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Глава Първа – Въпрос на Отношение 

I 

Един от най-важните въпроси в живота, който хората трябва да научат и който е почти 

напълно пренебрегван, е въпроса за отношението: отношението, което мъжете и жените трябва да 

имат към Природата и другите същества, към Бога. Това е важен въпрос, тъй като отношението 

обуславя цялата ни жизнена насока – както външно, така и вътрешно. Повечето хора имат твърде 

окаяно отношение към живота: вместо да обърнат лицата си към Бога както иглата на компаса 

неизбежно се насочва към северният полюс, те Му обръщат гръб. Ето защо те се натъкват на 

такива трудности и мъки в живота си. Никой никога не им е казвал какво трябва да бъде 

правилното отношение.  

Преди години, когато все още бях много млад, нямах пари да си купя радио и затова си 

направих кристален приемник. Когато исках да хвана някоя станция, трябваше да местя 

миниатюрна игличка по повърхността на кристала докато тя не попаднеше точно на нужното 

място и можех да чуя музика или говор. Ако иглата не беше на подходящото място, не се чуваше 

нищо. Когато размислих върху този феномен, разбрах че ако сме неспособни да възприемаме 

безбройните съобщения и вибрации, които кръстосват вселената, то е защото не сме настроили 

собственото си кристално радио на вярната дължина на вълната. Така че това което трябва да 

правим всеки ден е точно това: да се настроим към Предавателя, тоест да възприемем правилното 

отношение, да се обърнем към Полярната Звезда, която ние наричаме Бог. Само тогава можем да 

възприемем неговите благословии: светлина, любов, радост и здраве.  

Докато хората упорстват в привичното си грубо и неуважително отношение, те никога няма 

да прогресират. О, разбира се, техният прогрес в областта на интелекта, промишлеността и 

механиката не могат да се отрекат, но във всяко друго отношение живота им е празен, посредствен 

и безцелен. Въпросът за отношението е жизнено важен, и то не само отношението ни към Бога, но 

към всичко живо във вселената и към самата Природа.  

Хората никога не мислят да приложат на практика в духовният си живот законите на 

физическия план. Например, колко пъти съм ви говорил за закона за резонанса. Ако в една стая 

имате две пиана настроени едно към друго и изсвирите дадена нота на едно от тях, другото веднага 

ще отговори: същата нота ще завибрира и от него без дори да сте го докоснали. Цялата ни 

еволюция зависи от правилното ни разбиране на този закон. Ако не спирам да повтарям че трябва 

да се обърнете към най-великото, най-красиво и най-могъщо от всички същества, то е защото само 

тогава ще започнете да вибрирате в унисон с Него. И когато вибрирате в унисон с това Върховно 

Същество, с този Принцип, който обхваща всичко съществуващо, започвате да придобивате 

Неговите качества и сили. Докато не направите преднамерено съзнателно усилие да възприемете 

това отношение, постоянно ще бъдете подхвърляни насам натам от унищожителни течения към 

които несъзнателно сте се настроили.  

Отношението ви към това сублимно Същество което управлява вселената трябва да бъде 

пълно с възхита, благоговение, възторг и уважение. Вие ще кажете че никога не сте Го виждали, на 

което аз ще отвърна: “Виждали сте Го! Виждали сте красотата на природата; виждали сте мъжете и 

жените около вас, но никога не сте се замисляли за Автора на тези красоти. За вас Той просто не 

съществува!” Днес хората са загубили чувството си за свещеност. Нещо повече, те се опитват да го 

премахнат напълно като нещо ненужно. Те принизяват и оскверняват всичко.  

Това няма да ви доведе до никъде, мили братя и сестри! Трябва да възприемете вярното 

отношение към Висшата реалност и да придобиете навика да мислите за Нея с уважение, 
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възхищение и Любов. Това е единственият начин да се научите да вибрирате в унисон с тази 

Реалност и с цялото богатство което се съдържа в Нея, единственият начин да успеете да получите 

океана от красота, светлина и любов, които чакат да се влеят във вас, единственият начин да 

участвате в Неговата радост, щастие и свобода. Влюбените преживяват същите усещания, защото 

вибрират на същата дължина на вълната: това е физически закон.  

Точно както изпитвате чувство на радост и възхищение под звуците на музика или песента 

на птиците или при гледката на красива жена или цветя, по същият начин трябва да култивирате в 

себе си свещено чувство към Този, който е създал всичко с такава изумителна интелигентност. Вие 

се възхищавате на някое мъничко камъче, пеперуда … Как е възможно да не сте пълни с 

възхищение към Създателя им? Единствено Той заслужава цялото ви преклонение, а вие Го 

игнорирате и изключвате от представите си. Ето защо винаги сте слаби, уязвими и нещастни. Вие 

ще възразите: “Аз ще прочета много книги. Ще отида да се уча при този или онзи. Всичко ще бъде 

както трябва!” Никога! Това което можете да получите от книгите или хората никога не може да се 

сравни с това което може да ви даде Космическият Разум.  

Хората се опитват да покажат колко са интелигентни като показват дипломите, трофеите и 

медалите си. Но тези неща не са доказателство за интелигентност: критерият по който аз съдя за 

нечия интелигентност е съвсем различен. Току що получих писмо от някоя си госпожа с 

университетска диплома, много знаеща и начетена. Между другото, тя казва: “Често си мисля 

какво ни казахте като се върнахте от пътешествието си до Турция. Вие ни разказахте как докато 

сте гледали от прозореца на хотелската си стая в Истанбул, сте видели дребен старец, който 

приличал на просяк, да преминава през близката градинка. Както си вървял, той спрял, разгърнал 

молитвеното килимче, което носел и започнал да се моли. Вие казахте че сте били толкова поразен 

от неговата искреност и всеотдаденост, че сте се втурнали надолу по стълбите да го намерите и му 

дадете малко пари, но докато стигнете до градинката той бил вече изчезнал.” Не е ли чудно как 

хората си спомнят такива малки детайли? После моята кореспондентка споделя че си спомня за 

този турски старец, защото тя самата не може да се моли. На това аз ще и отговоря: “Не се 

притеснявай! Един ден ще се научиш . Ако толкова те е впечатлила молитвата на този старец, ти 

със сигурност ще се научиш.” Да, дори и да имате чувството че не получавате никакъв отговор на 

молитвите си, продължавайте да е молите, защото молитвата активира духовните центрове на 

човека. А когато чакрите, лотосите са активизирани, те предизвикват необикновени 

трансформации.  

Благословени са тези които приемат думите ми и начаса започнат да култивират правилно 

отношение. Не е лесно, знам. Понякога е нужно да търсите дълго време, точно както аз движех 

игличката по кристалният си приемник, без никакъв резултат, и тогава, неочаквано попадате на 

вярната точка, на нужната дължина на вълната и се включвате към предаването! Трябва да 

настоявате, да упорствате, дори да заплашвате! Да, заплашвайте Небето с любовта си и един ден 

ще се настроите на правилната дължина на вълната. Думите не ще могат да опишат 

преживяванията ви, когато това се случи. Знайте, че точно както аз наблюдавах този турчин молещ 

се на молитвеното си чердже, така и винаги има някой който ни гледа и е готов да ни помогне. 

Нямате си представа колко същества ви гледат и ви съчувстват когато се молите! Всевишният е 

прекалено зает и прекалено далеч, но редица негови служители бързат да ви помогнат, да ви 

донесат утеха, мир и радост. Аз не бях достатъчно чевръст да стигна навреме до този просяк и му 

дам нужните му пари, но същностите от невидимият свят никога не закъсняват и не грешат! 

Получавате даровете им на мига.  

Знаете ли че в Амазонските джунгли живее малко животинче, което преди да отиде да спи 

през нощта, вдига предните си лапички нагоре към небесата и прави няколко поклона? Авторите 

на филма казват че то изглежда точно сякаш си казва молитвите! Това е мъничко, вълнисто 

същество с пухкава опашка, вид мравояд. През останалата част от деня то стои на четирите си 

крака, но вечер преди сън то се вдига на задните си лапи, вдига предните си към небето и няколко 

пъти се покланя ниско към земята със затворени очи. Когато приключи с тази церемония, то се 

протяга и с невинен израз на муцунката си слага главичката си на предните си лапи и заспива! 

Просто прекрасно, нали? Има толкова неща на тази земя, които ние все още не знаем, но с времето 

ще знаем всичко, разбира се!  
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И така … ето ви няколко думи по въпроса за правилното отношение. Аз ви моля, приемете 

ги в сърцата си и се научете да живеете в отношение на уважение към божественото, дори и само 

за няколко минути на ден, така че да възстановите връзките си с Бога.  

Бонфен, 4 август, 1974  

 

Глава втора – Истинската Женитба 

Учителят чете Мисълта за деня: 

“Когато някой говори за “чист дух”, това е само начин на изразяване, защото чистият дух не 

може да съществува във владенията на поляризацията, на следствията. Чистият дух може да бъде 

намерен само обратно в дълбините на Космическият океан. За да се прояви, духът се нуждае от 

тяло, от носител, или, ако предпочитате, от съпруга. Тази съпруга е нашето физическо тяло и за да 

се прояви във външният свят, за да работи и да се изрази по различни начини, духът, тоест ние 

самите, използва посредничеството на тялото ни. Колкото по-силен и извисен е духът който се 

проявява, толкова по-фин, по-изтънчен и светъл ще бъде носителят му, материята в която той се 

облича. В такъв случай духът и тялото ще бъдат почти едно цяло. Но духът и материята са и 

винаги ще бъдат противоположни полюси, иначе не би била възможна никаква манифестация.” 

За пореден път имаме дневна медитация, която ви изглежда странна и неразбираема. 

Опитайте се да кажете на хората че ние сме духове и че телата ни са наши съпруги! Те никога няма 

да приемат подобна идея. Но, нека ви попитам нещо – защо семейните двойки толкова трудно се 

разбират помежду си? Това е защото всички сегашни бракове всъщност са прелюбодейство! 

Хората се женят за някой външен човек, който всъщност е неподходящ, докато истинският брак, 

единственият законен брак е съюза между нашият дух и тялото ни.  

Да, истинската женитба е брак между духа и материята. Ако на физическо ниво хората са 

тласкани от този инстинкт да търсят и да се обединят с друго същество, то е защото техният съюз е 

илюстрация, отражение и символ на сливането на духа и материята на по-високо ниво. Духът и 

материята изглеждат различни и обособени, но всъщност са една цялостна реалност. Това което ги 

кара да изглеждат различни и дори противоположни е феномена на поляризацията. Изначалната 

реалност – наречете я Господ, ако искате, е длъжна да се поляризира, за да се прояви: никаква 

проява не е възможна без поляризация. От друга страна, всяка проява, позитивна или негативна, 

пасивна или активна, духовна или материална, винаги е изражение на Божеството. Извън Бога не 

съществува нищо. Дори материята е част от Бога. Това е истинската философия. Вероятно това 

противоречи на любимите ви идеи, но аз съм длъжен да ви кажа истината. Всичко съществуващо е 

част от Бога, както духа, така и материята. Бог, безграничният, всесилният, е единствената 

реалност и вселената е неговата изумителна творба.  

Никой не знае какво точно е Бога. Той е Абсолюта, Непроявеното. Той няма тяло и осезаемо 

проявление, но когато иска да се прояви, да се изрази в обективният свят, той се поляризира и чрез 

тази поляризация Той твори. Всеки полюс действа на другия и целият свят, цялата вселена е плод 

на това взаимодействие. Това е Бога: проявата на двойката противоположности, духът и материята. 

А какво сме ние? Ние сме нещо съществуващо в съзнанието на Бога. Бог мисли и твори, а ние сме 

като мисли в съзнанието му. Когато сте способни да разберете това, ще разберете всичко, защото 

тази идея е ключ към всичко.  

Божеството, тоест Абсолюта понякога е дефиниран негативно като Не – съществуване, тъй 

като той е отвъд всякаква дефиниция. Каквото и да кажете за Бога, Той не е това. Може да 

говорите за Него красноречиво и великолепно, добро или лошо, но Той няма да бъде това, Той е 

нещо съвсем друго. Ако попитате Посветен кой е Бог, той ще отвърне само с мълчание, защото 

само мълчанието може да Го изрази. 

В Кабала Абсолютът е познат като Айн Соф Аур: Безгранична Светлина, Невиждана 

Светлина. Когато Абсолютът се проявява, това става винаги в двойната полярност на дух и 

материя, младоженец и невеста. Да, Божественото начало има невеста, съпруга. Единствено 

християните мислят че Бог не е Женен. Те казват че Той има син, но въпреки това твърдят че е 

ерген! Откъде хората са приели тази идея за женитбата ако не от висшата реалност? “Каквото 

долу, такова и горе.” Всичко което виждаме тук, в проявеният свят, се основава на първообрази от 

божественият свят. Кабала учи че Бог има съпруга, Шекина, с която се намира във вечен любовен 
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съюз и че така те двамата създават светове! Ето защо човешките същества, които са създадени по 

Божие подобие, винаги търсят противоположният пол, с който да се обединят.  

Духът е субтилен, неуловим принцип който няма нито форма нито измерение. Той може да 

бъде сравнен с толкова фин парфюм който ако не бъде държан в запечатан съд се изпарява и 

отлита. Духа е толкова фин че може да бъде задържан само ако бъде поставен в затворен съд, 

някакъв контейнер, и това е функцията на нашите физически тела, тъй като материята има 

свойството да обгръща и приковава духа. Ако това не беше така, никаква манифестация не би била 

възможна. Духът просто би се върнал към източника си и материята би била само инертен и 

безжизнен прах. Когато се обединят, духът е длъжен да допусне някои ограничения, но така той 

раздвижва материята и благодарение на него тя се изпълва с живот. Но когато отново се разделят в 

момента на смъртта, материята се връща в първоначалното си инертно състояние и духа си отива. 

Женитбата на Духа с Материята внушава жертва. Духът се съгласява да се ограничи за да оживи 

материята, а материята се съгласява да му се подчинява за да стане майка на децата му. Всичко 

съществуващо, цялото творение е тяхно потомство.  

Така че единственият истински брак е съюза на духа с физическото ни тяло, което е 

истинската ни съпруга. И единственият истински развод става в момента на смъртта, когато духът 

и материята се разделят. Бих искал да ви покажа необичайната широта и необятност на тези 

въпроси, но съвсем не съм сигурен че ще ме разберете. Когато духът сключва първият си контракт 

с физическото тяло, това вече е жестоко ограничение на свободата му на движение, и ако освен 

това решим се свържем с външна съпруга или съпруг, тази втора женитба носи допълнителни 

ограничения за духа ни и лишаване от свободата му. Ние се опитваме да задоволим нашите 

партньори, да ги направим щастливи и да изпълним прищевките им и това отслабва духа ни. На 

всичкото отгоре нашата първа жена (физическото ни тяло) протестира и ни обвинява в изневяра и 

блудство! И никой не осъзнава напълно тежестта на произтичащите от това проблеми и аномалии.  

