е важно да има условия да се развива — всѣки 

споредъ степеньта на своето съзнание. Всички хора не сѫ на еднаква степень на развитие, както 



не сѫ еднакво възрастни, и не сѫ отъ единъ полъ. Следователно, всѣки човѣкъ се нуждае отъ 

специфични условия. Като има предъ видъ това, природата е разпредѣлила справедливо благата 

и задълженията между хората. Въпрѣки това, хората сѫ объркали реда и порядъка, който 

разумната природа е поставила, и, възъ основа на свои заключения и разбирания, считатъ едни 

хора за полезни, а други – за вредни." 

35. Трябва да турим всичко на мястото му - като вземем пример от Природата - това е 

моето мнение. Който иска да е най-голям, да помага на брата си и служи на по-малките. Каквото 

е горе, такова и долу. 

Вземам за пример официалният сайт на ОББ и жената, която е отговорник за него. Години 

наред се работи без информация и конкретен резултат. 

Всичко ни говори ,че тази жена,която отговаря за него не е на мястото си.Човек трябва да 

е честен пред себе си. Сигурен съм, че всеки си има мястото и определените му задължения, така 

както музикантите се нареждат преди да направят един концерт - неможе един цигулар да седне 

на мястото на пианиста ,защото ще развали хармонията.Пианиста пък от своя страна ,ще подаде 

оплакване, че мястото му е заето. Значи, не се захващай с работа, която не е определена за тебе. 

Хора вредни няма. 

36. Ако в Братството пак се гласува за централен орган, бройте гласа ми за Господ. 

37. Ами все някой трябва да ръководи. 

38. Трябва да има организационно ядро, законово представляващо конкретна братска 

общност пред институциите, с които се контактува и влиза в отношения. Братската общност в 

Пазарджик например се възползва от правото си на безвъзмездно ползване на общински имот, 

който е уреден с договор. Получавала съм, като лице представляващо братската общност, 

официално разрешение от директора на ГХГ за предоставяне на архива на къща-музей 

"Станислав Доспевски" - Пазарджик, за използване в изследването ми, посветено на сестрите 

Мария и Дарлинг Доспевски, последователи на учителя, внучки на възрожденския ни художник 

Станислав Доспевски. 

39. Дето е Бог, там съм и аз! 

40. С доказани жертващи се братя 

41. Веки може да носи отговорност, но трбва да има координатори на дейността 

42. След като имаме регистрация е необходимо да има хора отговарящи за Братството, но 

това не изключва личната отговорност. 

43. Да се измисли комбинация м/д отг. а и б, 

44. Редно е да има хора, които да бъдат представителни, но без ръководни функции по 

важни въпроси. 

45. Учителя ни е завещал свобода на всеки един. 

46. Може да има централен орган, който изцяло да се подменя на две години. 

47. По-скоро да СВЪРЗВА, ОБЕДИНЯВА И СЪГЛАСУВА-а не да носи отговорност 

48. На този етап- задължително. Дай Боже някой ден да нямаме нужда от централен 

орган. 

49. Личната отговорност е изключително важна за всеки от нас и е хубаво да има 

централен орган от отговорни личности. 

50. Отговорътъ го е далъ Учительтъ, може да се намери в книгата "Учительтъ и Велико 

Търново", мисля беше заглавието- правят се комисии, които остават на поста си максимум една 

година. Просто трябва да се спазва това, което е казал Учительтъ. толкова е просто. 

51. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

52. Централен орган но ръководещ не рестриктиращ 

53. Прилагане на четирите съвета по Учителя 

54. Прилагане на четирите съвета 

55. Необходимо е да се махне центрирането на "ръководството" в София. Всяка година 

различен братски център от различно населено място да организира и движи общобратските 

проекти, а за административните Софийски дейности да се избере екип от 2-3 човека, които 

нямат ръководни функции, а само изпълнителни по решения на целия колектив. Няма нужда от 

ръководители, а от братски съвети на ниво синархия, които да движат проекти и да се отчитат за 

свършена работа по тях 2-3-4 пъти в годината. 



V. Трябва ли да има запитване до всички братя и сестри от Братството по 

важни (фундаментални) въпроси, отнасящи се до цялата общност?  

 Друг отговор - мнение, предложение 

1. Всички да бъдат осведомени, за да делегират права на избран кръг компетентни по 

въпроса - широко представителство 

2. По важни въпроси да има референдум 

3. Задължително! Изключена е всякаква централизация, или частна власт над важни теми 

в дейността, или външното представяне на Братството. 

4. Въпросите да се ОБСЪЖДАТ, а не да се спускат формално с предизвестено решение по 

групи, които не е задължително да са по градове. Групите трябва да са по хомогенност на 

зрелостта на мисленето в известни граници, разбира се! 

5. Зависи от избраната форма на организация. Когато се избере централен орган на 

управление, де юре на него се делегират права за вземане на решение по определени въпроси. 

Понякога, ако времето е изключително кратко, едно допитване до всички ще направи вземането 

на решение тромаво и неефективно, ако е свързано с времето. Да си представим и друг казус: 

прави се допитване до цялата общност, но се отзовават само шепа. А решението на тази шепа е 

неправилно за общото благо. Ето, спазен е братския принцип на допитване, но се получава 

негативен резултат. В тази връзка, първо трябва да се мотивира мнозинството да бъде активно в 

този процес, а после да се приложи всеобщото (и индивидуално) запитване. А може би е добре и 

да има съвети по сфери на компетентност или съветници в дадена област, чието мнение да има 

тежест при вземане не решение. Нека си предтавим човека с неговите удове в момент, в който 

трябва да вземе решение. Ако си представим големия човек на Братството, то всеки от нас е 

клетка от един уд. Как се постига хармония между удовете, така че човекът да взема решения и 

да изпълнява Волята Господня? За това трябва да помислим дружно, за общото благо. 

6. Ако има предоставена предварително информация, така че да може всеки да има 

някаква компетентност. 

7. Нямат качества за това и не съм сигурна въобще, че нещо може да се направи. Хората 

си заслужават настоящата организация, която са си избрали в момента, за да станат за 

посмешище на невидимия свят. Съжалявам, но аз обичам да казвам нещата такива каквито ги 

усещам. 

8. Всеки който има някакви взаимоотношения със словото, братя или някакви хора и 

практики, нека има поле за неформална изява и да се зачита мнението му, но да не е закон самото 

му мнение. 

9. Да не забравяме, че ръководните органи от части се указват от горе. 

10. Дори и да си чел всички лекции, това не означава ,че си извисен до ниво Бог...всеки 

един човек си е част от мозайката, нека всеки си каже радостта и болката.... 

11. ПРАВИЛО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В БЯЛОТО БРАТСТВО 

12. Ако, една река чиста и една мътна река се съединят, чисти ли ще бъдат? – И двете ще 

се оцапат. Ако два извора, единия мътен, другия чист, се съединят чисти ли ще бъдат? – И двата 

ще се оцапат. Много пъти някои казват, че може един праведник с един грешник да се съединят. 

Може, но и двамата ще се опетнят. За да се очисти първият извор трябва да мине през някой по-

дълбок филтър, през някои по-дълбоки пластове. Трябва да мине през процеса на чистенето. И 

сега, много ученици идват и ми казват: “Учителю да живеем с тебе.” Не, не можете за да живеете 

с мене трябва да минете през един голям филтър, или да ви прекарам през 7 огъня. Може да 

живеете, но първо ще минете или през филтър или през огън. Това е правило. Нито пък двама у-

ци могат да дружат, ако единия има порочни наклонности Дръж ума си, сърцето си чисти! 

Говори с него но не дружи с него. М/у тебе и него да има диамантена преграда. Нечист е ще го 

избягвате. Ще го имате това пред вид в школата. Някой от вас доведе някой такъв мазен ученик, 

и казва: “У-ю намерихме един много способен ученик, той ще бъде много полезен.” Не съм 

седнал да му разправям колко е полезен! Много добре щом е способен, къде, в какво са неговите 

способности? Той е способен, но е кален, и тъй кален, че като влезе вътре, ще накаля всички. Не 

го пущайте! 



В Бялото Братство ще пазите следното правило : който дойде, трябва да събуе обущата, 

нови дрехи, нови обуща, през банята ще мине да се окъпе, после през 7 огъня, и след като мине 

през всичко това, тогава ще го въведете вътре в братството. Тъй е било в старо време, тъй ще 

бъде и сега. Не си правете илюзии, не мислете, че човешкото естество може да се измени. Не 

може да се измени човешкото естество. Не се мамете от сладките думи! (СБ 1922 / 294-296) 

13. Ето, толкова е бързо, лесно и удобно - електронно. 