Тези които са напълно наясно с този проблем предпочитат да не стъпват в брак. Те чувстват 

че вече са женени. Те знаят че духът им вече е достатъчно обременен от първата им жена и те 

нямат желанието да му налагат допълнителен товар. Те осъзнават че ако сключат втори брак, ще 

им се наложи да бъдат неверни и да престъпят множество закони. С други думи, те ще трябва да 

посветят енергиите си на втората си жена, вместо да ги пазят за тази, която първа им се е 

посветила, и в резултат на това тя ще залинее, ще се изтощи и дори може да въстане и да откаже да 

им служи. Поради тази причина всички велики духове които са искали да работят за истински 

благородна и възвишена задача и да бъдат свободни да помагат на хиляди човешки същества, 

вместо само на едно (което между другото каквото и да правите никога няма да ви бъде благодарно 

колкото и да се опитвате да го задоволите и да го направите щастливо и винаги ще намери нещо за 

което да се хване за да ви критикува) … та, както казах, затова великите духове винаги са 

отказвали да посветят цялото си време и енергия само на едно човешко същество. Те винаги са 

пазели силите си изключително за първата си жена, която вследствие на това е била по-здрава, 

красива, по-активна, гъвкава, приспособима, отзивчива и жизнена, по-изразителна и интелигентна. 

Сега, това което казвам не е причина да си мислите че трябва да пренебрегвате втората си 

съпруга. Нямате право да я биете или да я изоставите с оправданието: “Аха, чу ли какво каза 

Учителят? Дотук с теб!” Не, ако вече сте женени, ако вече сте казали “Да”, ако сте дали обещание, 

трябва да го спазите. Не може просто така да напуснете съпругата или съпруга си без основателна 

причина, иначе в другият живот ще бъдете отново заедно, но в по-лоша ситуация. Трябва да бъдете 

свободни, разбира се, но като използвате разума си.  

Последното изречение от пасажа който ви прочетох преди малко има много дълбок смисъл: 

“Но духа и материята са и винаги ще бъдат два противоположни полюса, иначе никаква 

манифестация няма да бъде възможна.” Това е нещо което обикновено не бива разбирано. Без 

съществуването на два полюса не може да има творение. Но, както съм ви казвал, даден ми е ключ, 

който отваря всички врати във вселената и този ключ е човекът. Гръцките Посветени са казали: 

“Познай себе си и ще познаеш цялата вселена и всички богове.” Много Египетски фрески показват 

хора държащи символ във формата на кръст с кръг над него. Този символ, който никога не е бил 

дешифриран от учените и Египтология, е астрологичният знак на Венера, но също така е 

символичен израз на човек с протегнати ръце и събрани крака. А хората които държат символа са 

Посветените, които са притежавали ключ към всички врати и достъп до Мистериите.  
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Този ключ също така представя двата принципа: кръгът, който понякога е заместен от 

триъгълник, представя божественият свят, Абсолюта или в случай на триъгълник, свещената 

троица. Кръста представлява четирите състояния на материята, на физическият свят. Да, ключът 

към всички мистерии е самият човек, защото в него духът и материята, мъжкият и женският 

принцип са обединени. Това е смисъла на ключа, който Мелхиседек е дал на Абрахам, дарът на 

двата принципа под формата на хляб и вино – хлябът представя мъжкият принцип, а виното 

женският.  

Тези два символа могат да бъдат наблюдавани навсякъде във вселената и дори в човешкото 

тяло, особено в устата където слюнчените жлези са във формата на малка чепка грозде, а вкусовите 

рецептори наподобяват житни класове. В тази връзка може да прегледате лекцията “Любовта е 

скрита в устата.”* Когато Исус казва: “Който яде плътта ми и пие кръвта ми … “ той намеква за 

двата принципа, които трябва да бъдат наша храна и питие: хляб и вино, жито и грозде. Устата е 

важен принцип също така защото съдържа двата принципа: езика и двете устни. Мъжкият принцип 

винаги е един, уникален, докато женският принцип винаги е двоен. И двата се обединяват за да 

създадат дете – словото, речта. Всъщност, в изследванията си аз стигнах дори по-далече: когато 

изследвах семената на гроздето и пшеницата, установих, че житните зърна наподобяват женските 

гениталии, докато тези на гроздето мъжките. Всички са яли пшеница и грозде, но никой не се е 

замислял защо двата принципа са така представени в тях. Когато мъжа и жената създават дете, 

мъжа отделя нещо бяло, цвета на хляба и житото, докато жената дава нещо червено, което е цвета 

на виното. За да се създаде дете са нужни двата принципа.  

Трябва да разберете как двата противоположни полюса си взаимодействат. Вземете 

например един магнит. Той има два противоположни полюса. Ако искате да привлечете друг 

магнит, трябва да насочите положителният полюс на единият към отрицателният полюс на 

другият. Двата полюса с еднакъв заряд се отблъскват. Хората също са поляризирани. Главата и 

краката са с различни полярности, както и лявата и дясна част на тялото и предната и задната му 

част. Когато сте гръб към гръб към някого не е същото когато сте лице към лице. Ако знаете за 

тези тънки подробности, ще знаете как да ги използвате практически, например да лекувате хората. 

Ако знаем как да се поляризираме с другите хора, с природата, със земята, ние предизвикваме 

реакция на привличане и отблъскване, полза или вреда. 

Например, любовниците не знаят че когато по време на секс заемат различни позиции те 

привличат съответни сили, полезни или разрушителни според позата. Мнозина се забавляват 

заемайки разни екзотични пози без да си имат и представа че така привличат или отблъскват 

определени сили. Посветените могат да ви кажат точно кои позиции са ползотворни и кои пагубни, 

но това е деликатна материя и сега не искам да спирам на нея. Искам само да предупредя мъжете и 

жените че когато практикуват тези практики без нужното истинско знание, те неминуемо ще им 

донесат само нещастие и болест. Никога не практикувайте нещо без да знаете какви ще са 

последствията. Посветените, които знаят всичко за това, предпочитат да се въздържат напълно.  

Всъщност, най-добре човек да не знае нищо за тези практики преди дълго да е работил за да 

стане силен, благороден, да се пречисти и усъвършенства. Мнозина са жадни за тези знания за да 

могат по-добре да престъпят законите, да се принизят и обезчестят. Но по този начин те само 

трупат дългове и си подготвят тежка карма. Ако искате да живеете във великите мистерии, трябва 

да се подготвите за това, така че вместо да ги използвате във вреда на себе си и другите, да 

причинявате само добро.  

Като говорим за двата принципа, трябва да спомена че те са представени във всеки аспект 

на вселената: в природата, в планините и звездите, в тялото ни с неговите дихателна и кръвоносна 

системи, дори в изкуството и техниката. Те са навсякъде където един елемент прониква в друг и го 

насища със себе си. Когато можете да видите двата принципа навсякъде където те са представени, 

тогава ще имате истинско познание. “Познайте себе си и ще познаете цялата вселена и всички 

богове.” Човек е огледало на вселената. Всичко което съществува във вселената е пресъздадено в 

миниатюр в човека. Но проблема е че той още не се познава. Може би някои ще бъдат изкушени да 

възкликнат: “О, аз се познавам и то твърде добре!” Не, вие знаете само физическото си тяло, 

низшият аз. Познавате ли висшето си Аз? Вие ще попитате: “Кой е висшият ми аз?” Какъв въпрос! 

Висшият ви аз е вашият дух, вашият център, а низшето ви аз е материята, кръстът. И такива 

каквито сте сега, в момента познавате само стомаха си, половите си похоти, страсти и апетити, 

вашите пороци и желания. Вие не познавате духа си, който винаги работи, винаги твори: това е 
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Азът който трябва да опознаете. Понастоящем вие не знаете нищо друго освен материята. Науката 

се вълнува само от спускането все по-дълбоко и дълбоко в материята. Тя не съзнава, че ако 

материята е толкова богата, то е защото е получила цялото това богатство от духа.  

Това обърква всичките ви представи, нали? Да научите че вече сте женени, дори старите 

ергени и моми … ! Всички ние имаме определени грижи към нашата съпруга, физическото си тяло. 

Трябва да се грижим за него, да го храним и учим, да сме сигурни че винаги е чисто и здраво, тъй 

като пренебрегването на тези задължения повлича всякакви досадни последици. Аз съм сигурен че 

всичко това е ново за вас, че никога не сте си представяли нещата по такъв начин. Дали пушачите 

си мислят за вредата която нанасят на съпругата си? Тя плаче и му се моли да спре да я наранява, а 

той просто продължава да я мъчи с пушенето си! Или дали хората знаят че навреждат на жена си 

когато се напият?  

Изглежда че докато ме слушате започвате да чувствате как мека светлина ви изпълва и 

разсейва част от мъглата и объркването ви. Вероятно тези неща все още не са ви ясни 

интелектуално, но вие чувствате как нещо есенциално, нещо истинско започва да се оформя в 

съзнанието ви. Може разума ви още да не се справя напълно с думите ми, но вие чувствате че сте 

на пътя към истината и че всичко което се иска от вас е да продължавате напред и да се трудите. 

Моята задача не е толкова да пълня главите ви с информация, но да ви дам това от което се 

нуждаете за да почувствате, да вкусите някои есенциални истини и да най-важното, да ги живеете. 

Това което ме интересува във вас не е интелекта ви, но сърцето, душата и духа ви. Ще дойде ден 

когато ще притежавате сигурен вътрешен компас, непогрешим водач, който ще ви сочи пътя и ще 

в тласка в правилната посока. Когато този ден дойде, никой няма да е в състояние да ви заблуди 

или да ви използва за собствените си зли цели.  

Бонфен, 20 септември, 1974  

 

Глава Трета – Слънцето е Източника на Любовта 

Учителят чете мисълта за деня: 

“Източника на мировата любов е слънцето. Слънцето насища цялата природа с частиците си 

на светлина и любов и човек получава тези частици при контакта си със земята, камъните, 

растенията, животните и събратята си хора. Да, хората също носят в себе си слънчеви частици, 

макар и не много. И точно защото тези слънчеви частици в тях са в недостиг, те са принудени да ги 

търсят извън себе си: това което притежават не е цялостно. Обменът който правят помежду си 

често е само взаимно ограбване. Ето защо има толкова много разводи, раздели и престъпления. 

“Истинската любов може да бъде намерена в изобилие на слънцето. Там трябва да я 

търсите. Ако не пиете от извора, ще трябва да се задоволите с няколко капки роса, кондензирали 

тук и там на някое листо или цветче … но те никога не са достатъчно. Определено, има някои 

части на тялото където може да се намери малко количество любов, но ако се задоволите само с 

това и не намерите източника и, винаги ще сте гладни и жадни. Всички любовници изпитват това: 

те постоянно изпитват чувството на вътрешен глад и никога не са истински и напълно задоволени. 

Единственият отговор е да намерим извора и да пием от безграничната любов, която задоволява 

глада и жаждата на цялото творение. Само тогава може да си позволите да обичате някоя жена или 

мъж. Но, ако искате да бъдете истински наситени, черпете любов от извора.” 

Сигурен съм че не ви е много ясно точно за какво се говори в този пасаж. Търсете 

универсалната любов в слънцето? Каква нелепа идея: кой би искал да се занимава с това? Докато с 

някой мъж или жена … е, поне това значи нещо за вас. Но не и слънцето! Мога ли обаче да ви 

попитам, защо е толкова трудно да се намерят истински щастливи хора? О, да, със сигурност 

хората могат да бъдат щастливи за няколко дни или дори седмици, но това никога не продължава 

дълго. На практика, ако трябва да са честни със себе си, те ще признаят че често им се налага да се 

преструват на щастливи и задоволени за да угодят на партньора си. Те се търкат един в друг, 

опитвайки се да продължат кратките си моменти на удоволствие колкото се може по-дълго, но с 

времето празнотата и пропастта вътре в тях и между тях се разрастват до такива размери, че те са 

принудени да признаят че не могат да продължават така и трябва да се разделят. И всички намират 

това за твърде нормално. “Какво друго може да се очаква? Любовта не продължава вечно!” И все 

пак, въпреки че са убедени че любовта не продължава вечно, те се чувстват длъжни да се закълнат 

във вечна любов! С други думи, те се самозалъгват и целият живот се превръща в комедия, или по-
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точно, в трагедия, трагикомедия! И това което най-много ме учудва е че въпреки това хората 

неспирно продължават да хранят съмнителната си надежда че ще намерят истинската любов – ако 

не първият път, вторият, ако не вторият, третият … ! Аз намирам тази надежда наистина 

учудваща!  

Това което хората погрешно вземат за любов често са само приятни усещания, силни 

емоции, вулканични изригвания. Не, всичко това са физиологични, анатомични, биологични или 

фантасмагорични манифестации, но те не и любов! Вие ще кажете: “Но тогава какво е любовта?” 

О, ако само знаех, щях веднага да ви кажа, но засега още не ми е известно! Цял живот търся 

любовта, и всеки ден си казвам: “О, най-накрая разбрах какво е любовта!” И на следващият ден 

намирам още мъничко повече и си казвам: “Това е то! Този път наистина разбрах.” Единственото 

което знам със сигурност е че любовта е безгранична и поради това никога не мога да твърдя че я 

познавам. Най-много мога да кажа, че съм се докосвам до нея. Това е всичко! Но вие знаете какво е 

любовта, нали така? Чудесно, поздравявам ви! Моля ви, бъдете така любезни да ми кажете, защото 

аз още не съм сигурен. Тя е толкова необятна, толкова богата и различна, толкова красива и 

мощна, че ще ми трябват още стотици и стотици години да я позная както трябва. Но защо, ако 

познавате любовта, все още сте нещастни, болни и намусени? Това показва че любовта която 

познавате не е нещо истинско. 

Любовта носи със себе си подаръците на вечният живот, величие и светлина. Ако не 

притежавате тези неща, значи нищо не знаете за любовта. Любовта идва от много високо, защото 

истинската любов е самият Бог. Това е нещо, което хората не знаят: това което те наричат любов е 

само много ограничена, деформирана, брутална проява на енергията на любовта в определени 

части на тялото им: това не е истинската любов. Ако искате да познаете любовта, трябва да я 

потърсите в извора и, и този извор е Бог, а негов представител в нашата система е слънцето. Ето 

защо трябва да стигнем до слънцето и да намерим любовта, която е живот, любовта която храни 

цялото творение.  

Низшият вид любов изисква само удоволствие, задоволяване, възбуда и приятни усещания. 

Всъщност това изобщо не е любов, а апетит, начин за обсебване на другия, и понякога дори форма 

на насилие. И все пак това е така наречената любов към която всеки се стреми. И то толкова, че 

прибягват до помощта на медицината, до хапчета и хормони, екстракти от някои жлези и така 

нататък, само и само да удължат сексуалната си активност колкото се може по-дълго, така че да 

могат да се държат като животни докато станат на деветдесет и девет години! Докато аз искам да 

ви заведа в области където наистина ще знаете какво е любовта. Източника, единственият извор на 

любов е самият Бог. Но слънцето също е необятен, щедър извор, тъй като то е образ на 

божественият Извор. Огледайте се около себе си! Вижте как цялото творение се възползва от 

слънцето. Любовта която се лее от слънцето втъкава живот в тревите, растенията и дърветата, 

които са постоянно изложени на слънцето, и ние на свой ред, черпим живот от тях. Ето защо 

ученикът, който иска да познае истинският живот, истинската, божествена любов, се обръща към 

източника, към слънцето. Като медитира върху него, като го гледа и обича, той го приема все по-

дълбоко и по-дълбоко в себе си. Подобно на плод, изложен на слънчевата светлина, той абсорбира 

частици от слънчевата жизненост, за да може да ги предаде на събратята си, да ги съживи и 

просветли. Това е истинската любов. Когато мъжа и жената се прегръщат и спят заедно, това не е 

истинска любов. Това е сексуалната, чувствена любов за която всички говорят и пишат, 

възвеличават в песни и въздигат на пиедестал. Но тази форма на любовта руши и анихилира, тъй 

като тя е невероятно мощна дезинтегрираща сила. Когато започнете да горите в този огън, той 

започва да топи определени материали, най-ценните ни частици, тези на мозъка. Вие сигурно 

никога не сте мислили за секса по този начин, но половата любов е леярна. Чисто чувствената 

любов е дезинтегрираща сила, която разтапя мъжката квинтесенция. Това е адският огън. Докато 

другият вид огън, огъня на слънцето, не само няма да ви разруши, но ще ви изпълни с живот и 

светлина.  

Всъщност лъчите които непрестанно се леят от слънцето и оплождат земята и всичко живо в 

слънчевата система са от същата квинтесенция като флуида с който мъжа опложда жената. 

Разликата е само че лъчите на слънцето са етерични и лъчисти, докато мъжката есенция е 

кондензирана. Но Посветените които са постигнали тайната на сублимацията и постоянно работят 

за да насочат енергиите си към Небесата, са стигнали дотам че могат да произвеждат и излъчват 

вибрации с честотата на слънцето. Ето защо е толкова важно да е живее чист, светъл, девствен 

живот. При това няма опасност извора на живота да пресъхне. Не, няма прекъсване на живота и 



8  

активността. Напротив, всичко продължава, но по различен начин: човешката еманация става 

толкова фина и чиста, че човек става способен да прави добро на всички живи същества. Вие все 

още си нямате представа за силата на абсолютната чистота, как тя усилва ядрото на човешката 

сила и изтънчва еманациите му. Това обяснява защо те могат да бъдат изпразвани 

непрекъснато(точно както слънчевият разряд не спира никога), но разбира се, не на физическо 

ниво. Това което сега ви казвам заслужава пълното ви внимание и най-искреното ви уважение.  

Очевидно сега слънцето не значи много за вас, но вие самите ще се убедите: след като сте 

пролели твърде много сълзи и сте се парили прекалено често, тогава ще се обърнете към слънцето 

за да потърсите любов която никога не наранява и ограбва, но само дава. Защо хората никога не се 

обръщат към слънцето? Защото слънцето никога не кара никого да страда, а те очевидно имат 

нужда да страдат! И къде намират това страдание? Във връзките си с мъжете и жените. Да, можете 

да бъдете сигурни че ще ви се наложи да страдате и да преживеете всякакви проблеми и нещастия 

с хората, но никога със слънцето … освен ако, разбира се, забравите да си сложите шапката: тогава 

може да получите слънчев удар!  

Това ми напомня за инцидент който се случи преди много време, преди тридесет и пет 

години. Често бях канен на сбирките на писатели, артисти, астролози и т. н. и разбира се, случваше 

се да дискутирам с тях по различни теми. Един ден младо девойче дойде и ме заговори. Една тема 

водеше към друга и накрая стигнахме до любовта. Не си спомням точно какви доводи и дадох, но 

тя беше много доволна от обясненията ми, въпреки че тогава не разбирах защо. След време, на 

друга сбирка, един писател се изправи и неочаквано започна да сипе хули и обвинения по мой 

адрес пред всички. Аз си нямах на представа какво го накара да направи това докато накрая той не 

ми каза как стоят нещата. След разговора ни младото момиче го изоставило, тъй като разбрала 

колко опасна е сексуалната магия, която той практикувал с нея. Тогава аз казах на всеослушание: 

“Слушайте, Господине, аз си нямах на представа че това момиче е ваша собственост или че вие 

имате някакви права върху нея. Можете ли да ме обвините в престъпление за това че без да знам, 

аз и помогнах да се освободи от лапите ви? Слънцето има право да свети и всеки който не носи 

шапка рискува да получи слънчев удар. Би трябвало да носите шапка!” Мъжът беше сащисан от 

думите ми, но всичко други добре се посмяха.  

Ето ви няколко думи за истинската любов. Докато не утвърдите връзката си със слънцето, 

любовта ви винаги ще бъде низша, животинска любов. Но когато се свържете със слънцето, 

любовта ви ще става все по-издигната и по-безличностна*. Освен това, вижте последното 

изречение от мисълта за деня. “Тогава сте свободни да обичате мъж или жена, но ако искате да 

бъдете тотално задоволени, първо потърсете любовта в източника и.” Космичната, вселенска, 

безличностна любов на слънцето е тази която въздейства на другата любов, въздига я и я 

облагородява. Един ден вие ще обичате партньорите си п различен начин. Ще мислите за тях, ще 

ги обичате така че да им правите само добро и да им носите само щастие, красота, подем и успех, 

не както сега, надявайки се да задоволите собствените си нужди за тяхна сметка. Когато намерите 

източника, никога няма да можете да обичате по старият начин. Когато сте със съпруга или 

съпругата си, потоци от благословия и лъчи ще струят от вас така че вие самите ще бъдете учудени 

от себе си.  

Никога не забравяйте че истинската любов е също и светлина, вечен живот и безгранична 

сила. Истинската любов е сила и в същото време светлина. Факта че, когато не понасяте някого, 

виждате в него само пороците му, лошите му страни и слабостите му, но, ако го обичате, виждате 

само прекрасното и божественото в него показва че това което казвам е истина. Да, защото 

любовта е ясновидец. Тя вижда само най-доброто в хората. Когато спрете да обичате вие 

ослепявате и не можете да видите добрите качества на човека или ситуацията. Ако ви казвам че 

любовта ви просветлява и ви прави ясновидци, то е защото това е жива и неоспорима истина! И 

ако обичате цялата природа, цялата вселена, ще започнете да виждате и разбирате неща които 

преди никога не сте разбирали. Да, любовта ни носи разбиране. 

Бонфен, 20 Септември, 1975  

 

Глава Четвърта – Целта на Любовта е Светлината 
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Темата за любовта е необятна и необичайно богата. Към нея може да се подходи по 

различни начини – всъщност вече това вече е направено. За любовта е говорено от най-различни 

гледни точки: органична, психологична, физиологична, социална, морална и религиозна. Но 

подходът към любовта който практически е непознат на хората защото не им е бил разкрит е 

гледната точка на Езотеричната Наука.  

Чух за дръзките експерименти които някои американски лекари и изследователи са провели 

наскоро. За да проследят физиологичният феномен който протича докато хората извършват полов 

акт, те свързват различни части на тялото на доброволците, мъж и жена, към записващи машини, и 

така наблюдават на екраните им различните извивки и честоти, които биват регистрирани докато 

мъжът и жената извършват сексуалният акт … целите омотани в жици! Изглежда че в Съединените 

Щати има изобилие от “разкрепостени” хора които са се освободили от старите морални табута в 

тази област, така че никога няма недостиг на доброволци: хиляди хора са готови да предложат 

услугите си! Относно изследователите, по-добре да не питаме колко внимателно следят данните на 

мониторите си по време на такива експерименти! И разбира се, никой не знае какво става в самите 

тях – без съмнение всякакви интересни реакции. Каква загуба че те самите не са свързани към 

регистриращите си машини! Но, каквото и да открият, те винаги ще бъдат много далеч от знанието 

на Езотеричната Наука.  

Въпреки че учените знаят много за биологичната структура на хората, те никога няма да 

знаят цялата истина освен ако не изучат въпроса за излъчванията и еманациите на човешките 

тънки тела, за етеричните им и флуидни отделяния. Засега, разбира се, те дори нямат представа че 

такива неща съществуват. Но именно тези измерения на човешкото същество са най-важни и 

затова и те ме интересуват повече от всичко останало. Това което наистина има значение е къде 

отиват енергиите отделени по време на полов акт и какви резултати произвеждат, какви щети и 

разрушения причиняват или какви конструктивни, положителни ефекти произвеждат. Кой може да 

отчете и контролира всички тези сили? Няма ли да бъдат като изригващи вулкани, бълващи лава и 

пепел на главите на хората и изгарящи живи цели градове(говорейки символично!). Това е което 

мъжете и жените трябва да знаят. Ако всичко от което се интересуват е удоволствие, същности от 

нисък порядък, определени елементали, определени естествени подземни сили ще се възползват от 

силите които те излъчват, ще се хранят с тях за сметка на любовниците.  

Посветените знаят за това още от древни времена. Трябва да знаете че когато мъжете и 

жените се интересуват само как да получат удоволствие, когато целта на половият им акт е низша, 

те привличат същества от долните светове които проникват в тях. А какъв хаос и опустошения 

само могат те да произведат за много кратко време … ! Силите на любовта са божествени и те 

трябва да се върнат в божественият свят! Когато любовниците са съзнателни за това, тогава цели 

йерархии от същества им помагат да канализират енергиите си и ги използват за доброто на 

човечеството и целият космос, защото те са изключително витални, жизнени енергии! Така че, над 

всичко друго най-важна е целта и ако мъжете и жените са напълно съзнателни за висшата природа 

на техният съюз, енергиите които те освобождават могат да постигнат велики неща. В такъв 

случай ангели и още по-високи същности се ползват от тях и непрекъснато помагат на 

любовниците да растат в силата и красотата. В тази насока съществува цяла наука, която е 

разпространена в Индия, Тибет и древен Египет. Тези които са били способни да приложат тези 

възвишени истини на практика са постигали здраве, сила, удължавали са продължителността на 

живота си и са придобивали определени сили. Силата на любовта е най-мощната енергия на света. 

Никоя друга сила не може да я надмине и дори да и се равнява. Любовта е всесилна.  

Когато прегледам някои наскоро издадени книги или статии по въпроса за любовта, аз често 

се чудя защо авторите им никога не се допитват до мнението на посветените. Те ограничават 

изследванията си до тълпата, до човешкото стадо, което прави любов като животните. 

Заключенията от тези опити са верни, разбира се, защото се базират на експерименти с много хора, 

но в същото време не са верни, защото не включват опита на най-еволюиралите от човешките 

същества. Те също трябва да бъдат питани за мнението им по въпроса. Аз съм сигурен че ако те 

биха го дали то би било откровение за мнозина! Междувременно докторите съветват младите да 

правят любов по всякакъв начин очевидно вярвайки че по този начин ще ги освободят от всякакви 

нервни дисордери! Аз често съм имал възможността да говоря с хора които са следвали този съвет 

и те винаги са били в по-тежко положение от преди. Защо хората дават съвети когато не знаят 

нищо за структурата на човека? Това може да бъде решение за някого, но далеч не за всички.  
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Когато Господ е създал мъжа и жената, той ги е екипирал с перфектна система от канали, 

проводници и разклонители, чрез които сексуалната енергия може да намери пътя си към по-

високи нива ако знаят как да я управляват. Тази система е на мястото си. Всеки мъж и жена я 

притежават, но единственият проблем е че или е ръждясала, или е запушена или несвързана. Той е 

снабдил хората със система с такава сложност и съвършенство, че когато започнат да я изследват, 

учените ще бъдат поразени. Но засега единствените които могат да ги видят са ясновидците, тъй 

като каналите за които говоря са с флуидна природа и следователно дори по-фини и чувствителни 

от нервната система. Ясновидците могат да видят пътя който тези енергии следват започвайки от 

най-долу и водейки п целият път до мозъка.  

Ако не успеете да трансформирате тези сили незабавно, не се обезкуражавайте. Никога не 

трябва да се предавате с извинението че е трудно. Трябва да се опитвате и опитвате упорито и без 

умора да повтаряте усилията си, както паяка плете мрежата си. Вятъра я къса за кой ли път, но 

паяка продължава да се опитва докато накрая вятъра спре и той успява да завърши работата си. 

Докато ако не успее от първият път, ученикът често се предава и се връща обратно към 

посредственият си живот … само защото не е успял веднага! Но провала е нещо нормално: трябва 

да се изправите на крака и да продължите!  

Повечето хора се задоволяват да утолят апетита на телата си по време на любовта. Те не 

дават и пет пари за нуждите на душата и духа си. Хората отделят цялото си време и внимание на 

телата си, възхищавайки им се, говорейки им, прегръщайки ги … правейки всичко най-

екстравагантно, само и само да изцедят от тях най-голямото възможно количество удоволствие. За 

тях няма значение ако в резултат на това душата и духът им страдат и тънат в мрак. Аз никога не 

съм ви казвал да не се обичате. Напротив, трябва да се обичате колкото се може повече, но на по-

високо ниво, не само на физическо. Не само да се впускате във възбуда и задоволяване, а после да 

заспите! Но никой няма каквото и да е желание да се издигне до по-високо ниво. Вместо да се 

подготвят за сексуалният акт в пълна съзнателност за важността му, те винаги бързат, бързат да 

скочат и потънат в блатото. Те толкова бързат, че нямат време да спрат и помислят. Вижте само 

как повечето хора “правят любов”: припрени, трескави движения, горящи от похот очи. Мъжете 

мислят само да задоволят апетита си, да разкъсат и погълнат жертвата си … и жените са твърде 

щастливи с това положение на нещата, те се наслаждават на блясъка в мъжкият поглед, който 

издава низките им страсти! Ако те бяха по-чувствителни и фини, те биха се ужасили от този 

поглед, защото той показва само че мъжът е готов да граби и погубва. Но те точно това искат. Те се 

омайват от него. Всъщност, жените такива каквито са сега, не се радват твърде много когато мъжът 

ги уважава и им се възхищава, когато ги гледа със светлина и чистота в погледа си. Те си мислят: 

“Хм, какво ли мога да чакам от него!”, и го изоставят. Жената инстинктивно желае да се чувства 

като тесто в ръцете на хлебаря: тя иска да бъде контролирана изкъсо, да бъде ръководена и 

подтискана. Ето на какво се наслаждава съвременната жена. Да бъде гледана с уважение и небесна 

чистота не значи нищо за нея. Разбира се, има изключения, но говорейки като цяло, това е 

положението на нещата!  