14. Да се питат но тесните специалисти. Примерно ако ще се строи къща-строители да 

вземат решения. Ако ще се отглежда пшеница - Агрономи и т.н. А по духовните въпроси може 

само да си помагаме . 

15. Трябва да се въведе мандат и хората в ръководството да бъдат избирани през 3 или 4 

години. 

16. Всеки не е компетентен,(от гледна точка на прочетени беседи) но всеки има мнение. И 

е случай на допитване може да бъде ценно и взето предвид. 

17. Един вид референдум по важните въпроси, а защо не и по повечето такива. Това може 

да става 1 път годишно, чрез уточнен списък от въпроси, като резултатите се отчитат по градове 

и централно за цялото братство. (Може и по електронен път като тази анкета). Така нещата ще се 

контролират и коригират когато е необходимо, за да не се влиза в разрез с фундаменталните 

положения на учението. И дори да има отделни личности задържали се в ръководството и 

наложили се като авторитети, няма да се допусне отклоняване в пътя на развитие на Братската 

общност чрез налагане еднолични възгледи, независимо от силата на влияние на съответната 

личност. А ръководството ще се учи да работи за общото, без да се налагат някои лични 

предпочитания. 

18. Да и то по всички важни въпроси касаещи цялото братство 

19. Добре е да се чуят повече мнения и да се отсее най-доброто. 

20. Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Аз съм жив и този Бог е в мен, 

а щом е мой Бог, с Него мога да направя всичко. 

21. Това е от изключителна важност. Анкети като тази могат да стигнат до всеки. Страхът 

и недоверието м/у нас са толкова големи, че не винаги се изказваме открито. 

22. И все пак решението трябва да се взема от отговарящите. 

23. Трябва да се обсъждат всички въпроси. 

24. Ако някой е некомпетентен в дадена област, то би следвало сам да прецени по съвест 

и да не споделя своето некомпетентно мнение, което не би допринесло за разумното разрешение 

на даден въпрос. 

25. Запитване трябва да има. Нужно е да се знаят нагласите Но виж за вземане на 

решение......трябва да се внимава! Ако в Братството преобладават светлите хора на ЛЮБОВТА, 

то отговорът ми е Да! 

26. Хубаво е да има свободно и отговорно сътрудничество между малките групи. 

27. Дори и да не е чел всички беседи, всеки има ум и разсъждава, така че всяко мнение е 

важно,макар и не толкова компетентно. 

28. АНКЕТИ 

29. Само четене не прави човек компетентен, а разбирането. И да не е чел много хора 

може да имат вътрешна светлина повече отколкото четящите. Трябва да се пазим от чувството че 

сме духовно квалифицирани и компетентни защото сме чели. Дори Учителя постоянно се е 

молил, при всичко което е знаел. Малко повече смирение и липса на чувство за духовно 

превъзходство. 

30. В съвременните условия е напълно възможно да се правят редовни допитвания до 

всички последователи на Учението и това като процес вече е започнало чрез дейността на 

Христо Вътев във ФБ и чрез мейл листите и формите от подобен порядък като настоящата. 

VІ. Ако в Братството няма единно становище по важни (фундаментални) 

въпроси как да се процедира? 
Друг отговор - мнение, предложение: 



1. Да се решават чрез широко представителство на базата на четирите съвета 

2. Труден въпрос... още не ми е дошла достатъчно добра идея 

3. Да се оставят различни групи хора да осъществяват всеки своите идеи. Времето ще 

отсее добрите и трайни проекти. 

4. Нека има групи по интереси, Учителя е дал съвет за малки групи по интереси. Нека 

всяка група носи отговорност за своите действия. Постепенно тези групи ще се обединят. Но 

хората искат още сега, тутакси, огромно и мощно организирано Братство... Трябва търпение. 

5. Най-добро е единодушието, но живеем в полярен, дуалистичен свят и е много трудно 

това да се постигне. 

6. Квакерският принцип - до пълно единодушие. Ако дълго не се постигне такова 

единодушие, тогава да се ползват други методи от Школата. 

7. Ако някой не може да присъства на общо събрание, нека упълномощава друг да го 

представя, или да му се разреши писменна ( или електронна) форма да съобщи решенията си. 

Чуждестранните братски групи би трябвало да имат достойно участие, въпреки физическото си 

отсъствие от събранията. Най- малкото с една обща позиция по темите, или чрез представител. 

8. Нямам представа 

9. Когато има единомислие след медитативно преживяване 

10. Трябва да се очертаят жалони за перспективата на развитие. Всички вкупом не могат 

да се движат паралелно. Но да се образува поток по единонасоченост ! Всеки ще стига, когато му 

дойде времето, когато е готов, но ще има ОБЩА ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ, която един ден ще е 

ВСЕОБЩА ! Ако се справим ! Защото иначе Бог го е рекъл. Сега топката е в нашето поле. От нас 

зависи. ЕДИНСТВЕНО ! 

11. Създаване на съвети или комисии по компетентност, до които може да се допита 

мнозинството. 

12. Фундаменталните въпроси, ако наистина са такива не трябва да се гласуват, а просто 

да се изпълняват 

13. Когато 100% от хората, които вземат решение, са съгласни, едва тогава да се 

пристъпва към конкретно действие; 

14. КОЛКОТО Е ПО-ВИСОК ПРОЦЕНТЪТ, ТОЛКОВА Е ПО-ДОБРЕ! А, ТОЙ ЩЕ 

СТАВА ВСЕ ПО-ВИСОК! 

15. 51 % но не от хората, които вземат решения, а от всички хора в братството 

16. Избягвам придържането към проценти и цифри. Това е най-сложният въпрос как да се 

постигне единение между много различни индивидуалности по даден въпрос. Пътят е дълъг, това 

е процес. Излизането от тази сложна ситуация е предоставянето на опция за включване към 

дадено събитие или инициатива/участие на доброволен принцип, т.е. по желание, защото всякога 

ще има готови и неготови. 

17. Разискване до пълен консенсус. как е било при Учителя – дискусия и медитации и 

дискусии докато се постигне консенсус. Има такива примери в днешно време на съборите на 

Дъгата в Европа и Америка. един проблем се върти и дискутира докато всички които участват в 

проблема не изяснят средно мнение и се постигне консенсус. в консенсуса сме силни , в 

малцинство или мнозинство нямаме тази сила от Словото. само тогава няма никой да предявява 

някакви претенции за нещо повече. Ако сме решили коректно всички печелят, ако се сгрешили 

всички заедно грешим и ще се учим на повече компромиси, това е урок, а не падение. 

18. Уточнение - как става избора (ако сме на "самоорганизиране") на хората"които взимат 

решение"? 

19. На 100% съгласие и тогава се действа!!! 

20. Решението взимат председателите на местните съвети, като са упълномощени от 

местните братства 

21. Да се допитват до хора, които са доказали духовните си способности в братството и че 

имат достъп до коректна духовна информация и това е проверено и съвпада от няколко такива 

човека. 

22. Чрез адекватна дискусия, всички могат да стигнат до едно мнение (99%) 



23. Общото решение е Божие решение. Винаги! Когато хората изпълняват волята на един 

човек, те вършат престъпление. Когато един човек върши волята на много хора, той върши 

добро. (СБ 1921) 

Сега със закуска или без закуска? Какво ще решите? Туй, което решите, то е желанието на 

Духа. Всички решават: без закуска. Казано и свършено – без закуска. Ще се приготвим за една 

усилена работа. На обед няма да ядете много, ще останете малко гладни. Ще има упражнения и 

за децата, ще бъдем всинца заняти. Ще направим доста опити. Като започнете опитите отсега, 

през цялата година ще имате опити. И мисля, че до идущата година ще останете доволни. Сега, 

братя и сестри, ще се приготвите за ходене. Е, как разбирате вие, сестри, с белите ли дрехи ще 

отидете? Питам всички братя: как ще кажете? Забелязвам един вътрешен страх, едно вътрешно 

обществено мнение. 

Реплика: С белите дрехи. 

– Това е пак обществено мнение. 

Въпросът можем да приложим по принцип. Сега, ако ви е срам от общественото мнение, 

ще идете с белите дрехи. Пък ако имате Любов в душата си, ще съблечете белите дрехи и ще 

облечете обикновените. Ако имате страх – с белите си дрехи; ако имате Любов – с обикновените 

си дрехи. Ако имате страх, идете с белите дрехи и страхът ще изчезне. Ще постъпите по закона 

на свободата. Най-първо вие ще направите, каквото знаете, а после аз ще коригирам работата. 

Реплика: Каквото Вие кажете. 

Е, тогава всички, които искат да имат Любов, нека останат с белите си дрехи; които не са 

готови за тази Любов, да си облекат обикновените дрехи. (СБ 1922) 

24. Дори и да отнеме повече време - заслужава си. 

25. На 100℅, отговорил съм към въпрос 5. 

26. Отговорите трябва да се търсят по духовен път - с молитва, откровение, медитация, а 

не логически 

27. Следва да търсим всякога общо решение и взаимно да си отстъпваме! 

28. Ще бъде трудно може би но къде по честно би било когато над 75% са на едно мнение 

по даден въпрос. 

29. 95% е ок. 

30. Колкото повече - толкова по-добре! Но преобладаващо мнозинство е задължително. 

Процента е под въпрос. Останалите трябва обаче да останат свободни в избора си да се съгласят 

или ако не са - да постъпят според разбирането си. Свободата на избор е основен принцип. Но 

при преобладаващо мнозинство е нормално то да предприеме изпълнение на взетото решение. 

31. Висшегласие 

32. Докато не се постигне пълно единодушие от 100%, никакво решение не трябва да се 

взема и никакво действие не трябва да се предприема. 

33. Когато няма единно становище, това често означава че хората не са на един уровен. 

 За да се намерят на един уровен, трябва да се намери път от двете страни, да се направи 

мост, да се намери единна опорна точка.Да се яви самосъзнание в хората. 

Трябва да се дава свобода на хората - дори и понякога те да направят погрешка е добре да 

добият този опит. 

34. Заради Теб, Господи, Когото нося в моята душа от Вечността, аз ще се уча и ще Ти 

служа. 

35. Би следвало да се прояви разум и да се намери най-подходящото решение на 

въпросите в името на Братството и хората. 

36. 72% също е свещено число :) 

37. да се уважава мнението на всеки, да се търсят взаимно решенията на възникнали 

разногласия, да се намери решение излязло от цялото 

38. Според мен е най-добре с консенсус. Тоест всички да са съгласни. 

39. Ако 51 процента от групите са съгласни. 

40. А индианските събори са коментирали въпросите за разрешаване до пълен консенсус 

41. кои са всъщност "хората, които вземат решение" и как се определят те? 



42. Фундаменталните въпроси в Братството ще са свързани с Братството. Тъй като това, 

което ни събира е повече от това, което ни разделя - предлагам 60% да е границата на взимане на 

решение. 75% ми изглежда висок процент, а 51% - твърде нисък. 

43. Дори един да е несъгласен, това вече е проблем. Според мен, ако става дума за 

финансиране на даден проект, трябва да се финансира само с личните средства на тези, които го 

одобряват. 

44. ТЪРПЕНИЕ, КОГАТО ИМ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО 

45. Какво значи фундаментални въпроси? Те са духовните въпроси! 

46. Необходимо е да се премахне принципа на вишегласие изцяло, а не да се допускат 

едни проценти да се налагат на други проценти. Не е братско мнозинството да се налага на 

малцинството (дори това мнозинство да е 90%). Учителят ни е дал друг модел: всичко се взима 

като решение само при пълно братско единодушие. Ако има сложна ситуация и дискусии и 

деление на мнозинство и малцинство, може да се правят разговори, примирителни събрания и 

молитвени колективни събрания, докато се стигне до пълно единодушие по законите на 

братството и Любовта. 

47. Да се направи допитване до всички. 

VІІ. Трябва ли да има йерахичност в редиците на Братството? 
Друг отговор - мнение, предложение: 

1. Да не се допуска ръководство без коректив и копиране на политически модели на 

управление 

2. Вече написах - мрежова структура. Между другото чудесна книга по темата е - 

"Морската звезда и паякът: Неукротимата сила на организациите без лидери". Горещо 

препоръчвам!  

[„Вероятно всички знаят, че паякът е същество с осем крака, които са прикрепени за едно 

тяло в центъра. Ако погледнем под лупа един паяк, ще видим, че той има малка глава и осем 

очи… При паяка виждате онова, което всъщност представлява животното. Тялото си е тяло, 

главата си е глава, краката са си крака. 

Морската звезда няма глава. Дори нейното централно тяло не е начело. В действителност 

основните органи се дублират във всеки крайник. Ако разглеждате морската звезда наполовина, 

ви чака изненада. Животното няма да умре и много скоро ще сте изправени пред две морски 

звезди. Процесът на регенерация при морската звезда е възможен, защото тя е мрежа от нерви, 

мрежа от клетки. 
Паякът е организация, която е централизирана. Ако премахнем главата на паяка, тялото не 

функционира. Замира така, както и когато го няма шефът в една фирма. 

В същото време, морската звезда няма мозък, няма централно управление, така да се каже. 

Когато морската звезда се движи, единият от крайниците трябва да убеди останалите, че това е 

добра идея. Крайникът се задвижва, а впоследствие останалите крайници сътрудничат и започват 

да се движат.“ – добавено от автора на допитването] 

3. Подразбира се от горните отговори. 

4. Според мен трябва да има отговорници - за проекти, събития, кореспонденции и пр., 

както и екипи. Естествено е да има авторитетни личности, чието мнение е важно за останалите, 

но това са отношения на уважение и зачитане, които са доброволни и свързани с качествата на 

личността, а не с някакво гласуване, задължаващо те да се "подчиниш" на "висшестоящия". 

5. Йерархичноста може да бъде от друг тип, като при богомилите. 

6. Координатори, ,,ръководители, ако има такива трябва да се грижат за останалите, да 

организират за останалите и пр. Силните, знаещите, можещите помагат на останалите 

доброволно, по любов. Те работят най-много по лична инициатива, ако претендират, че са най- 

напреднали.  

7. Отговорниците по определен ресор не бива да се оформят като йерархия. Предлагам да 

се намери интернетна форма (братски форум с отделни теми), в който мнения,, предложения 

идеи и критики да могат да се обсъждат спокойно. 



8. Не, но трябва да има йерархия по неподправена СЪРЦАТОСТ и ВСЕОТДАЙНО 

ВДЪХНОВЕНИЕ ! 

9. Всички сме равни пред Бога и Учителя. Но ако някой се нагърби с повече отговорности 

и задачи в името на Братството, то де факто и неформално, без някакви формалности, той стои 

по-високо от другите. 

10. ТОЙ, УЧИТЕЛЯ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ИЗКАЖЕ ВИСОКОПОСТАВЕНО, ТА ДА ИМ 

ВИДИШ АКЪЛА НА ХОРАТА, КОИТО ГО ПРАВЯТ! "СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, 

ЧРЕЗ ЛЮБОВТА"! КЪДЕТО МЪДРОСТТА УПРАВЛЯВА, РЕДЪТ НЕ СЕ НАРУШАВА... 

11. По-скоро да има хора, които да бъдат координатори, а не да носят отговорност за 

другите, защото това е невъзможно. Светската и духовната йерархия са необходимост, макар да 

носят различни идеи. 

12. Добре е да има достойни хора - това е достатъчна йерархия. 

13. Добре е да има някакъв Управителен съвет, Организационен комитет и т.н. , но да не 

се превръща в някаква организация, все пак е учение. 

14. Има нужда от лидер, който да бъде припознат от всички (или поне по-голямата част 

от Братството). Той да обединява чрез личния си пример и харизма и така да сплотява.  

Механичното избиране на някой ръководител е по-скоро поставяне на мениджър да 

ръководи организация. При сега действащата ни структура това е приемливо, тъй като няма по-

добра измислена система на представителство. 

Но пък лидерството е вдъхновяващо и предразполага следване на добрия пример, което за 

мен е по-добрия вариант. В моето разбиране тук йерархичността е личната ти осъзнатост ти 

самия докъде си стигнал със себе си и спрямо другите, а не, че някой отговаря за останалите в 

светския смисъл на думата. 

15. Не, защото всички сме равни! 

16. Ако ще има авторитети, то и сега си има такива от издигнати от ДС и не мислещите 

хора в това братство. 

17. Йерархия има и в невидимите светове, необходима е засега това е действащ модел, 

колкото и да е несъвършен. Вероятно трябва някаква самоорганизираност която да изгради ядро 

което да сформира принципали върху които да се изгради синархията. Не съм запознат със 

синархическото управление, но Учителя го споменава като модел на невидимите светове, нищо 

не пречи да опитаме да приложим част от него. 