Ако решите да живеете в светлина и да използвате любовта си в служба на истински 

духовна работа, ако искате да пиете от чистите води на небесата, вместо от инфектираните 

застояли локви долу(говорейки символично), като гледате в очите на другия след като сте правили 

любов, ще бъдете толкова изпълнени със светлина и радост, че после дни наред ще бъдете в това 

извисено чувство и хармония.  

За да постигнете това не трябва да правите удоволствието ваша цел. Вие ще кажете: “Ако 

няма удоволствие, тогава какво остава?” Истината е че ще имате удоволствие, и то безкрайно по-

голямо от всичко което сте опитвали преди, но от много по-чист вид, и най-важното, няма да 

загубите силите си. Резултата ще бъде твърде различен. Резултата ще бъде светлина, светлина и 

още повече светлина! Цялото Небе ще се радва на красотата на любовта ви*!  

Вече мога да чуя някои от вас да казват: “Но, Учителю, това което искате от нас е 

невъзможно. Ние знаем много добре че светлината убива удоволствието и колкото сме по-

съзнателни толкова по-малко удоволствие изпитваме!” Не, истината е че мисловната способност 

на човека му е дадена за да живее истинската любов по-съвършено. Без съзнанието примитивната, 

животинска част от човека ще завладее цялото човешко същество. Интелигентността, мисловната 

способност трябва да ръководи, контролира и сублимира човешките енергии. Да, знам, повечето 

хора намират удоволствие във вулканичните изригвания на половата любов без да осъзнават колко 
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скъпо плащат за да изпитат тези мимолетни трошички радост. Като им дават пълна свобода те 

изгарят най-скъпоценните си материали. Всичките им идеи и планове за бъдещето, цялото им 

поетично вдъхновение бива погълнато от тези пламъци и едва по-късно те осъзнават че не им е 

останал никакъв устрем и ентусиазъм. Докато, ако дори и в най-върховите моменти на любенето 

поддържате светъл ума си и буден менталният си контрол, ако съзнанието ви е нащрек и насочва 

силите които сте освободили, тогава разбира се, няма да се валяте в грубото животинско 

удоволствие преживявано от повечето хора, удоволствие което е напълно извън техният контрол и 

което е лишено от благородството на духовното преживяване, но благодарение на съзнанието и 

мисловният ви контрол любенето ще се превърне в духовна практика и удоволствието ще бъде 

трансформирано в радост, възторг, екстаз и възхита. Да, всичко благодарение на присъствието на 

светлината! Толкова е жалко че хората отхвърлят възможността да направят известни усилия и да 

се научат да трансформират любовта си. Дори ако процеса на любене, както го правят повечето 

хора за известно време им носи известна утеха и ги освобождава от напрежението, в течение на 

годините те неминуемо губят цялата си светлина, блясък и вдъхновение. Докато тези които се 

научат да използват тази изключително мощна първична сила дадена им от Бога за много по-важни 

Небесни цели, живеят в съвсем друг вид радост и удоволствие. Те с възторг и благоговение плуват 

в чудесата които непрекъснато се разкриват пред тях.  

Това което искам да ви кажа, мили братя и сестри, е че не трябва да спирате по средата на 

пътя. Трябва да отидете отвъд удоволствието. Не трябва да се задържате дълго на твърде ниско 

ниво. Трябва да се издигнете над сянката на облаците и да се взрете в слънчевата светлина. 

Каквото и да правите, във всичките си дела, не забравяйте да действате от позицията на светлата 

цел, не си позволявайте повече да бъдете задържани в сянката на облаците. Каквото и да правите, 

независимо дали вървите, ядете, работите или правите любов с някого, дръжте в съзнанието си 

вашата светла цел. Никога не правете нищо просто само за егоистично удоволствие. Човечеството 

върви към саморазруха точно защото всеки търси неговото собствено себично задоволяване. Вие 

че възразите: “Но ако никога не получаваме каквото и да е удоволствие от това което правим, 

всичко става безсмислено!” О, точно тук грешите! Всичко е свързано: когато има светлина и 

топлина, тоест разум и любов, удоволствието задължително ги следва. Просто качеството на 

удоволствието, природата и наситеността му се променят. Така че, мислете и медитирайте върху 

това и никога не забравяйте че трябва да си пробиете пътя до светлината. Ако любовта ви не 

произвежда светлина, не си струва да продължавате. Вие ще кажете: “Е, добре, първите десет пъти 

не проработи, но може би на единадесетия … “ Не, така само ще се износите и няма да стигнете до 

никъде!  

Ако ме слушате и приложите каквото казвам на практика, ще видите че целият ви живот 

става прекрасен. Всъщност, аз знам че някои от вас вече го чувстват. Те самите ми казаха това. Ще 

се учудите ако прочетете някои от писмата които получавам. Те са толкова дълбоки и наситени с 

поезия, толкова пълни с мъдрост и красота, че ми се иска да ви прочета някои от тях за да се 

убедите какво става в сърцата и душите на вашите братя и сестри. Засега няма да го направя, 

защото ще си помислите че го правя от лична суета. Но, един ден ще ви прочета всичко това и вие 

ще видите какви бисери се съдържат в тези редове! Никой не би могъл да напише подобни писма 

ако новият живот не е разкрил в тях мъничък отвор, подобно на красиво кокиче!  

Вземете за пример кокичето. Каква сила на съзнанието, каква мощ трябва да има то за да 

победи снега и дори зимната почва, която трябва да разчупи! А всъщност то е такова малко и 

крехко растение, с такива деликатни листенца, че дори и най-лекият допир ги наранява. Но почвата 

и снега му се подчиняват и му разрешават да порасне и разцъфти. Не е ли удивително? Каква е 

тази сила която задължава земята да се разтвори, каква е тази върховна енергия, която е скрита в 

това мъничко чупливо цветче, което надмогва всички препятствия? Да, силата на любовта 

преодолява всички трудности. А вие? Колко по-силни и мощни сте вие от едно кокиче? Вие сте по-

силни, без съмнение, но не знаете как да използвате силата си! Трябва да се научите да използвате 

трудните обстоятелства, пречки и бариери които спират развитието ви, да си пробиете път през тях 

и да стигнете до светлината. Така се молете: “Ще вървя напред! Ще победя всички трудности и ще 

си пробия път. Искам да се издигна, искам да достигна висините, да пея песни на възхвала на 

Създателя ми!” Бъдете упорити, стремете се, настоявайте, бъдете постоянни, никога не спирайте да 

се борите, бъдете като кокичето! С течение на времето всичко ще ви се подчини, ще се издигнете, 

ще се реете високо над земята. 
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Знам че условията в които сте задължени да живеете са трудни, но не да забравяйте че 

когато светската суета ви повали на земята и ви лиши от всичкият ви магнетизъм и светлина 

докато се почувствате като живи погребани, винаги можете да се върнете тук в Братството, да се 

обновите и усилите контакта си с Божественият живот към който всички ние се стремим. Тук 

можете да възстановите живата си връзка и попълните запасите си от жизненост и издръжливост 

преди да се върнете обратно на бойното поле на света за да посрещнете трудностите си. Само тези 

чието съзнание е винаги нащрек и които винаги са в контакт и общение с небесните същества 

които са стигнали по-напред в еволюцията си ще могат да продължат да поддържат връзка с 

божественият свят и да получават силата и помощта от която се нуждаят. Ако разкъсате тази 

връзка, за известно време ще се чувствате свободни и облекчени от отговорностите които тя ви 

налага, и тъй като все още ще са ви останали малко трошици храна, все още ще имате с какво да 

преживявате. Но когато свършат, няма да има нищо което да ги замени тъй като те са флуидни 

частици идващи от по-високо ниво на съществуване и когато запасите ви се изчерпят, неизбежно 

ще започнете да се разпадате. Не се доверявайте прекалено на собствените си ресурси. Те не са 

неограничени. Или по-скоро трябва да кажа: разчитайте на себе си, но само докато продължавате 

да черпите сили от източника, от неизчерпаемият Извор.  

Когато сме събрани всички заедно живота става действително прекрасен защото заедно 

можем да постигнем фантастични неща. Знаете че съществуват огромни акумулатори и батерии 

съхраняващи енергия, която може да се използва по различни начини. Така и ние представляваме 

една батерия способна да произведе достатъчно енергия за да предизвика отзвук по целият свят. 

Човешките идеи са истински батерии и ние трябва да ги свържем заедно, да ги свържем към 

мрежата и да ги впрегнем на работа. Но преди да го направим трябва да сме сигурни че батериите 

ни са достатъчно издръжливи да понесат мощните течения които чакат да преминат през тях. Това 

е което ние правим тук и всеки път аз, без дори да знаете, бягам да свържа енергията ни с главният 

процесор във висините. Вие идвате тук да се молите, пеете и медитирате заедно и засега не можете 

да видите резултатите от работата си. Но вижте всичките резултати които биват произвеждани в 

света: изгрява нова светлина, започват да се разпространяват нови идеи и никой не знае от къде 

идва всичко това.  

Братството е уникална сила и ако бъдете съзнателни за работата която вършите, ще видите и 

резултатите. Това е работата за която ви подготвям. Физиците измислят всякакви видове батерии и 

акумулатори, но не знаят че най-добрата от всички батерии е човекът и когато тази батерия бива 

свързана към главният кабел и бъде дадена правилна насока, тя може да произведе невероятни 

количества енергия. Вие сте предопределени да извършите работа с огромно значение, мили братя 

и сестри, а не само да дойдете за малко да попеете и после да се прозявате и да си отидете. Ние 

трябва да изградим батерия от изключителни, мощни мозъци. Спрете да пилеете силите си, 

грижете се за тях и ги използвайте само за тази уникална, гигантска задача. В курса на историята 

рядко има такава уникална възможност. 

Севр, 13 Април, 1968  

 

Глава Пета – Проявите на Мъжкият и Женският Принципи 

Въображението на жените е толкова развито, че много от тях на практика вярват че живеят 

в света на тайните си мечти. Известни са случаи когато дори във високо уважавани семейства е 

имало необикновени случаи когато млади момичета заявяват че са били изнасилени от учителя си 

по музика или от свещеника на когото са се изповядали и в последвалите ужасни скандали бедното 

дете най-накрая признава че всичко е станало само във въображението и! Има маса жени които 

бъркат мечтите си с реалността! Винаги е препоръчително да внимаваме да не се доверяваме 

прекалено много на жените, а да проверяваме думите им на практика. Жените живеят във 

флуидното измерение толкова колкото и във физическото. Понякога живота който те водят на 

психическият план е толкова жив че е по-реален от физическият им живот. Те могат да преживеят 

във въображението си сливане с някой мъж дори с по-голяма интензивност отколкото ако биха го 

изпитали в действителност на физическият план. Разбира се, мъжете също са способни на подобни 

феномени, но много по-рядко от жените.  

Ето защо винаги съм казвал че мъжете трябва да са изключително внимателни в 

отношението си към младите момичета, защото думите им могат да произведат определени ефекти 

във въображението им. Въображението на девойките е много по-развито от това на младите 
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момчета и още преди да са напълно развити сексуално те си представят какво ли не, тъй като те са 

екстремно любопитни по въпроса. Те искат да знаят всичко за това и да го изпитат върху себе си. 

Всъщност често точно любопитството им ги подтиква да направят някоя глупост. При момчетата 

мотивацията е различна. Не толкова любопитството, а определено физическо напрежение което 

изисква да бъде освободено. Но при девойките това е любопитството. Поради това мъжете които 

имат някаква работа с млади момичета трябва да са много внимателни да не възбудят 

въображението им преди време, защото ще си навлекат всякакви усложнения! Те трябва да 

подхождат към младите си възпитанички с големи грижи. Невинните, доверчиви, наивни момичета 

все още не са наясно по тези въпроси, но скоро ще се превърнат в зрели жени и неправилното 

отношение към тези неща може да им донесе големи мъки в живота. Мъжете трябва да бъдат 

умели учители и психолози и да знаят как да се държат и как да гледат на момичетата, така че да 

не събудят женствеността в тях преждевременно, защото девойките винаги имат тенденцията да 

задоволят мъжа и да спечелят любовта му. Това е част от природата им, от менталната им 

конструкция.  

От момента на раждането си жената е жена. Дори бебетата от женски пол се опитват да 

привлекат внимание. Ако постоянно плачат и се въртят то е защото искат всички да им обръщат 

внимание и да бъдат обичани. И когато успеят да привлекат нечие внимание, те се успокояват и 

грейват. Те си казват подсъзнателно: “Ето това е, пак успях!” Да, и аз съм виждал женски бебета, 

чиито жестове и очи разкриват в какво ще се превърнат един ден! Ако вярваме на Зигмунд Фройд, 

сексуалността може да се проявява дори в съвсем малки деца. Разбира се, когато Фройд за пръв 

път публикувал теориите си, те били посрещнати враждебно. Хората все още си мислели че децата 

са чисти и невинни като ангели. Но Фройд доказва с примери че дори и при тях някои елементи на 

сексуалност вече се проявяват.  

Поради това, ако човек иска да прави добро където и да отиде, той трябва да е добре 

запознат с човешката природа. Често хора на средна възраст могат да събудят инстинкти в по-

младите без да осъзнават че това може да ги доведе до трагични резултати. Да, трагични! Много 

неща трябва да бъдат обяснени, тъй като това е обширен, много дълбок и деликатен въпрос. Дори 

за Учителите на човечеството този въпрос може да бъде проблем, защото вътрешната им красота и 

светлина са такива, че жените лудо се влюбват в тях. Жените не се интересуват толкова от мускули 

и младежка сила. Мъжете предпочитат колкото се може по-красиви момичета, без значение дали са 

глупави, своеволни или дори порочни. Това им стига докато те все още са млади, свежи и хубави! 