18. Трябва да има не йерархично, а ниво на духовно равнище, както са Ангелите, 

Архангелите, Властите и така нататък! Ако ме питай някой , как ние ще ги изберем по между си? 

По делата!!! А не по наследство и близки кръгове!!! 

19. Йерархия има само в духовен аспект. 

20. Трябва да се търси и намери адекватна форма, тъй като има и светски отговорности и 

задачи за изпълнение. 

21. "Някои казват, че Бялото Братство е в България. Голяма чест е направило то на 

България, ако мислите, че то е тук. Всемирното Бяло Братство не може да избере такъв един 

малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито 

Русия. Другаде си има свое седалище. Единственото нещо, което съществува в света, то е 

Всемирното Бяло Братство. Всички други хора: писатели, свещеници, проповедници, философи, 

всички те са служители на Бялото Братство. И културата, правдивостта в света, се подтикват все 

от тяхната мощна сила, от техния мощен Дух. Когато Христос дойде на земята, тия велики Бели 

Братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия 

трима мъдреци, адепти от Изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои 

казват: Бялото Братство в България не вирее.  

Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото Братство! И ако съгрешат, 

Белите Братя ще се разправят с тях! Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека 

запомнят това нещо всички! Това трябва да се отпечати в умовете ви. Бялото Братство не е нещо 

видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо извън тези покварени условия, в които живеят 

хората. Тъй, както живеят хората сега, това, което имаме не е Братство. В една от миналите Си 

беседи Аз определих: брат е онзи, който от излизането си от Бога до връщането си при Бога, през 

всичките съществувания, ти е бил брат. Брат ти е този, който при всичките условия на живота си 



е бил готов да се жертвува за тебе. Брат е този, който те е обичал като себе си. И всичко това го 

прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му. И 

ако всинца имат такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това Велико 

Всемирно Бяло Братство." (НБ - Настанало е Царството Божие) 

22. Всеки е на различно ниво на духовно развитие. По-знаещите, по-практикуващите, по-

мъдрите, автоматически стават като ръководители, но то е по неписан закон. 

23. Лидери, разбира се и това трябва да става от само себе си. А относно определени 

задачи, изпълнители според въпрос 5 и 6. 

24. Трябва да има, но основана на духовни принципи 

25. Абсолютно не! 

26. Точка b не е никак за подценяване. Стига хората които отговарят за останалите да не 

се превръщат от отличници в едноличници! 

27. Това че някой е поел определени отговорности не го прави "висшестоящ"или нещо 

повече. Всички сме на различни степени на осъзнаване и развитие, но пред лицето на Бог всички 

сме равно обичани от него и равни помежду си като братя и сестри. Но самата дума "йерархия" 

говори за организация, а не за организираност между братя. 

28. Да, но естествена трептяща се на авторитет. 

29. Излишен въпрос: Един Учител - всички останали са ученици. Някои ученици са по-

способни от другите, но това незначи, че стоят по-високо. Няма ученик по-горен от Учителя си. 

30. "Висшестоящ-подчинен" не е единствения вариант на йерархичност. Има духовна 

йерархия, която не е на същия принцип. 

31. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 

32. По-скоро трябва да има водещи или поемащи ангажименти, не точно йерархичност, 

но почти. Все пак живеем в общество и трябва да има норми и правила с които да се 

съобразяваме. 

33. Братство, това поначало означава, че няма йерархия. 

34. Ако се спазва принципът на комисиите, за които говори Учительтъ, то няма 

йерархичность. Съществува невидима, духовна йерархия. 

35. ВОДАЧА ДА ИМА ГЛАСУВАН ЕКИП 

36. Как ще се определя обаче ръководството. Който има по-силна връзка с духа или който 

е по-амбициозен и по-напорист. Това е въпроса 

37. Ако е налице вертикална система на организация, по модела на държавите и светските 

организации, това е грубо нарушаване на основни идеи на Учението. По-разумно е да има не 

ръководители, а организатори по проекти. 

VІІІ. Братството трябва ли да извършва търговска дейност? 
Друг отговор - мнение, предложение: 

1. Ако е честно и в името на идеите на Братството. 

2. Зависи за какво се отнася. Предимно не, но тъй като доста битови неща са свързани с 

материални разходи, трябва да се подхожда диференцирано. 

3. Пак същото. 

4. Това не е въпрос с лесен отговор. Живеем на Земята, където благата в по-голямата си 

част засега се купуват. Мисля, че в една анкета трудно може да се даде достоен отговор в кратка 

форма. Считам въпроса за много подходящ за добра дискусия. Ако измислим как да 

разпространяваме безплатно Словото и да организираме събития и проекти... 

5. Зависи от вида и целите на дейността. На този етап без финанси е невъзможно. 

6. Да се въведе строг контрол над работещите с финансите, издателството на книгите и 

др.представителни групи, или личности. Как стои въпроса с училището? То остава ли в 

Братството и какви цели преследва?!- духовни и финансови 

7. Щом идеята е да се самоорганизираме, значи търговска дейност, ако се налага такава, 

ще се извършва от фирми, в които имаме участие като индивиди или групи. 



8. С благотворителен труд, който хората могат да възнаградят пожелание и по 

възможност 

9. ЗАСЕГА - само.При известни условия ! 

10. Парата върти света, а Правдата - Небето. Нашият идеал е да служим без пари. 

Категорично Братсвтото не трябва да регистрира фирми, с цел печалба, а в случай на финансови 

потребности, да се приложи Закона за десятъка. 

11. Както е било по времето на Учителя 

12. ХРИСТОС КАТО Е ВЛЯЗЪЛ В ХРАМА, ПЪРВО Е ИЗХВЪРЛЯЛ ТЕЗИ СЪС 

СЕРГИИТЕ! 

13. Разпространението на книги, календари, беседите на Учителя, за Учителя, 

молитвеници, сувенири, картички, значки и други с емблематични символи за братството са 

подходящи за търговска дейност. 

НО също така смятам ,че Словото на Учителя Беинса Дуно, трябва да може да стига до 

всички в света, което означава, че преведените на различни езици книги трябва да има 

възможност да се свалят чрез линкове свободно и ако някой пожелае да има книгата, то той пак 

ще си я закупи. Не може да се търси материалната страна, само защото всеки в България си 

мисли, че те там са богати и съответно да плащат. Учителят е за всички по света! Нима Учителя е 

питал за заплащане, когато ни е давал, този благодат Словото? Тогава защо ние го правим ? 

14. Въпросът не е зададен коректно. Трябва да се определи първо, какво се има предвид 

под братство 

15. Ако Учителя е позволил да, но все пак може би е добре дори да има, да е с минимална 

печалба - например 10% и тя да се разпределя за значимите проекти на братството, а не на тъмно. 

16. Не би трябвало да има търговска дейност, но все пак трябва отнякъде да идват 

средства за издръжка, така че, може би е най-добре да се балансира. Да кажем приходите от 

нощувки по братски хижи, книги и др. да са издръжка на организацията и имуществото й. 

17. И да и не - ако има търговска дейност - то целта и трябва да бъде идеална, а не 

комерсиална. 

18. Стига търговията да бъде силно контролирана, защото иначе ще се получи същия 

омагьосан кръг. 

19. Нямам конкретно мнение, Христос е изгонил търговците пред храма. но всичко това е 

в контекст от Библията и случката около него. Трябва добро управление на средствата за да не се 

налагат търговски дейности в самите братски среди. но това е бавен урок и дали ще е работещ за 

голяма маса хора. Струпването на финанси на едно централно място винаги изопачава идеите и 

централизира някаква власт, това е опасно за всеки човек. трябват отговорници които са като 

Левски и Ботев за да управляват събраните финанси от десятъци и т.н. тогава няма да има нужда 

от търговия. но ако нямаме такива личности не мога да преценя какво би се направило. 

20. Майко, какъв въпрос :) Много ще върви да направим един Братски МОЛ, който да 

продава, бели дрехи, книги, чанти , картини, дъвки, дънки....:) :) 

21. Да, но търговската дейност се извършва от отделно търговско дружество напълно 

подчинено на централния братски съвет 

22. Мисля, че трябва да се спазва принципа на дарение като форма на приходи. 

23. Братски задруги / групова работа / колективен живот. 