Всъщност за мъжете е изключение да се влюбят в по-възрастна жена! Мъжете като цяло са 

материалисти и не се интересуват особено много от душата и духа на жената. Докато жените често 

предпочитат мъж, който може да не бъде нито млад, нито красив, дори и с физически недъг, но 

който е духовно силен, влиятелен и интелигентен, ръководител, лидер.  

Следователно, това което жената търси в мъжа е нещо повече духовно отколкото 

материално: сила, вътрешна мощ, интелигентност. Тя иска да бъде с някого от който може да се 

учи, който може да я накара да и даде сигурност. Жената е много по-чувствителна за флуидното 

измерение, за еманациите които мъжът излъчва. Всъщност за нея често по-важното е не самият 

мъж, а детето, което ще има от него и качествата и заложбите които то ще получи от бащата. 

Поради това Посветените, които имат високо развита чистота, постоянно биват преследвани от 

жените, тъй като те са изключително чувствителни към необичайната чистота на еманациите им. И 

тъй като цялото същество на жената, цялото и тяло, всяка част от него, всеки милиметър от кожата 

и има чувствителността на полов орган, чистотата и светлината на Посветения възбуждат в нея 

сексуални усещания. Вижте само колко свети жени са обичали Исус: един Господ знае какъв вид 

любов е било това! Те, разбира се са го обичали от цялата си душа, но също така и с цялото си 

тяло. Защото когато жената обича, без значение колко духовна и идеалистична е, тя обича с цялото 

си тяло. Тя никога няма да си го признае, никога няма да го покаже, защото жената е перфектно 

проектирана да прикрива нещата, но това е точно така.  

Всъщност, има ли някой мъж или жена които никога не са направили нищо във 

въображението си? Какво става във въображението на всички тези хора по улиците, влаковете и 

автобусите? И това което става във въображението им се случва в действителност! За това е 

говорил и Исус: “Който гледа на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си!” 

Поради това, за да бъде възстановен реда на нещата, трябва да се започне отвътре. Много хора не 

могат да бъдат обвинени в нищо на пръв поглед и не са извършили никакви престъпления, но 

вътрешно може да са прелюбодействали с всяка жена на света! Разбира се, някой ще каже: “Слава 
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Богу че все още можем да правим поне това. Живота не си струва без това! Ако не можем да го 

направим наистина, поне можем да си мечтаем за това!” Всъщност причината поради която жените 

имат толкова по-развито въображение е защото поколения наред са били лишавани от свободата 

която е имал мъжа. Каквато и глупост да е правил, на мъжа винаги му е било прощавано от 

семейството и обществото, докато жените са били обвинявани и наказвани. Така те са развили 

въображението си и са способни да се наслаждават на тайните си мечти и утехи. А мъжете, на 

които било разрешавано да задоволяват всичките си желания, нямали причина да упражняват 

въображението си. В наши дни, разбира се, ситуацията не е същата. Жените имат същата свобода 

както и мъжете. Но, поради драстичните сексуални ограничения на които са били подлагани в 

миналото, жените са развили не само голяма сила на въображението, но и способност за 

самоконтрол и прикриване. Дори и сега, и най-слабата измежду жените има по-голям контрол в 

този аспект и от най-силният измежду мъжете. Тя може да реши да не се контролира, но това 

зависи от нейното собствено решение. Ако иска, тя може да се контролира, докато за мъжа това е 

много по-трудно. В този аспект той е много по-слаб. Когато се възбуди, той не е способен да се 

контролира. Поради това обществото обикновено е по-снизходително към мъжките слабости, 

докато жените винаги са обвинявани.  

В интерес на истината трябва да кажем че нуждите на жената не са по-малки от тези на 

мъжа. Жените не са от камък и имат дори по-голяма нужда от нежност и любов от мъжа. Мъжете 

винаги са били заети с делата си и често когато са били с жените си са били груби и припрени. А 

жените им са прекарвали дните си в очакване и са имали много повече време да мислят и 

използват въображението си. Те са имали същата нужда от любов като мъжете си, но тъй като 

табутата с били твърде силни, те е трябвало да прибягват до въображението за да задоволят 

нуждите си. Жените имат абсолютна нужда от любов. Ето защо те никога няма да простят на мъжа 

който им е отказал. Той може да е светец, пророк, Господ, но ако отхвърли любовта и, тя никога 

няма да му прости! Мъжът е твърде различен: векове наред мъжа е бил този който е трябвало да 

предприеме инициативата, а жената е била длъжна първо да му откаже. Дори ако отвътре тя е била 

готова, дори ако е изгаряла от желание да му се отдаде, тя е трябвало да започне като каже не, тъй 

като така тя е ставала по-желана и оценявана! И мъжът е приемал това за нормално. Той е бил 

готов да настоява търпеливо и да очаква кога тя ще се предаде. Но жените никога не са имали 

възможността да се научат да бъдат отхвърляни. За тях е нормално да откажат мъжката любов, но 

ако на тях им бъде отказано, те никога няма да простят обидата. 

Най-голямата обида която можете да нанесете на която и да е жена е да отхвърлите любовта 

която тя ви предлага защото я намирате за недостатъчно съблазнителна и привлекателна и не ви 

възбужда. Ако искате да спечелите женското сърце, трябва да я измамите и да и кажете че тя е най-

привлекателната и чаровна жена която някога сте срещали! Тогава тя ще се хвърли в обятията ви! 

Мъжете са установили че това е сигурен начин да спечелят женското сърце. Никоя жена не е 

способна да устои на мъж който е истински настойчив: рано или късно тя ще се предаде защото ще 

бъде горда че толкова време упорито е била ухажвана. Но ако мъжът откаже на жена, тя ще бъде 

морално обидена и ще има само една единствена мисъл: как да си отмъсти. За нея няма значение 

колко благороден, чист или издигнат е мъжът. Единственото нещо от което тя се интересува е да 

го накара да се влюби в нея. Както и ако той е абсолютен мошеник, измамник или дори 

престъпник, ако я обича, тя ще залепне за него като пощенска марка единствено заради любовта 

му. Но ако мъж отхвърли любовта и, той може да бъде самият Божи Син, но тя ще бъде готова да 

го убие. Разбира се, аз говоря като цяло, но повярвайте ми, аз съм виждал такива случаи.  

Но, нека се върнем обратно на въпроса за въображението. Природата е надарила жената с 

велики сили, не само с физически чар. Най-решителната сила на жената е във въображението и. 

Както съм казвал, жената има същите нужди и желания, както и мъжа, но понеже в миналото те са 

били принудени да чакат мъжа да вземе инициативата, те са измислили купища от трикове да 

привлекат вниманието и любовта им. Въпреки че не е правила никакъв видим жест, не е казвала 

нищо и не е молила за нищо, с помощта на силата на въображението и мисълта тя е карала мъжете 

да се тълпят около нея. Външно жените са изглеждали абсолютно невинни и безукорни, а мъжете 

са се проявявали като агресори. Истината е че всъщност жените са водили парада и чрез силата на 

въображението си са подтиквали мъжете към действие. А мъжете просто са падали в капаните им! 

Като родени вещици, жените са владеели сили за които мъжете са нямали и понятие.  

Няма разлика в природата на мъжете и жените. Те споделят същите нужди. И двамата имат 

нужда от любов и нежност, от обмяна, от даване и получаване, но природата е дала на жените по-
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голяма сила на въображението и дори на любовта. Доказателство за това е факта е че жените са 

способни успешно да имат неограничен брой сексуални връзки с различни мъже без никакво 

изтощение, докато общо взето мъжа не може. Когато става дума за емоции и възможности за 

удоволствие, Природата е дала на жените много по-големи възможности от тези на мъжете. При 

мъжете всичко свършва бързо, докато при жените отнема повече време, но е по-интензивно и 

силно.  

Бонфен, 3 август, 1975 

 

Глава Шеста – Господар или Господарка? 

На запад човек много рядко може да срещне някой който има духовен учител, докато 

повечето си имат любовници. Всъщност любовницата е Духовен Учител в образа на жена: Учител 

от женски пол. Мъж с любима е доволен, стимулиран, пълен с импулси. Живота очевидно става 

много по-приятен! Разбира се, всичко зависи от обстоятелствата: ако той не е женен за някоя 

опърничава подозрителна съпруга която винаги да го следи, той може да бъде спокоен и безгрижен 

… без проблеми! Но ако мъжът е женен, той по-замислен, по-загрижен, дори по-дълбок! И на 

какво се надява да научи мъжа от този Учител, от тази любима? Ако му кажете че по-добре за него 

ще е да има Учител, той ще отговори: “Каква е ползата от Учител? С любовницата си мога поне да 

правя любов!”  

В каква тема се спускаме само: преди никога не сме говорили за това! Може да си мислите 

че всичко това е шега, но всъщност, въпреки че е забавно, това е много важен предмет. 

Ако мъжът предпочита любовница пред духовен учител, то е защото си мисли че с нея ще 

бъде много по-щастлив и може да се наслаждава на много повече удоволствия. Учителят 

обикновено е стар и изискващ какво ли не, докато любовницата е много по-сладка и нежна и 

толкова по-апетитна! Освен това Учителят ви разтърсва и ви кара да учите, какъв ужас! А с 

любовница той вече знае всичко от което има нужда! Така че, както виждате, има толкова много 

причини човек да има любовница вместо Учител! 

Забелязвали ли сте някога че за мъж казваме че има господарка, а за жена любовник(от англ. 

– mistress – означава едновременно любовница и господарка)? Не е ли странно? Това е защото 

жените, които са твърде интелигентни, знаят много добре, че мъжа не е с нея за да и бъде господар, 

а за да я обича, и тя е тази която контролира! Тези две думи са твърде значими и те показват как 

хората, обикновено подсъзнателно, без съмнение, приемат връзката между мъжа и жената. Това е 

което ме интересува: да разбера как стоят нещата в главите на хората.  

Докато мъжа предпочита да има любовница вместо Учител, това значи че той дава 

първенство на инстинктите, физическата чувственост и страстите си. Както се казва, той има 

нужда да си поживее, да се позабавлява и да се отдаде на силни емоции. Той твърдо вярва че това е 

начина да получи максимум радост и щастие от живота. Проблема е че поради невежеството си 

той не знае какво представляват истинските радост и щастие. Със сигурност, когато имате Учител, 

живота не винаги е лесен. Трябва да се учи и прилага, да бъдат правени жертви, да се правят 

упражнения. От вас се очаква да развиете силата на волята си, да направите известни усилия и да 

се откажете от някои от навиците на които сте свикнали да се наслаждавате. Но хората не са 

готови на това. Те не искат да направят усилие и все още искат да задоволяват глада и апетитите 

си. Толкова по-лесно е да се отдадеш на желанията си отколкото да се посветиш на духовна 

работа! 

Има някои които успяват да имат и двете: Учител, който им е нещо като орнамент в живота, 

благодарение на който те могат да минат за духовни хора, и любовница, която да ги забавлява и да 

задоволява апетитите им за наслаждения. Но ако трябва да изберат едно от двете, те със сигурност 

ще предпочетат любовницата и ще напуснат Учителя си. Ориенталците, от друга страна 

притежават такова дълбоко уважение и любов към Учителя си, че дори когато са болни или 

нещастни, бедни или умиращи, те се радват и успокояват само с едната мисъл че Учителят им 

съществува. Дори само мисълта за него им дава сили да преодолеят всяка трудност. Те само трябва 

да си спомнят за Учителя си и тази мисъл ги кара да растат, да събират сила, напредват и учат. Да, 

човешкото щастие до голяма степен зависи от мисълта, съзнанието и светогледа. Но мисълта че 

има Учител няма да направи никой западняк по-щастлив. Той не се интересува много от това. Това 

не е важно за него. С Учител или не, за него няма разлика. Как съществуването на Учител може да 
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промени съдбата му или да добави нещо към психичният му живот? Традицията на Учителството е 

загубена на запад поради неправилната система на образование. Хората на запад не уважават 

никого и нищо, дори най-великите гении и самият Господ Бог! В съзнанията на нашите 

съвременници да не притежаваш респект към нищо се е превърнало в добродетел. Всъщност, 

колкото сте по-вежлив и внимателен, толкова повече ще ви се смеят.  

Когато разбера че мъжа има любовница, аз начаса знам в коя категория да го поставя. Как 

може да бъде толкова глупав? Как може да избере някой който не е нито по-добър от него, нито 

по-мъдър, нито по-добродетелен, да ръководи живота му? Ако беше по-умен, той би избрал 

Учител! Но, нека допуснем че е нормално мъжът да си има любовница(аз не съм толкова 

тесногръд или фанатичен!). Той се чувства напълно щастлив. Той чувства че целият му живот се 

изпълва с нейното присъствие. Но защо душата му не чувства същото щастие когато срещне 

Учител? За него е непонятна дори мисълта как може да изпита същото силно щастие защото има 

Учител? Ако той толкова се нуждае от любовница, нека бъде с нея … но нека в съзнанието си 

винаги дава предимство на Учителя си, нека знае че той е много по-ценен от любовницата му!  

Разбира се, като говоря за Учител, аз имам в предвид някой който е истински безкористен, 

който няма намерение да ви експлоатира по никакъв начин, да ви отслаби или отклони от правия 

път или ограничи по някакъв начин. Учителят се интересува само от това как да ви просветли и 

освободи. Той вече е толкова богат че няма причина да експлоатира никого. Така че, първо 

намерете истински духовен учител и тогава, ако все още имате излишна енергия и все още се 

нуждаете да дадете израз на определен вид вдъхновение, имайте и любовница. Но каквото и да 

правите, никога не и давайте предимство пред Учителя си. Ако имате поне малко ум в главите си, 

ще видите че тя никога не мисли за друг освен за себе си, че винаги иска да бъде ласкана и 

превъзнасяна и изисква подаръци. Тя е центърът на собствената си вселена и всичко трябва да се 

върти около нея и ако и се поддадете на влиянието и, ще и бъдете роб. От друга страна, ако сте 

достатъчно умни, ще видите че ако имате учител, ще прогресирате, ще станете по-свободни и по-

силни и че е във ваш собствен интерес да оценявате Учителя си по-високо от любовницата си.  

Проблема е същия при жената и любовника и. Ако в съзнанието и душата и няма място за 

защитник, за някого който ще я свърже с Небето, със светлината, тя е обречена на страдания. Ако 

искате да постигнете нещо велико, няма смисъл да го търсите в тъмнината, трябва да излезете на 

светло. Но къде са истинските търсачи на светлината? Те са потопени в тъма и им е даден кош 

пълен със скорпиони, змии и всякакви гадини. Те не могат да видят нищо, но търсят в коша и 

оставят резултата на късмета си. Добре, но късмета им спокойно може да бъде ужилване от 

опашката на скорпион! Трудно се просветляват хората: всеки иска да се убеди от личен опит, да 

страда и да си счупи кокалите преди да започне да разбира. Нищо не може да бъде направено за да 

бъдат спрени. Мислите ли че преувеличавам? Съвсем не, просто разбирам нещата. Много добре 

съм запознат с това какво става в света. Толкова хора идват да ме видят и излеят мъките си, да ми 

кажат че не знаят какво да правят и към кого да се обърнат за помощ! Защо са толкова глупави да 

не видят че единственото същество което може да им помогне, да ги просветли и ръководи е 

духовният учител?  

Преди малко споменах че някои изпитват необикновено щастие дори само като мислят за 

учителя си. Истината е че това е въпрос на настройка на ментален и психичен план. Спомням си че 

един ден срещнах млад мъж който беше в състояние на неописуем възторг. Той кипеше от 

вдъхновение да твори, да създава, да пише, да рисува … Когато го попитах какво му дава това 

прекрасно състояние, той ми каза: “Срещнах най-прекрасното момиче на света … тя живее далеч, 

ние не можем да се виждаме често, но откакто я видях за пръв път, тя е в сърцето ми, в душата ми. 

Тя постоянно е в мен. Тя е моята постоянна връзка със света на красотата и поезията!” Вътрешно 

този млад мъж беше станал ученик. За него беше достатъчна дори само идея, ментален образ, 

мисъл. Той нямаше нужда да бъде с момичето физически за да бъде щастлив. На практика много 

често идеята която човек има в съзнанието си за нещо е по-важна от самото това нещо. 

Представата ви за някой е по-ефикасна и има по-голямо въздействие върху живота ви от самият 

индивид. Може да ви е трудно да го разберете, но идеите и мненията ви за нещата и хората са 

изключително мощни фактори в живота ни. Дори и да не го осъзнаваме, това няма значение. 

Просто така стоят нещата.  

Ако изключително много се нуждаете от любовник или любовница, за да бъдете в 

прегръдките им и да се радвате на нежната им обич, толкова по-добре! Но вие със сигурност се 
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нуждаете от Учител, който да ви научи как да бъдете с тази любовница или любовник без 

опасност, без да се наранявате. Учителят поне може да ви научи как да обичате, иначе не само ще 

бъдете нещастни, но и ще подхранвате огньовете на ада с любовта си. Да, ада е толкова силен 

защото хората не са запознати с окултните истини и прекарват дните и нощите си подхранвайки го 

с чувствените си еманации. Те си нямат представа че трябва да канализират и одухотворят тези 

сили и че трябва да им дадат подходяща посока резултата от това е че ада бива подхранван и 

зареждан с гориво и провокира всякакви катастрофи и терзания. Точно любовниците са тези които 

хранят деструктивните елементи които измъчват човечеството. Любовниците са тези които 

захранват призраците и елементалите, които разкъсват човечеството и го поглъщат. От друга 

страна, духовната любов не само изгонва злите същности, но храни Ангелите и Архангелите, които 

искат единствено да съхранят човечеството. Но едва ли можете да си представите какви същности 

се разпореждат в бордеите и нощните клубове, навсякъде където хората се отдават на разврат, не 

само елементали, но и духове на дегенерирали, скверни личности участват във всичко което става 

там и се хранят от тези енергии. Да, тези които не са успели да издигнат похотите си приживе, 

живеят в подобни места и се хранят от еманациите на отдаващите се на страстите си хора.  

За съжаление, често хората решават да се посветят на Небето когато са загубили всичко, 

когато са се провалили в живота. Но проблема е че Божественият свят няма нужда от инвалиди и 

сакати. Той се нуждае от млади, способни и силни хора. Но докато са млади хората се интересуват 

само от това да следват естествените си апетити. Те казват: “Аз искам да получа колкото се може 

повече от младостта си. Искам да живея живота си както го разбирам!” Когато човек има такова 

отношение няма никаква надежда да бъде въвлечен в работата на висшия свят. Но когато са 

пропилели и изхабили всичката си субстанция, когато са проядени от червеите, болни от 

ревматизъм или парализирани, тогава те се обръщат към Бога и питат: “Господи, имаш ли нужда 

от мен? Аз съм готов да ти служа!” Те нямат нищо останало – цялата им сила и здраве са 

прахосани, косата и зъбите им са опадали, и тогава те казват: “Господи, аз съм твой. Искам да ти 

служа!” Но те са станали като бостански плашила. Дали Господ има нужда от чучела?  

Говоря ви напълно откровено, мили мои братя и сестри: това е въпрос от изключителна 

важност. Вгледайте се честно в себе си и ще видите че повечето от вас искат преди всичко да 

живеят малките си лични животи. Вие си казвате: “Може би по-късно, ако имам време, ще служа 

на Бога и ще работя за делото Му, но засега искам да получа колкото се може повече от живота!”  

Ако ви кажа какво чудно щастие и радост изпитах когато за пръв път срещнах Учителя си, 

няма да ми повярвате. И това състояние продължава и до сега. Вие ще кажете: “Но вие повече не 

се нуждаете от Учител. Нали самият вие сте Учител.” Дори да съм учител, дори да стана Учител на 

Учителите, аз винаги ще имам същото уважение, възхищение и любов към всички Учители. Това е 

истината. Когато срещнах Учителя си, имах усещането че всички съкровища на вселената се 

изливат в сърцето и съзнанието ми. Аз се чувствах богат, неимоверно богат! Аз си казах: “С такъв 

Учител аз мога да притежавам цялата вселена!” И един хубав ден това може да стане истина. Не 

физически, разбира се, джобът ми не е толкова дълбок да побере земята. Освен това не богатствата 

ме интересуват, а душите на земните обитатели.  

Да, моето желание е да постигна взаимно разбиране с всички хора, така че да мога да им 

дам богатства за които те не са и сънували. Това е единственото ми желание. Но да притежавам 

земята – не, това никога не е било моя цел. Много мъже са искали да притежават планетата. Няма 

нужда да споменавам имената им, вие ги знаете по-добре от мен. Но те никога не са успели в 

амбициите си, защото земята принадлежи единствено на божеството. Ето защо аз имам други 

амбиции, други желания. Аз искам да се свържа с всички мои братя и сестри на планетата и да им 

предам съобщението което Небето ми е поверил за тях, да им кажа за бъдещето което лежи пред 

тях, за което са предопределени. Ако хората знаеха къде стои истинската им изгода, те биха се 

държали много различно. Те биха се отказали от много от сегашните си занимания и дейности, 

които не само че са безполезни, но дори са вредни за тях. Единственото нещо на което искам да 

науча хората е да и покажа къде лежи истинската им изгода. Това е единственото което знам – къде 

стои истинската полза и интерес на хората. Аз не мога да говоря много по другите въпроси, но 

никой не е по-добър от мен в това да покаже на хората в какво се състои истинската полза от 

живота им.  

Мислете за значимостта на Учителя за вътрешният ви живот. Не за външният, но за 

вътрешният ви живот. Нямате си на представа колко мощен трансформатор може да бъде Учителят 
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в съзнанието на ученика, дори и ако нивото на Учителя е под въпрос. Когато бях в Индия, чух една 

легенда за отношението на ученика към Учителя му. Въпреки че е само легенда, тя е изключително 

показателна. Имало едно време един Учител, който имал много ученици, Един от тях бил толкова 

отдаден на Учителя си, че повтарял името му непрекъснато като магическа формула. Неговата вяра 

и любов били толкова силни, че един ден той започнал да върви по водата. Другите ученици 

побързали да кажат на учителя си за това чудо и той повикал въпросният ученик при себе си. “Чух 

необикновени неща за теб. Изглежда че можеш да ходиш по водата. Кажи ми как го правиш?” 

Ученикът отговорил: “О, възлюбени учителю, аз просто повтарям името ви с любов!” “Хмм”, 

помислил си Учителят, “ако той може да го прави, защо аз да не мога?” Той се забързал към 

реката, произнесъл собственото си име, стъпил върху водата и … потънал! Той нямал толкова 

любов колкото ученика си. Ако той беше имал същата любов към собственият си Учител и същата 

отдаденост и вяра, той също би могъл да ходи по водата! Затова, мили братя и сестри, дори и да 

станете професори, министри, крале, първосвещеници или учители, никога не трябва да почивате 

на лаврите си. Винаги трябва да обичате и служите на някой по-напреднал и по-велик от вас, така 

че благодарение на това същество ще бъдете способни да постигнете чудеса и да направите велики 

добрини. В противен случай ще потънете, а собствените ви ученици ще правят чудеса! Учителят от 

тази история не е знаел много за духовните закони. Аз самият продължавам да обичам и да се 

възхищавам на всички велики Учители на човечеството с цялото си сърце. Дори ако стана по-велик 

от тях, аз ще продължавам да го обичам, защото знам че не те, а моето възхищение ми носи всички 

подаръци. Те може би дори не знаят че аз съществувам, може би всъщност не ми дават нищо, но 

моята любов и уважението ми към тях ми носи всичко от което се нуждая. Да, и благодарение на 

тази любов и уважение ще мога да ходя по водата!  

И сега, може би за да ви покажа че съм по-отворен и великодушен отколкото си мислите, 

ще добавя: възможно е мъжът да има толкова духовна и чиста любовница, толкова изключително 

интелигентна, че тя да го превърне в художник, писател, герой. В такъв случай, разбира се, такава 

любовница би била благословение. Но вечно да бъдат повтаряни същите глупави грешки и никога 

да не се учим от тях … не! Може да имате любовница при условие че е безкористна и вместо да ви 

изтощава и пресушава, да ви вдъхновява и превръща в най-благородният и интелигентният 

измежду мъжете. Както и жената може да има любовник при условие че той е по-извисен от нея, да 

я учи и води по-близо до Бога! Защо не? Да, имайте любовници, но при условие че те ви водят по-

близо до висшата реалност! 

Учителят никога няма да се опита да ви задържи. Напротив, той ще ви заведе по-близо до 

Господа. Всъщност, ако искате да се прилепите до него и да зависите за всичко от него, той ще ви 

каже: “Не трябва да разчитате толкова много на мен, аз не мога да ви дам всичко което искате, 

само Бог може.” Някой който не е истински Учител, може да иска да ви задържи, но истинският 

Учител ще каже: “Аз не съм нищо повече от телефон. Може да ме ползвате да се свържете с 

Господа и с Небесните Йерархии или с други високо еволюирали същества на земята.” Това е 

основният въпрос на земята: целта към която се стреми целият ви живот. От вас зависи да знаете 

къде ви води човекът на който сте отдали цялото си сърце. Но хората не притежават верните 

стандарти по които да съдят. Те лесно се влюбват в някого и така се привързват емоционално към 

него, че стават неспособни да видят истинската му природа. Те сляпо следват тази личност където 

и да ги води и не могат да видят какво ще представляват само след няколко години в компанията и.  

Сега това не значи че съпрузите и съпругите трябва да изоставят половинките си под 

претекста че трябва да имат един Учител и една любов. Аз не ви съветвам на това. Имайте всичко 

което искате на този свят: съпрузи и съпруги, деца, работници, заводи, мебели и складове … но 

бъдете сигурни че Учителят ви е по-важен за вас от всички други притежания и привързаности! 

Бонфен, Септември, 1963 

 

Глава Седма – Весталките Девици; Новата Ева 

I 

Ако религиозните, мистиците и пуританите си мислят че трябва да оставят извора си да 

пресъхне и да се превърнат в евнуси, в безплодни и ялови пустини, това си е тяхна работа, но 

истинските Посветени имат твърде различна философия. Какво може да се очаква от един евнух в 
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края на краищата? Посветените, напротив, правят всичко възможно да се уверят че извора им 

никога не пресъхва. Поради това творческата им способност никога не пресъхва. Мислите им 

постоянно работят невидимо и разпространяват светлина и живот. 

Днес аз възнамерявам да обясня на хората как да пазят тази жизненост, как да поддържат 

този божествен, вътрешен извор, който е тяхното най-скъпоценно притежание, и който някои 

заблудени мъже се опитват да задушат, мислейки си че така ще станат чисти и свети. Когато бях 

млад, аз мислех по същият начин, но с времето започнах да виждам нещата по-ясно: точно 

сексуалната енергия е тази която прави мъжа светец. В отсъствието на живот и любов, в 

отсъствието на постоянно течение от енергия не е възможна никаква чистота. Много мъже са се 

заблуждавали да мислят че са чисти и целомъдрени защото са се отрекли от жените. Истината е че 

те са станали като пресъхнали извори, а когато изворът спре да блика прясна свежа вода, започват 

гниене и разложение. Ако искате да изчистите нечистотиите си, вие имате нужда от прясна течаща 

вода, не от застояла. Според мен, тази вода е способна да съживява, вдъхновява, пречиства и 

възкресява човешките същества, но само при условие че течението и е канализирано в посока на 

висшият идеал, в противен случай тя ще произведе само наводнения и катастрофи. Младите, както 

и възрастните трябва да бъдат инструктирани в тази нова философия, която всъщност винаги е 

съществувала, но е била известна само на онези изключителни човешки същества, които са 

разбирали истинската природа на чистотата, любовта и святоста. Един ден светлината ще се лее в 

цялото човечество и тогава мъжете и жените ще се обичат без каквито и да е негативни ефекти. Те 

ще преливат от щастие и живота им ще бъде пълен с музика и поезия.  

Сега искам да ви разкажа за девиците весталки от древна Гърция. Вече ви казах че задачата 

им или п-точно това което е прието да се смята за тяхна задача е била безсмислена и нерационална. 

Наистина ли са били нужни толкова много млади девственици само само да се поддържа огъня 

горящ денем и нощем? Истината е че всичко това е било символично. Огънят който те е трябвало 

да пазят и поддържат не е бил физическият пламък. Този огън е бил свещеният огън на 

Посветените. Девствените Весталки били внимателно подбирани и инструктирани в правилата на 

абсолютната чистота, тъй като има определени фини частици, парфюми, които еманират само от 

абсолютно чистата, целомъдрена жена и Посветените имат нужда да дишат точно тези парфюми и 

еманации. Посветените се нуждаят от тези женски излъчвания, точно както и всички ние се 

нуждаем от техните аромати, звуци и цветове, тъй като те ни даряват със стимул. Господ е създал 

Небето и земята, и ако Той е създал земята то е защото съществуването и е наложително. Да, ние 

се нуждаем от еманациите на земята, но при условие че ги приемаме в хомеопатични дози. Всички 

мистици, духовници и идеалисти които отхвърлят абсолютно всичко което идва от земята грешат. 