Идеята за братство и равенство ще се приложи, когато хората дойдат да вътрешно 

съзнание, че са братя. Нека всички българи кажат: да заработим с общи усилия, да побратимим 

труда си. Нека всеки има своя къща, свой дюкян, своя нива но да сподели печалбата си по 

братски с всички, които са работили задно. Това не се постига с външни закони, но чрез законите 

на една висша култура това е културата на Авраама. За груповата работа да се види модела даден 

за ч-те съвета. (5-та с-я /12-13/) 

24. Казано е ясно - мястото на търговците не е в Храма. 

25. Търговска дейност не, но някакъв вид размяна, да. 

26. Все пак и книгите имат разход за печатане. 

27. И да и не -когато е необходимо 

28. Задължително! Но това трябва да става чрез дъщерни структури - НПО, фондации, 

сдружения по интереси 



29. Важно е обаче какво се има предвид под горното изречение. За определени дейности 

са необходими пари и е необходимо да се набавят. Трябва да има стабилен бюджет за това, което 

правим. Например издаването на книгите или организацията на разни събития. 

30. При прозрачна за всички отчетност! 

31. Зависи от това какво се разбира под "търговска дейност " 

32. Братството е за да служи на Бога с Любов, Мъдрост и Истина. Братството, трябва да 

се самоиздържа от братята и сестрите от доброволни начала, а не от народа. 

33. По този смисъл и дейността на издателство "Бяло братство" е търговка дейност. Ако 

има друг законов механизъм за издаване и широко разпространение на Словото на Учителя, 

тогава търговската дейност не е необходима 

34. Само светлият път на Мъдростта води към Истината. 

35. Смятам, че нещата в братството ще се оправят, когато парите се разделят от духовната 

работа и когато Братството престане да бъде поминък за управляващите 

36. Макар и духовна общност, а реализирането на идеите са нужни средства. 

37. Тази дейност трябва да бъде с регламентирани условия в полза на братството. Да има 

контрол на дейността. 

38. Търговска, но не и комерсиална цел. 

39. Нима не е казано ясно и точно, когато работим за Бога не търгуваме и не продаваме, 

освен ако не ни е дарено. Всеки на личен план е необходимо да работи, както намери за добре, 

защото парите са необходимост дори за една духовна общност, но тук трябва да се разграничава, 

кое е личен труд и кое е работа за Бога. Братството не нещо лично, то е изцяло отдадено да 

работи за благото, но това не пречи то да е съставено от личности, които да търгуват и да даряват 

своите 10% за благото. Разбира се, това е по високия идеал към който да се стремим, кога ще го 

постигнем е пак въпрос на личен пример!  

40. Щом сме безкористни и знаем ,,мярката",защо не?! 

41. Търговска дейност? Да, защото така Братството ще си подпомага финансово. Не, ако 

от печалбата ще се възползват отделни хора, а не защото сме духовно общество. 

42. Търговската дейност трябва да е вече от новия тип, на принципа на социалното 

предприемачество, кооперативите, конкурсни начала също. Самоорганизирани общности имат 

чудесни резултати, социалната чайна във Варна, клуб Нещото, бетахаус и др. Много НПО-та се 

изродиха в грантаджийски бизнеси за милиони. Сегашните пари не са истинските пари, затова се 

изроди и влияе и да добри и силни хора и ги промени. 

43. Според мен Словото и музиката, дадени ни от Учителя, трябва да се разпространяват 

безплатно. Средствата за издаването да се набират с дарения. Същото - за всяка друга дейност. 

44. Издателската дейност би трябвало да се самофинансира от продажбите си 

45. Труден въпрос. Да, Братството не може да съществува без финансова подкрепа. Може 

би трябва да се помисли как повече хора да бъдат включени не в едно, а в повече търговски 

дружества с различна дейност. Парите са също енергия, която съзидателните хора одухотворяват. 

Аз наричам това "Духовна работа" или "материална духовност", т.е да одухотворим материята. 

Струва ми се, че е време "Дух" и материя да се обединят, времето на отричане и 

противопоставяне отминава. Нека обединим физическа, умствена и духовна работа в едно. 

46. ПРОСВЕТИТЕЛСКА 

47. Това непременно развращава, но може да има дарителска организация която да 

подкрепя определени начинания. 

48. Може да има определени финансови деятелности, но без да се търси принадена 

стойност, печалба и лично обогатяване 

49. Търговията с цел разпространението на благата, дадени на братството е от полза и не е 

нещо лошо. 

ІХ. Какво мислите за патентите и запазените марки, които стоят под 

името на Братството? 
Друг отговор - мнение, предложение: 



1. И унизително. В съда падна патентоването на паневритмията 

2. Ако живеем в духовно общество, отговор б), а в нашия свят трябва да се постъпва 

разумно според условията. 

3. Не може да се патентова библията, Словото, музиката, паневритмията и пр. Всеки 

желаещ трябва да има достъп до архиви, книги, предмети, символи на братството. Грижата за 

наследството трябва да се споделя. Свободен достъп до извори да се дава на всеки желаещ. 

4. Ако идеята е да се попречи на злонамереното ползване на тези думи (защото такова 

може да се случи евентуално), по-добре е те да се регистрират от частни лица от братството и ако 

се случи недобросъвестно използване, тогава ще има някакви лостове за противопоставяне. Не 

съм напълно сигурен, че и това е добра идея, обаче. 

5. Не е необходимо. 

6. Мнението ми е диференцирано по различните теми!  

7. Права над Словото никой (та дори и група от хора) не трябва да има! Допълнителният 

казус възниква, ако нещо, което е свързано с Учението и Учителя се използва от някой 

недобронамерено за собствена облага. От друга страна опазването на Словото трябва да стане 

по-дълбок вътрешен начин, а не чрез инструментите на светското право. (в което влиза и "Закона 

за патентите", "Закона за авторското право" и др. 

8. Няма място за търговци в Храма! Който го прави се е объркал много сериозно - за 

Търговската Камара е, а не за Храма! 

9. Библията да не е под патент .... 

10. Не мога да дам отговор. Зная само, че Словото и Учението се носят дълбоко в 

сърцето. С тях не се парадира. 

11. Словото трябва да се издава единствено на стария правопис. След като всяка точка е 

от значение какво да кажем за цели букви. 

12. И двете възможности за отговор са верни. 

13. Нищо, нямам достатъчно информация по въпроса 

14. Категорично "Недопустимо". 

15. От юридическа гледна точка това е начина за защита от недобросъвстни действия, но 

пък при сегашната ситуация и на хора с напълно чисти намерения може да се забрани да 

използват наименованията, които са защитени, а това не е от полза на никой. 

16. Не трябва - защото нищо материално не е вечно. 

17. Срамота и подигравка с духовния свят и Учителя. 

18. Не съм запознат с патентите, които са регистрирани, не мога да преценя дали са 

правомерни или ощетяващи някого. 

19. Чудесно! Остава да се добави и срока на годност :) 

20. Правото на патенти принадлежи на търговското дружество описано по-горе 

21. По темата имам странично питане на което още нямам отговор и създава в мен 

определено неяснота. След заминаването на Учителя от този свят неговите лекции започват да се 

отпечатват със символа на котвата. На шкафа на Учителя котвата, която е изобразена е с въже 

минаващо отляво надясно, а под изданията въжето е от дясно наляво. Защо и от къде е 

произтекла тази разлика в символиката, която лично за мен е много съществена? Говоря за 

около1948 г. 

22. Creative Common License. 

23. “Има опасност, когато се злоупотребява с Духа: 

Един брат ми разказваше следното : книжката една малка книжка аз бях издал, но без 

подпис попада в ръцете на едното, който си позволил да изкара 5,000 екземпляра и ходи да я 

продава. Запитват го? Кой написа тази книжка? – Аз, духовете ми проговориха, какво да напиша. 

“Оставете го казвам нека я продава, разпространява”. В нас не трябва да има такива работи. Има 

опасност когато се злоупотребява с Духа. Когато Духът ти говори то е друго но да вземеш 

чуждото нещо и да кажеш, че Духа чрез тебе говори това е плагиатство…-събрал материал от 30 

души и казва: вижте какво роди моята глава. (С.Б. 1922-113 стр.) 

24. Има Кой да пази Божественото. То само се защитава, защото То е защитата. 

25. Не съм запознат с тази тема. 