Земята е живо същество което диша и мисли, с което можем да общуваме и което може да ни 

лекува. Посветените които знаят че жената излъчва такива изключително скъпоценни частици, са 

способни да ги използват в работата си. Вече мога да ви чуя как възкликвате: “Нима искате да 

кажете че дори светците, дори Посветените са податливи на влиянието на жените?” Разбира се, 

защо не? Какво знаете вие за Посветените? Хората може би си мислят че те нямат стомаси или 

полови органи като всички останали, че те никога не ядат или спят! Каква нелепост! Посветените 

както и всички останали хора имат полови органи и стомаси, както и същите склонности като 

другите. Може би ще кажете: “Сигурни сме че ако ви чуят да говорите така за тях, те ще 

побеснеят!” Напротив, истинските Посветени не се интересуват от нелепите представи създадени 

от хората за тяхна сметка. Посветените са като всички останали: те ядат и спят, уморяват се и също 

изпитват чара на някои жени. Разликата е в това че те не се поддават на този чар, защото се 

интересуват само от съзидателното, вечното и божественото.  

Посветените приемат жената като лаборатория, като цвете, чиито тайни есенции насищат 

въздуха с аромата си и че ако някои жени, такива като весталките са научени да еманират този 

парфюм в най-чистият му вид, те стават проводници на Божията Майка. По такъв начин 

Посветеният който вдъхва тези еманации бива издигнат от тях и освобождава дремещи в него 

сили, които използва за светли цели. Другите мъже, които не знаят нищо за тайната наука, разбира 

се също се възбуждат, но това не ги води до нищо добро. Посветените не презират жените, 

напротив, те ги образоват така че да станат истински инструменти за вдъхновение.  

Имало е жени – и това са исторически свидетелства – които са еманирали аромата на цветя: 

теменужки, жасмин или рози, например. Всъщност, един ден преди години аз бях на екскурзия с 

няколко братя и сестри от Лион и една от сестрите беше младо момиче което излъчваше аромат на 

вид цвете растящо високо в планините. Това беше най-чистият и вълшебен, най-завладяващият 
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аромат който може да си представите. В началото си мислех че си въобразявам, но не, от момичето 

действително се излъчваше такъв аромат. Аз я попитах дали не си е сложила парфюм, но тя ме 

увери че не използва такъв, и аз знаех че тя не е способна да ме излъже! Това беше същинска 

мистерия: как се получаваше така че тя отделяше този аромат? Разбира се, тя беше чиста, никога 

не беше докосвана от мъж, но това не обясняваше причината за аромата. Аз съм срещал купища от 

млади момичета, също толкова чисти и невинни, но никоя не излъчваше никакъв парфюм. Това 

момиче наистина имаше необикновена структура. Аз си казах: “Господи, ако всички жени 

излъчваха подобна прелест, света би се преобърнал!” Ако на света има една девойка която дарява 

такава прелест, това значи че и другите са способни на това. Но за това, разбира се е необходима 

радикална промяна в начина на живот.  

Докато сме на предмета: защо мислите всички жени толкова обичат да си слагат парфюм? 

Това идва от незапомнени времена, когато Бог е поверил цветята от Едемската градина на жената. 

Ева е била първата ботаничка. Нейната задача е била да се грижи за дърветата и цветята. Адам е 

бил първият зоолог – неговата работа е била да се грижи за животните. Ева толкова добре се 

грижела за цветята че самата тя започнала да отделя същият аромат като тях, самата тя се 

превърнала в цвете. И тогава, след падението, когато Адам и Ева били отстранени от Рая, Ева 

загубила способността си да излъчва този тънък мирис и тъй като той толкова и липсвал, тя 

започнала да използва парфюмите, които събирала от цветята. Преди падението тя самата била 

източник на аромат, защото притежавала качества и добродетели, които се изявяват на 

физическият план под формата на парфюми. На висшите планове всеки парфюм представлява 

добродетел. Тази добродетел се превръща в парфюм само когато се проявява на физическо ниво, 

по същият начин както порокът от по-тънкият план се превръща в противно зловоние на 

физическият план.  

Жените използват парфюм защото жадуват да си възвърнат естественият парфюм който са 

загубили. Но този техен похват е само жалка имитация. Аз не възразявам срещу употребата от 

жените на парфюм нито срещу часовете прекарвани в гримиране и в салоните за красота, но само 

казвам че ако жените бъдат научени да култивират определени качества и добродетели, те ще 

възстановят собственият си естествен парфюм, собствената си оригинална красота. Не разчитайте 

на салоните за красота, скъпи мои сестри! Има друг един вид салон з красота, в който никой няма 

да ви иска купища пари за процедури действието на които трае само двадесет и четири часа и 

които отнемат цялата свежест от лицата ви! Да, това е единственият автентичен салон за красота - 

няма нужда да търсите никъде другаде – просто ми повярвайте и култивирайте в себе си тези 

качества, добри черти и сили, позволете им да се развият и разцъфнат във вас. 

Жената е чиста прелест. Нищо на света не може да ме убеди да си променя мнението за нея. 

В еня в който загубя доброто си мнение за жените аз съм загубен! Ако кажете: “Но тогава ще 

бъдете по-чист!”, аз ще възразя: не, напротив, тогава ще съм по-замърсен. Точно благодарение на 

настоящото си отношение към жените като към дъщери на Бога и проводници на Небесно 

вдъхновение аз мога да се пречистя и издигна. По този начин аз еволюирам и напредвам. Ако 

останалите искат да продължат да спят, ще ги оставим на мира! Стремящите се към духовността 

които отхвърлят жените нямат необходимата им материя от която се нуждаят за да постигнат 

каквото и да е. Жената снабдява мъжа с материя, но той трябва да я приема на най-високите нива, 

където тя е най-фина. Разбира се, аз съм пределно наясно че фините измерения не означават нищо 

за много мъже. Очевидно е толкова по-приятно да прегърнем нещо по-осезаемо! Аз нямам 

намерение да споря с тях, само мога да ги посъветвам че би било по-добре да поработят малко 

върху по-фините си аспекти.  

Точно жените ще променят света. Ако това още не е станало, то е защото те не са запознати 

с мисията си. Те прахосват времето и парите си за бижута, дрехи и всякакви подобни 

тривиалности, вместо да мислят за задачата си да издигнат цялото човечество. Но светът има 

нужда от жени които са решени да използват влиянието си над мъжете не да ги съблазняват но да 

ги направят по-благородни същества. Например защо момичето не откаже на мъжа целувки докато 

той не се откаже от пушенето или докато не се освободи от грубостта и липсата си на уважение. 

Какво ли няма да бъде готов да направи бедният клетник само за една целувка! Но в наши дни 

жените са толкова “лесни”, че те самите се предлагат на мъжете и те нямат никакви причини да се 

променят и извисят. Жените трябва да обединят силите си, както в Аристофановата пиеса 

“Лисистрата”, които отказали да спят с мъжете си докато те не престанат да воюват. Лисистрата е 

комедия, но идеята която стои зад нея е много дълбока. Жените имат огромно влияние над мъжете, 
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но те никога не са решили да я използват за добри цели, защото това би изисквало от тях някои 

малки жертви. Те са слаби и разрешават на мъжете да ги използват защото те самите предпочитат 

това да бъде така. Поради това, аз знам че думите ми няма да имат голям ефект, но може би все пак 

някои жени ще се замислят и ще разберат че трябва дълбоко да вкоренят този идеал в сърцето и 

съзнанието си.  

Казано е че Ева е виновна за отстраняването на човешката раса от Рая. Сега идва новата Ева 

която ще поправи тази грешка и ще заведе мъжа обратно в Рая. Тази Ева е нов тип жена която сега 

бива създавана във Всемирното Бяло Братство. В Париж има кабаре наречено “Новата Ева”, но 

очевидно аз имам в предвид нещо друго! Аз говоря за нов клас жени, които са решени да се 

посветят на въвеждането на божественият идеал.  

Съкровената Наука учи че мъжа е свързан с духа, докато жената е свързана с материята. 

Разбира се, това не значи че мъжът е изцяло дух, а жената само материя. И двамата са комбинация 

между духа и материята, но символично жената е по-ориентирана към материята, а мъжа към духа. 

Доказателство на това можем да видим в процеса на създаване на дете, където мъжа доставя духа, 

семето, живота, а жената материята, почвата. Жената не твори, тя оформя. Мъжът не оформя, а 

твори. Ето защо аз твърдя че всички духовници които презират жените и се държат така сякаш на 

света има само мъже, са на погрешен път.  

Мога да ви чуя да казвате: “Но жените са такива лъжци! Те са такива интригантки, 

измамнички, вятърничави и лекомислени! Човек не може да им се довери за нищо!” Добре, нека 

тогава ви попитам нещо: “Ако жените имат толкова дефекти, защо тогава Божията Майка 

продължава да ги дарява с такъв чар, красота и прелъстителност?” Ако питате Божията Майка, тя 

ще ви отговори, че това са само повърхностни дефекти и че те са дадени на жената за да може да 

даде добър урок на мъжа, но ще дойде ден когато жената ще се промени. Когато се промени мъжа, 

ще се промени и жената. Междувременно техните дефекти им служат за самозащита. Без тях те 

нямаше да оцелеят. Така че точно Божията майка е дала на тези сладки същества тези похвати за да 

ги предпази от страдания. Тя им е казала: “Идете послъжете малко, измамете мъничко, 

пофлиртувайте …” И благодарение на тези методи жените са успели да оцелеят! В очите на 

Божията Майка всички тези малки недостатъци са нищожни в сравнение с доброто което правят 

жените, в сравнение с цялата им любов и жертвите които правят за децата си, и Тя е склонна да си 

затвори очите за тях. Да, това е абсолютна истина – недостатъците на жените са единствените им 

оръжия. Ако ги нямаха, те щяха да загубят всичко и да бъдат тотално смазани, защото мъжа е 

присвоил всичко за себе си, дори и правото да говори! Мъжът е сядал на масата и жената 

почтително го е чакала стоейки в сянка, докато свърши. Те са били длъжни постоянно да 

изобретяват начини да оцелеят, и не толкова те самите, но децата им! Мъжете винаги са били 

навън ловувайки или на война. Те никога не са се грижили за децата си. Ако жените не го бяха 

правили, човечеството нямаше да оцелее. Както виждате, в сравнение с това техните лъжи, 

любопитство и флиртуване са наистина незначителни!  

Но винаги има хора които си мислят че са по-умни и мъдри от Бога. Те мислят че Бог е 

направил голяма грешка като е създал жената: те знаят по-добре от Него! Истината е че никой от 

философите и мистиците които са отхвърляли жената и са отказвали да я включат във 

философските си схеми, никога не са успявали да придадат физическа форма на идеите си. Те 

самите не са били способни н затова и са отказвали да имат нещо общо с тези които единствено са 

призвани за тази цел. Жените, а не мъжете държат ключовете на материята и затова само те са 

способни да установят Царството Божие и Неговата Правда на земята. Идеята, духовното семе 

трябва да дойде от великите Посветени и всички жени на земята трябва да приемат това семе в 

съзнанията си, да го обгърнат в тънките си еманации и квинтесенции. Засега жените са безполезни, 

защото вместо да се обединят в името на този идеал, всяка една е заета със собственото си малко 

удоволствие да прелъсти някой нещастник и да се радва на себичното си щастие. Всъщност жените 

са в постоянна война и конкуренция за спечелването на желания от тях мъж. Докато жените са 

разединени и се интересуват само от собственото си удоволствие вместо от идването на Царството 

Божие на земята, те никога няма да изпълнят мисията си.  

Разбира се, те не са единствените виновни за това. Единствената алтернатива която им е 

била предлагана винаги е била брак и деца, и те винаги са изпълнявали задълженията си по най-

добрият начин. Но сега е дошло време всяка жена по света да приеме новите идеи. Аз ви обещавам 

че това ще стане скоро! Ще им бъдат разкрити собствените им възможности и когато ги осъзнаят 
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скоро ще се появят и резултатите! Мъжете може да имат идеи, но ако жените не им придадат 

форма, нищо не може да бъде постигнато. Винаги в хода на историята е било същото. Винаги 

жените са постигали резултатите. Мъжете са давали идеите, но ако жените не ги бяха приложили 

на практика, нищо нямаше да бъде направено. Колкото и прекрасна да е една идея, тя трябва да 

бъде материализирана, иначе тя остава в собствената си сфера и никога не се спуска на земята. 

Само жените имат силата да въплътят идеята на физическо ниво и да я превърнат във видима, 

осезаема реалност.  

Както много добре знаете, всяка жена, дори и ако никога не е ходила на училище, дори и в 

детска градина, е напълно способна да роди дете с две очи, нос, уста и така нататък, напълно наред 

и в отлично здраве. Тя може да не знае нищо по физика, математика, химия, политика или 

икономика, но въпреки това може да зачене и роди дете, чиито органи и системи изразяват 

перфектна икономическа организация. След като знаете всичко това, можете ли все още да 

твърдите че познавате жената? откъде притежава всичкото това познание да комбинира всички 

химически елементи в такива съвършени пропорции? Тя може да не е способна да извърши 

каквато и да е математическа операция, но е способна на нещо на което никой математик не може 

да се надява!  

Севр, 1 януари, 1970  

II 

Искам да кажа няколко думи по въпроса който започнах сутринта, защото знам какво си 

мислите: “Какви са тези приказки за Весталки и за Девственици – такова нещо не съществува в 

наше време!” Съществува, дори сега през двадесети век – съществува. Сега те нямат външен огън 

който да поддържат, сега правилата на живота са различни, но те съществуват и в съзнанието си 

притежават същите съкровища и най-божествени еманации.  

Аз винаги оставям всички жени да правят каквото си искат, никога не ги принуждавам или 

задължавам с каквото и да е. Аз просто обяснявам как са стоели нещата в миналото и как могат да 

бъдат сега, но съм напълно наясно че едва неколцина ще възнамерят да се посветят изключително 

само на светлината, чистотата и истината. Дори сестрите в Братството: ако искат да живеят като 

всички останали, те са напълно свободни. Никой няма да ги спре, но тогава те ще пострадат като 

всички останали, ще преживеят същите грижи и разочарования като всеки друг!  