26. ДА НЕ СЕ РЕДАКТИРА СЛОВОТО-АВТЕНТИЧНОСТ 



27. Защитна мярка от домогването на някой да се облагодетелства 

28. Пак трябва да се обмисли. Това е деликатен въпрос. Необходими са уточнения и 

съвещания! Кои са духовните закони, които не допускат дадено нещо? Дайте пример! 

29. По групи тези патенти и запазени марки не се знаят. Не са коментирани и разисквани. 

Какво знае редовия член за тези неща? 

30. Не мога да отговоря точно, защото се страхувам от злоупотреби и в единия, и в другия 

случай. 

31. Духовните идеи са патент единствено на Духа, т.е. на Бога! 

32. НЕ Е РЕДНО УЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ДЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В 

ПЕЧАЛБАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ! 

33. Патенти и запазени марки са измислени от хората, а не са от духовно естество. 

34. Честно казано нищо не разбирам от патенти.Това ,което мисля свободно е ,че от една 

страна е добре да има ,за да се предпазим от недоброжелателите на Бялото Братство и да не се 

допусне злоупотреба със символите и всичко останало ,като например се издаде черна 

литература опасана със символи на Бялото Братство.Помним корицата на "Бялото Сладко" и 

примера на онзи объркан автор. 

35. Без страх и без тъмнина, с мир и виделина. 

36. Името и Словото на Учителя са СВЕТИНЯ, а не СТОКА, която трябва да се 

патентова. Стоката се патентова, за да не могат други да я продатав и печелят от нея, Словото се 

предоставя на всеки, които иска да се докосне до него и да го разпространява. 

37. Не съм запознат с тези патенти, но Учителя много хубаво е говорил за това как всяка 

картина, поезия, стих, слово, песен или друга творба ако е от Бога то на нея няма нужда да се 

подписва авторът, патент и т.н . Друг е въпроса да осъзнаваме, че има светски закони сред които 

живеем и е желателно да ги спазваме. Така, че не бих използвал думите "напълно недопустимо" 

тъй като всяка ситуация изисква индивидуално разумно решение. 

38. Важно е да пазим чистотата на Словото и музиката и да се стараем да ги предаваме в 

оригиналния им вид, даден от Учителя. Но мисля, че това не става чрез патенти и запазени 

марки. Според мен е по-добре да публикуваме Словото и музиката заедно със свободен достъп 

до снимки на документалните източници. 

39. Духовните закони важат за Духовния свят, а ние обитаваме физическия, където не 

всичко е бяло и добро и според мен е необходимо да имаме някаква опция за защита и опазване 

на оставеното ни от Учителя. 

40. Единствено издателството ,за да се избегнат злоупотреби със Словото 

41. Не знам за какви патенти става въпрос. Щом има патент, значи има и собственик. 

Братството е организация на единомишленици, а Учението е Вселенско и не виждам от какво да 

се защитава. 

42. Не знам 

43. ПАТЕНТА Е ИЗРАЗ НА МАТЕРИЯТА 

44. Че то Бялото братство е запазена марка на Небето отдавна. Не трябва да се афишира 

братството нито организацията нито името, а Истината в учението. Не можем да водим война с 

лъжата, нито с лъжеученията, нито да убеждаваме някой който се съмнява по принцип, че тука е 

автентично, а там не е. Автентичното се усеща с душата, а който не го усеща не може да бъде 

убеден. Той да си върви по неговия път. Не можем да се молим и да се съдим за марки и статуси! 

45. Необходимо е да се пазят от неправилно посегателство определени ценни идеи. 

Решения по тази тема е добре да се взимат от специалисти в братството след общоколективна 

конференция по темата или събор. Моя опит в 10-ет годишната работа по поддръжка на 

официалния сайт от 1997 до 2007 е показал, че има нужда от патенти и запазени марки. 

46. Не мога да преценя. 

Х. Днешното Братство отговаря ли на Вашата представа за Братството 

завещано от Учителя? 
Друг отговор - мнение, предложение: 



1. Имам съвсем друга представа. За съжаление в момента състоянието е като на казионни 

организации/ вероизповедания. Точно по тая причина съм се дистанцирала от организираното 

"братство". 

2. Моята представа дали е важна? А Вие знаете ли какво иска Учителя точно сега? Това е 

важното. 

3. Тия са търгаши и масони! 

4. Трябва да се организират повече мероприятия за обучение в преодоляване на Егото в 

хората, определящи се като братя и сестри. 

5. В никакъв случай не отговаря. 

6. Има още много да се желае, но непрестанно се доближава. 

7. Може да се направи още много 

8. Много ми е трудно да отговоря, поради липса на достатъчно знания и опит. 

9. Ако всеки от нас, според своите сили , искрено се стреми към Високия идеал, то 

проблемите ще изчезнат от само себе си. Не бива да се сърдим някой брат и сестра, допуснали 

погрешки, защото всичко по закона на Всемираната Разумност и Правда, всичко каквото е дощло 

до нас, сме го заслужили и допуснали - било управници на Братството, било управници на 

държавата ни. Фокусирайки се над нечии погрешки, ние чистим дадените хора и поемаме 

погрешките в самите нас. Туй е Закон! Причнините винаги трябва да търсим първо в нас, а после 

извън нас, защото едното е отражение на другото. 

10. И най-вече, да се проясни въпроса с Френския клон: Ясно да се разграничат - кой от 

кой произлиза' да има историческа, фактическа и духовна яснота по въпросите. И най-важното: 

да се разбере, че Учителя е САМО ЕДИН - Беинса Дуно! 

11. Различава се в доста неща, но като цяло се доближава. 

12. Братството доби много светски вид, доста хора идват заради соц иалните контакти и 

безплатни те трапези.Налагат се светските порядки.Би трябвало да се дискутира т темите за 

братските взаимоотношения и смисъла на братска общност, да се проучат изказванията на 

Учителят по тези въпроси и да се обсъждат често, защото сме на път, да излезем от духовното. 

13. НЯМА НИЩО ОБЩО, САМО ИМЕТО ПОЛЗВА И ОБЛАГИТЕ ЗА АЛЧНИТЕ! 

14. Да не следваме само символиката, ритуалността и обредността, да не се превръщаме в 

"белодрешковци", т.е. имитатори, а всеки истински да работи за своето духовно пробуждане и 

напредък, както и за общите принципи на учението. 

15. Не отговаря тъй като обществото в което живее сега е твърде материално и себично. 

16. Братството го разбирам като единение на душите в името на Христос и Божественото 

Учение. Категорично разграничавам това от сегашната централа - подобие на църква.  

17. Учението ще пребъде, защото това е вечната и съкровена Истина, изначално заложена 

в Аза на всеки човек. Друг въпрос е колко са хората, способни да преоткрият наново тази Истина 

в себе си и то по осъзнат и буден начин в дадена земна инкарнация, но е факт че тази Истина 

(съвместно с Любовта и заедно породили Мъдростта) съществува и работи вътре в нас и във 

Вселената. 

18. Нямам наблюдение. 

19. Въобще не отговаря. Нещата са трагични. 

20. Винаги има развитие, може да не е това Братство което желая, но в него участват хора 

които са истински братя и сестри, хора които са ми помагали до животно. Други са ме 

встъписвали от действията си и не мога да ги обемя в главата си, но както знаем тук има големи 

контрасти- с течение на годините свикнах и с двете, понякога ме учудват още, но друг път хич не 

ги забелязвам, знам че има кой да ги съди за действията им. Има какво да развием в обществото, 

то е мн сурово още, много незряло, има да извърви много години и децентрализация за да 

заработи като вътрешна духовна мрежа, все пак ние сме експериментатори с това. Какво е днеска 

християнството след Христос. надали така си е представял Христа това днес, и там много има да 

се работи за да се изправят нещата, но това не става рязко , може би с необходимата 

непреривност и търпеливост. 

21. Познавам предимно "добрите" в братството! Инициативни, работещи в обща полза и 

те са ми пример(визирам "Дар лимец"). Чета много лоши неща за управляващите, но не ги 

познавам и не мога да имам лично мнение! 



22. днешното братство е търговско дружество подчинено на две физически лица, напълно 

без контролно от страна на останалите 

23. Каквото било, било. Нека създадем едно по-добро бъдеще. 

24. „София, 8 май 1924 г. 

Любезни Никола Ватев, 

Всичко постепенно ще се изправи. Животът има друг един смисъл. Избягвайте 

изкуствеността. Нека всичко да почива върху закона на разумността. Бог е Бог на живите, на 

любящите души. От всичко трябва да се вади поука. Аз ще уредя всичко. Пазете доброто от 

миналото, което Бог е вложил във вас. Мир имайте в себе си. Гледайте с вяра на бъдещето. Не се 

уповавайте на човешките разпореждания и уредби. Доброто, Любовта с устави не върви, тя е 

свободна. 

Живейте по Бога, Само Божията Любов. 

Ваш верен: Подписът на Учителя." 

25. Доста сме далече от идеала "Чист и Светъл" 

26. В зависимост от гледната точка, и да, и не. 

27. Нямам мнение. 

28. Ние правим първите стъпки - залитаме наляво и надясно но посоката се държи 

29. Непрекъснато се доближаваме! За мен братството е малко по-широко понятие. Без да 

разбираме съвсем ясно, ние се доближаваме! 

30. Дошло е време да следваме младите - те са на правия път 

31. Като цяло, да, но ме притесняват гордостта, самонадеяността, невежото суеверие, 

подозрителността към различно мислещите, с които понякога се срещам, когато разговарям с 

отделни хора, претендиращи, че са в Пътя... 

32. Ако се говори за "организацията" ББ, има много отклонение, които сами по себе си я 

отдалечават от завещаното ни от Учителя. Огънят на Духа мъждее и е по-силен само в по-

малките групи от приятели. В общ план нещата са в плачевно състояние. Като пример, лагерът на 

Рила през август с всяка изминала година губи атмосферата си. Нещата се правят все повече 

външно по форма, докато усещането за духа на нещата почти отсъства или е много слаб. Усеща 

се дух на разделение, разцепление на по-малки групи от единомислещи, повърностност в 

разбиранията. Като цяло нещата са зле и отклонени от правата посока. 

33. Не, няма нищо общо. 

34. Не. Но вярвам ,че можем да изградим Братството и да работим за бъдещите поколения 

(братя и сестри) те да намерят необходимите условия за развитие и свободно да проявяват 

Божественото в себе си. Много Братя и Сестри са завещали опита си и са споделили грешките си 

,за нас. Сега ние трябва да работим за новите хора па и да оставим работа и за тях. Хубавите 

неща стават бавно. Важното е да се действа. 

35. И няма нищо общо с Братството в близките години след Учителя. Старите братя и 

сестри бяха други, сега е едно разделено от хейтъри общество , в което не би трябвало да има 

хора, които мразят и оплюват всичко 

36. Мисля, че има още доста работа, за да стане Братството това, което би трябвало да 

бъде 

37. И приживе на Учителя Школата изобилства с примери като днешните. Лично за себе 

си съм приела евангелското слово, че заедно с бурена, ще расте и пълния житен клас. 

Физическият свят е на относителност. Стремежът към съвършенство е висок идеал. 

38. Да пребъде Божият Мир и да изгрее Божията Радост и Божието Веселие в нашите 

сърца. 

39. Винаги има какво да се желае, но не мога да преценя. 

40. Прилича ми на сбирщина от хора с различни интереси. На някои се възхищавам, а 

други ме плашат (особено злобните, които ме гонят без причина). 

41. Нищо общо няма със завещаното. 

42. От всеки личен пример се определя, това което реално се случва в момента. Затова не 

можем никого да обвиняваме за каквото и да е, защото ако дори само 1 ученик приложи учението 

така както е оставено, то всичко ще се изчисти и разреши на всички нива. Така, че всеки един от 

нас има тази възможност и отговорност , пред Учителя и пред Отца. 



43. От всички нас зависи да го направим. 

44. Не се чувствам компетентна да правя подобни глобални заключения. Мога да кажа за 

себе си- не, не отговарям на идеята, завещана от Учителя и ако в този живот успея да се доближа 

малко до нея, ще бъда в мир с душата си. В моята група- В. Търново - се чувствам у дома си- 

сред приятели, с които заедно учим и работим. 

45. ТВЪРДЕ КАПСУЛОВАНО,НИСКО ЕФЕКТИВНО 

46. Да се работи не само организационно, но и духовно. Всеки да даде искрен принос, а 

не само да цитира Учителя. Всеки да оре собствената си нива. 

47. Имаме възможност да реализираме идеите на Учителя тук и сега. 

48. Не мога да преценя, защото отскоро преглеждам информация от Братството 

Коментари, или допълнителни въпроси 
 

1. "Да се прослави Бог в Бялото Братство, и да се прославят белите братя в Божията 

любов." 

2. Време да приложим методите и принципите на Учителя. 

3. Имам много, но ще ги оставя за друг път. Направете и една анкета по темата за 

престъпленията на "ръководството" - нещо като вот на доверие (недоверие)... и с повечко 

въпроси 

4. Какво очаквате да се случи след тази анкета? :) Според мен нещата са такива, защото 

хората са такива. Нужно е да се работи за промяна на хората и/или за привличане на нови хора. 

5. Благодаря. 

6. Господ да ги убие и като тръгнат за Франция да им падне самолета.Ако Бог се смили 

над тях може и да им изпрати на крадците по един карценом .писна ми от гадове крадци лъжци 

подмазвачи и слуги на оня черния. 

7. Стана ми много болно, когато разбрах, че в Братството има доста разногласия. Явно в 

спора се ражда истината. 

8. По времето на Учителя, Братството е имало един велик Пример и Респект пред 

личността Петър Дънов. Сега липсва такава личност. Нека се избират хора, чиято честност и 

морал са се доказали във времето.Хора, които биха респектирали и обединили обществото. 

Такива могат да бъдат и преизбирани, но само при голямо мнозинство (75%) и до определен 

макс. брой мандати (2-3). 

9. Благодаря за анкетата, ако не друго , считам че ще бъде полезна и предизвикваща 

замислянето по някои основни и твърде важни въпроси. 

10. Успех на инициативата! 

11. Повече мероприятия и гласност на събитията. 

12. Да се има предвид, че съм зодия РИБИ ! 🙋 

13. Докато хората се кланят на идоли-авторитети скоро не виждам да се промени 

положението. Защото промяната не е в обществото, а в самите хора. "И никой не налива ново 

вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете и ще се изхабят и виното и меховете;но 

наливат ново вино в нови мехове". 

14. И да пишем, и да не пишем, ако нямаме вяра като синапено зърно, нищо няма да 

постигнем.  

„Ние, съвременните хора, сме се обезверили. Освен че сме изгубили връзката си с Бога и 

връзката един с друг, но сме дошли до положението да загубим връзка и със самите себе си – и в 

себе си не вярваме. Аз наричам вяра следното: ако човек в себе си не вярва, ако в Бога не вярва и 

в ближния си не вярва, тогава на кого вярва? Три неща, три опори има, с които е свързан. 

Първата опора аз я наричам Бог, аз я наричам Любов; втората опора – това е вярата, това е 

самият човек, да вярва в разумното в себе си. Третото аз свързвам с ближния – то е надеждата. 

Ближният е надеждата, то е едно и също нещо. Вярата – това е самият човек. Да вярваш, то е да 

вярваш в себе си. А да вярваш в Любовта, това значи да вярваш в Бога.“ 

15. Нека Доброто ни води във всичко! Нека при проблем или спор, преди всяко действие 

да се запитаме: А НА МОЕ МЯСТО КАК БИ ПОСТЪПИЛ ХРИСТОС И УЧИТЕЛЯТ? 



Да отправим молитвите си за всеобщата хармония, а Невидимият свят няма да закъснее с 

отговора на всички изложени въпроси с горната анкета.  

Бог с нами!  

Амин 

16. Братството трябва да се доближи до основната идея на Учителя за Братството, както и 

към идеята за Изгрева. Той не е искал да се регистрира Братството. Още след заминаването му са 

започнали проблемите, неяснотите, "организациите" и обърквациите. Тези основни неща трябва 

да се пресеят и да се следва волята, примера, наставленията на Учителя! Има достатъчно много 

оставена информация по въпросите (трябва да се прегледа наново, да се припомни отново - ако 

трябва и да се организират семинари по въпроса)! 

17. Ето тази инициатива - братското допитване - е добър начин да се чуе мнението на 

редовите членове и последователи на Учителя Беинса Дуно. Такива анкети могат да се използват 

и за допитване по други важни за братството въпроси. 

18. Да действаме братко, да действаме!!! 

19. Живейте реален живот и не се занимавайте с глупости! 

20. Аз не съм член на Бялото братство, но понякога когато мога ходя да играя 

Паневритмия, присъствам на концерти и екскурзии. Надявам се да съм Ви била полезна. 

21. Самият факт,че я има тази анкета е светлина в тунела ! 

22. Благодаря! Да възтържествува Доброто! Мир и Светлина! 

23. Светъл ден! 

24. Приветствам идеята за това братско допитване, тъй като от 2-3 години установявам 

разцепление на групата ни в София. Говори се за намесата на банкерката Ц. Бориславова в 

настоящото ръководсто тук. Ето сайта за жената олигарх : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BlxI9rRHne8kjRQV8JwJdUkIZOA0-

dseyhMPWU7IGpJM5g/viewform 

Трябва добре да се проучат как точно стоят финансовите въпроси с тази дама в ББ. 

25. Благодаря за инициативата, интересни ще са ми резултатите след лятото да се види на 

какво мнение е част от хората в структурите. 

26. Да Бъде Волята Божия! 

27. Братските деца нямат предимства и привилегии 

28. Част от възможните отговори са твърде крайни - позицията на създателите на 

запитването не е неутрална. Поздрави за инициативата! :) 

29. Благодаря за възможността да променя!!! 

30. Духовно обединените хора не се нуждаят от закони, проценти, водачи/лидери/, 

търговски марки и прочие. Мисля, че дори въпросите в анкетата противоречат на думите на 

Учителя. Замислете се сериозно и не преиначавайте словото, защото нищо добро няма да излезе. 

31. Когато започнах да чета беседите на Учителя и за първи път отидох на Паневритмия 

бях очарована. После започнах да виждам деление, лицемерие, надменност, дори грубост - все 

неща, които са недопустими за едни ученици на Учителя. Видях пренебрежение към огромния 

труд на Вергилий. Видях желание едни да изпъкнат над други. Видях в интернет споделени 

документи, които, ако са истинни, са срам за сегашното Братство. И съм разочарована. 

Продължавам да чета Словото, поддържам връзка с по-възрастни братя и сестри, идвам на 

мястото на Учителя, но вече избягвам да идвам в т.нар. "Розова" къща....Вярвам, че ако се спазват 

правилата, дадени от Учителя, то може да се промени много не само в нашето общество, но и в 

България като цяло. 

32. Съжалявам, че не мога активно да се включа в живота на Братството. Но съм сигурна, 

че и това ще стане след година - две. Пожелавам сила и успех! 

33. Бих искала само да съм в течение със следващите събития, да си пожелаем успех по 

пътя на неизбежното идващо НОВО! 

34. Както се казва в турските сериали "Ха дано е за добро" :))) 

35. Има много което бих коментирал с горните ми отговори, но ще го оставя за друг по 

удобен момент на живо, а тук само ще добавя, че братството трябва да премине на изцяло 

автономен принцип с координираща роля между регионите и като цяло. 



36. Благодаря за анкетата! Въпросите са актуални и се надявам повече хора да отговорят 

искрено на тях, за да може да се направи достоверен и безпристрастен анализ на настоящата 

ситуация в Братството. 

37. Благодаря за анкетата братя, изпращам ви светли мисли ! :) 

38. В изпълнение Волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа. 

39. Трябва да се изберат чистосърдечни братя които са умни и отдадени на словото и 

неговото разпространение. 

40. Братството не е организация, а духовна общност на равноправни хора - братя и 

сестри, които живеят в хармония и разбирателство, следвайки заръките на Учителя и работейки с 

радост за общите цели. 

41. Благодаря за приема. 

42. Да има повече мероприятия, да се съдейства за осигуряване на транспорт на 

желаещите да участват, да се засили он-лайн връзката с членовете на братството за да се осигури 

тяхната информираност.Да има повече медийни изяви,разбира се всичко да бъде съобразно 

учението. 

43. Всеки един въпрос, отговор ,проблем, решение, трябва да бъдат плод на Любов ако тя 

отсъства и замисълът е да се намери човешко решение, то лабиринтът е голям :). Благодаря за 

отделеното време, защото първопричината за едни такива въпроси е Любов към учението за 

което си споделям уважението. 

44. Благодаря за допитването Това е крачка към равнопоставеност и.....съвсем по Братски 

:)💜 

45. Не съм запозната най-подробно със ситуацията и документацията, но силно ме 

притесняват твърде високите цени на слънчевото училище. 

Много млади хора направиха чудеса и безплатни училища. 

В гр. София специално текат и други процеси, които неминуемо се отразяват и на хората в 

братството. Не може да не сте забелязали засилените тенденции за промиване на съзнанието и 

цялостна подмяна на мислене и ценности в страната. София като столица с правителствени 

органи е най-силно атакувана и облъчвана. Затова те имат нужда от помощ, проблемите са 

изкуствено привнесени. 

Не всичко е само молитви и песни. В братството не случайно е имало много висши военни 

в миналото. Така, че сега отново сме изправени пред този проблем и Предвоенна ситуация. 

Малцина го разбират, отнесени в щастливи дитирамби. 

Отново е Наложително и повече Скритост и Прибраност, че тази прекомерна показност и 

изяви води до други беди. От 3 места се случва вече, да обявяват, че това лято ще дойдат на 

езерата с оръжие да ни пречиствали редиците. И това от организирани групи. 

Учете и цивилните науки, задължително е. 

Учителя затова е искал много образовани хора.  

А не само педагози.  

То вече и 1 висше отдавна не е достатъчно в новото съвремие. 

Като новите специалности например Профайлър, Стратегически Комуникации и 

Управление на Знанието, Визионер, Военни стратегии, Международни отношения и др. 

Ислямизма и другите сили са насочени директно към Учението, Образованието и децата. 

Старите методи не работят, затова само педагози вече не могат да се справят. 

Последен опит за неговото унищожение.  

Тепърва Много Работа ни чака, а самоорганизирането може да стане с методите и 

комитетите на Левски.  

За децата препоръчвам и организацията на Скаутите /помощ от приятел/. 

Нямаме армия, няма военни обучения в училищата, икономиката унищожена, Граници 

разградени. 

Прочетете думите на учителя за третата световна невидима война и се подгответе. В 

разгара ѝ сме.  

И не са само тъмни сили, дявола и бога, а военни стратегически тактики, био и пси 

оръжия, нападения и атаките. 

Затова и са тези проблеми в София и разногласия в централата. 



Трябва да се знаят тези неща, защото Братството и учението имат и ще имат все по-голямо 

значение и роля в овладяване на безумните процеси дошли вече и у нас. 

Иначе няма да си свършим работата, ако първи поддадем от незнание и гледки само на 

красиви изгреви. Войната си е война и вече е на прага ни, буквално. 

Защо казвам за Скаутите, че са помощ от Приятел. Прочете за дълбоката им същност, 

какви умения развиват у децата. Отделно сега те са под патронажа на президентството и това е 

огромен + и единствено спасение за трениране тези умения у децата.  

Само рисуване, песни и танци вече не достатъчни.  

В училищата е станало страшно.  

И при малки и при големите. 

И вече трябват спешни мерки, тренировки и обучения. 

Знам тези неща, защото съм учила в три университета+много други обучения, при военни 

също. 

Музиката също много помага. 

И не налагайте твърдо само думите бяло братство. Братството е много по-дълбоко в 

същността си. Затова В по прикрити различни външни форми е нужно сега. Бъдете гъвкави.  

Външните дрехи се сменят според сезона. Човека в дрехите остава.  

Скаутството в същността си е учението, приложено в цивилни форми. 

Учителя всъщност насочи към това. 

46. Благодаря за допитването, беше много полезно, замислих се какво мога аз лично да 

направя и какво да предложа на моите близки, за да допринесем за истински братски живот. 

47. Може да се направи "Кутия за мнения и предложевия" в Бялата къща, където всеки 

брат и сестра, който няма електронен достъп пуска своите бележки (анкети, виждания, съвети и 

идеи по различните въпроси, касаещи организацията. 

48. Учителя ни е оставил работа за цял живот. Работата започва с нас самите първо, чрез 

самовъзпитание, самодисциплина и развитие. Братството ще отговори на представите ми за 

Братство, когато се оглави от хора, освободили се от товара на минали предразсъдъци, остарели 

вярвания и изградили първо себе си. Сякаш, че Учителя днес ни казва: Приложете Новото 

Учение, което ви дадох. 

49. Каква е целта да е ясно, а после начина и методите и организациите. 

50. Подобни форми за допитване, трябва да се правят редовно и техните резултати да се 

анализират и полезното да се реализира експедитивно. 

51. Похвално е желанието да разберете мнението на всички. Любов и светлина по пътя! 

Благодаря! 

 

 

 

 

 

 

 

 