В миналото когато много момичета са предпочитали да не се омъжват за да живеят 

целомъдрен, девствен живот, са се превръщали в пълни със злоба, горчивина и недоволство 

нещастници. Това се е случвало по причина на това че въпроса за целомъдрието е бил разбиран 

погрешно. Ако жената живее в истинско целомъдрие, тя никога няма да бъде нещастна, да изсъхне 

и да стане напълно непродуктивна. Дори ако тя никога не се омъжи и никога няма физически 

контакт с мъж, тя може да бъде необикновено красива жизнена и пълна с живот: всичко зависи от 

начина по който тя разбира нещата. Естествено, ако тя разруши източника на жива сила в себе си, 

тя ще се саморазруши. Тези които успяват да подтиснат този божествен извор в себе си, за да 

станат, както те си мислят, чисти и свещени, успяват само в това да задействат в себе си процес на 

вътрешно пресушаване и гниене. Точно както бликащият извор измива всички нечистотии, така и 

любовта измива всички замърсявания в нас. Точно в това се състои целият проблем – хората не 

знаят как да обичат. Те се опитват да подтиснат любовта си и това ги пресушава, подтиска и ги 

води до психиатричния кабинет!  

В религиозните ордени този въпрос винаги е бил обясняван погрешно: целомъдрието и 

въздържанието винаги са били поставяни на пиедестал и бедните доверчиви жени, сляпо вярвайки 

на това на което са били учени, са живеели в същински ад на земята. Всеки който дава съвети на 

другите в областта на любовта трябва да бъде изключително вещ психолог, защото това е огромна 

отговорност. Вие ще кажете: “Но вие точно това правите. Давате съвети в тази област, но нищо не 

обяснявате!” Напротив, аз съм ви обяснил всичко което трябва да бъде обяснено и от вас зависи да 

намерите останалото за себе си. Ако наистина сте честни и прями със себе си, ако наистина 

търсите съвършенството, вие ще знаете как да обичате. Ако не, тогава разбира се, винаги ще сте 

неуравновесени … и разбира се, аз ще бъда обвиняван за това! Аз не мога да ви дам точни 

обяснения какво да правите и как да го правите. Всъщност, дори и да можех, аз нямаше да го 

направя. Моята задача е да ви дам най-главното, да ви обясня най-важното. Ако не приложите това 

което ви казвам, ако не медитирате върху съветите които ви давам, никога няма да разберете 

думите ми. Дори ако ви обяснявах всичко с най-големи подробности, вие не бихте ме разбрали.  
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Когато говоря за весталките, аз не искам да кажа че съвременните жени трябва да бъдат 

заключени в храмовете за да поддържат свещеният огън. Аз само казвам че те трябва всеки ден да 

медитират и да молят Небето да ги използва като съдове и проводници на божествената красота и 

чистота, така че те да бъдат способни да помогнат на човечеството. И тъй като мислите и 

чувствата, надеждите и нещата които искаме не могат да бъдат скрити, светлината от съкровените 

мисли и чувства на такива жени ще бъде отразявана в очите и жестовете им, дори в блясъка на 

кожата им. И когато видят че хората ги търсят за да получат духовна храна и вдъхновение, те ще се 

радват на факта че най-сетне истинската любов е проникнала сърцата на хората.  

Разбира се, има много жени които смятат че да вдъхновяват цялото човечество е загуба на 

време. Въпреки че това неизбежно ще доведе до загуба на красотата и чара им, те предпочитат да 

имат един мъж който да ги мъчи и тормози. Но тези които решат да посветят времето и силите си, 

година след година да станат божествени отражения, ще видят резултата от усилията си: в техните 

очи, жестове и думи ще бъде долавяно нещо което буди вдъхновение и приказност. Но, за да 

постигнат това, те трябва да се опитват, макар и за няколко минути на ден, да привлекат и уловят 

истинската красота.  

Мъжете много по-малко се интересуват от притежаването на красота и чар. Всичко което те 

искат е сила и власт, докато жените се стремят към красотата. Всъщност, те понякога са 

обвинявани за желанието си да бъдат красиви, но в това няма нищо лошо: напротив! Ако жените 

не се интересуваха от красотата, бъдещите поколения биха били отблъскващо грозни. Майките 

предават красотата на децата си, защото те са тези, които им придават форма. Ето защо за жените е 

напълно нормално да желаят да бъдат красиви. Никога не е било разбирано че една от задачите на 

жените, на майките, е да култивират красотата на човешката раса. Мъжете не мислят много за 

красотата, и ако и жените не мислеха за това, щяхме да се окажем в плачевно състояние! Няма 

причина жените да бъдат критикувани за желанието си да бъдат красиви, те просто трябва да се 

научат къде да търсят истинската красота. Тогава ако се омъжат и имат деца, те ще бъдат наистина 

божествени.  

Севр, 1 януари, 1970   

 

Глава Осма – Материализъм, Идеализъм и Сексуалност 

“На Земята както на Небето” 

Когато погледнем назад във времето, можем да видим колко много различни религии, 

мисловни системи и философски направления са идвали и са си отивали и че всички те могат да 

бъдат поставени в две категории: такива които тласкат хората да избягат от света, и такива които, 

напротив, го подтикват да се въвлече в светските дела.  

Една такава философска система, която подтиква хората да избягат от света под претекст че 

той е само чертог на страдание и сълзи, е Будизма. Будизма е повлиял много други духовни 

движения, включително някои гностични секти, такива като катарите, например. Другата 

философия, която кара хората да се привържат към земята до такава степен че никога да не искат 

да я напуснат, е материализма.  

“А Християнството?”, ще попитате. “Към коя категория спада Християнството?” 

Християнството е нещо друго. Всъщност, то не знае към коя категория да се отнесе, защото самото 

то не се познава. Християнството и философията на Христос са две напълно различни неща. Ако аз 

бях доволен от обясненията на църквата и теолозите върху евангелията, аз не бих отишъл направо 

при Исус да го питам какво мисли той по въпроса. В предните си лекции вече ви обясних как 

години наред работих да проникна в съзнанието на Исус за да разбера какво всъщност е имал в 

предвид, и аз съм ви давал предостатъчно доказателства за успеха си. Разбира се, аз знам че във 

вашите очи моите обяснения не са неопровержими доказателства, но ако малко се размислите, ако 

наблюдавате живота и сравните нещата, ще видите обясненията ми отговарят на действителността. 

Ще видите че доводите ми са по на място и по-приложими от другите.  

Сега, за да разберете по-ясно двете философски тенденции, нека вземем за пример хората. 

Когато се роди дете, неговата единствена грижа е да се закрепи колкото се може по-твърдо на 

земята – то пълзи на четири крака, пипа всичко и иска да сложи всичко в устата си! Малко по 

малко бебето се превръща в младеж. Сърцето му се събужда и той започва да се интересува от 
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момичета. Той се влюбва и се превръща в семеен мъж! На този етап той е все още твърдо 

прикрепен към земята и способства за увеличаването на популацията и богатството и чрез децата и 

работата си. Едва по-късно, когато е много по-възрастен, когато е пропилял всичките си запаси и 

започва да вижда че никога няма да осъществи мечтите си, той се променя. Земята започва да го 

привлича все по-малко и той насочва вниманието и стремежите си към отвъдното. Същият този 

мъж който само преди малко се е интересувал единствено от ядене и пиене, жени и трупане на 

богатства, сякаш ще живее вечно, сега става толкова безличностен и безкористен, толкова студен, 

уморен и разочарован, че е готов да се откаже от всичките си богатства и да премине в другият 

свят. Цялата тази трансформация се дължи просто на отслабване на половият инстинкт.  

Сега ще ви докажа как мъжката полова енергия предопределя цялата му философия. Докато 

мъжът притежава тази сила, той е готов да живее на земята, но когато тя го напусне, той иска да 

умре. Поради това някои Посветени от миналото които са знаели всичко това са учели учениците 

си че ако се стремят да напуснат земята със всичките и ограничения и страдания и да достигнат 

света на блаженството и светлината, те трябва да подтиснат всички прояви на половата сила, да се 

откажат от половите връзки, да избягат от похотта и желанието, да избягват виждането на голи 

тела и всякакви отношения с противоположният пол и т.н., иначе ще бъдат хванати в примката на 

земята и никога няма да искат да я напуснат.  

Ето къде е произхода на различните религиозни и философски тенденции за които 

говорихме. В корена на всичко стои половото привличане, любовта между двата пола и 

отношението което хората избират да приемат към тази сила. Това отношение определя двете 

основни мисловни школи: едната която позволява на тази сила да се изяви, и другата, която се 

опитва да я подтисне. Разбира се, има много философии, но всичко те могат лесно да бъдат 

причислени към едната или другата категория. Ако не искате да стоите в този свят на страдание, 

ако искате да постигнете вечността и безсмъртието, трябва да забравите за продължаването на 

човешката раса, защото това само създава връзки, които ви приковават на земята. Ще бъдете 

приковани към майката(или бащата) на децата си, към самите деца, които са плът от плътта ви и 

кръв от кръвта ви и дори психически ще бъдете обвързани с техните характери, с техните души и 

духа им. Ето защо Будизма учи че когато човек напуска този свят, дори и да си мисли че е 

свободен от всички привързаности, връзките които го приковават към децата му и към всички 

членове на семейството му са непокътнати. Така човек не може незабавно да напусне ниските 

астрални области, но е принуден да остане близко до хората за известно време, особено до 

семейството си, да ги наблюдава, да участва в живота им и дори да се питае чрез тях. Според тази 

философия, ако искате да се освободите, не трябва да се жените и да имате деца, защото тези които 

допуснат семейство и деца се превръщат в пленници на семейството си и когато членовете му 

мислят за тях и ги призовават, те са длъжни да се върнат на земята и не могат да пребивават в 

небесните региони. Посветените които са знаели тези истини, са учели на аскетизъм, целомъдрие и 

идеализъм, подходящи за тези които са истински решени да нямат корени в света. Въпроса тук не е 

дали това е вярна философия(защото тя се базира на окултно знание), но дали е подходяща за 

нашето време, дали е адаптирана за съвремието, и най-подходящият отговор е че тя е напълно 

непригодна. Това е един проблем на който трябва да намерим отговор.  

И сега, нека разгледаме другата философия – тази на материалистите и хедонистите и 

всички тези които се интересуват само от този свят и мислят че постиженията на съвременната 

наука ще удължат живота им. Може би тяхната философия е точно толкова вярна колкото и 

другата! Така че нека разгледаме и двата подхода и да видим дали няма трети който е по-добър от 

двата.  

Ако някой мисли само за земния си живот, за ядене и пиене и спане с противоположния пол, 

за трупане на богатство и разширяване на бизнеса си, за контрол на пазара по целият свят, нима 

той не служи на доброто? Разбира се че служи. Той е като земният червей. Земните червеи са 

много полезни същества. Те приемат почва през единият си край, прокарват я през 

храносмилателната си система и я отделят през другият си край, така раздвижвайки я и правейки я 

по-полезна за растителното царство. Да, материалистите са като земните червеи. Те прекарват 

живота си мелейки, тоест прекарвайки през себе си инертна материя, насищат я със своята енергия 

и я подготвят за по-висша работа. Не говорете срещу материалистите. Те са много полезни, те 

трансформират материята като я прекарват през себе си. Създателят е подготвил най-различни 

работи за хората и тези които избират такъв живот облагородяват цялата планета със службата си. 

Вижте земята – колко много материя има за трансформиране! И веднъж трансформирана – 
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духовните хора могат да я използват и да работят с нея на по-високо ниво. Да, те също работят с 

материя, но с по-фина такава, с материята на мислите и чувствата, на свой ред подготвяйки я за по-

висш клас същества. Така че има една цялостна верига от същества които работят да 

трансформират материята: растенията работят за да трансформират минералната материя, 

животните работят за да трансформират растителната материя, хората трансформират 

животинската материя, и така нататък, докато стигнем самият Господ Бог. Вече съм ви обяснявал 

как Бог се храни с плодовете на Серафимите и Херувимите. Разбира се, това е просто образ който 

да ви помогне да разберете нещата.  

Сега, какво е третото решение, третата философия за която споменах преди малко? 

Отговорът би могъл да бъде Християнството. Може да бъде, ако Християните стигнат до 

разбирането че са прави да бъдат религиозни и духовни, но в същото време трябва да се грижат и 

за света. Че трябва да използват всичките си мисли, чувства и действия за да трансформират света 

в градина пълна с лакомства, в която Господ да бъде доволен да пребивава. Нито тези които се 

интересуват само от това да избягат от земята, нито другите, които ги вълнува само как по-добре 

да се уредят материално някога ще постигнат нещо. Третото решение, истинската философия на 

Христос ни казва не да бягаме от земята или да я изоставяме, но да се запасим с всичките богатства 

на Небесата и да ги донесем долу на физическо ниво, така че земята да се превърне в рай, в Божие 

Царство. Така че, въпреки че работим със земята, ние не сме материалисти, както не сме и аскети, 

защото не искаме да я напуснем. Това е философията която Исус е дал на човечеството.  

Има легенди според които, когато бил малък, Исус отишъл в Индия, където е имал много 

дискусии с Брамините. Той е казал на Брамините: “Вашата философия е чудесна, но защо сте 

дошли на света? Просто за да го напуснете? Не, вие сте тук за да работите: Небето ви е изпратило 

тук за да се трудите. Разбира се, когато свършите работата си, може да си отидете в къщи, да си 

починете, да обновите вдъхновението си преди да се върнете обратно на земята за да продължите 

работата си. Но, преди всичко вие сте тук на работа.” И той ги укорил, казвайки: “Вие сте 

страхливци и слабаци. Мислите само как да избягате. Ако трябваше да живеете в света на Нирвана, 

защо сте дошли тук на земята?” Да, Исус е имал тежки спорове с Брамините. Те дори го 

преследвали и искали да го убият, но той навреме си тръгнал и се присъединил към караван, който 

отивал към Палестина. И там разбира се той отново започнал да спори с докторите по теология и 

право, с фарисеите и садукеите. Само че този път когато се опитали да го убият той предпочел да 

остане. Исус е бил велик бунтовник, но християните не знаят подробностите от живота му. Те не 

знаят за пътешествията му из Индия и споровете му с Брамините. Откъдето и да минел, той 

предизвиквал революция. Разбира се, не мога да ви докажа това и то най-вероятно винаги ще бъде 

противоречива тема, но това няма значение. Аз ви казвам тези истини и дали вярвате или не си е 

ваша работа.  

Всъщност Исус не е критикувал философията на Буда. Гаутама не е бил дете и е учил 

изключителни и светли истини, но те са били подходящи за времето си. Всеки Учител който се 

въплъщава на земята донася нов аспект от Истината и Исус, вместо да насочва съзнанието на 

хората към причинният свят, който е толкова отдалечен от ежедневието, е подчертал значението на 

работата която трябва да бъде свършена тук, на земята. Ето защо, както вече съм казвал, цялата 

работа на Исус се заключава в молитвата “Отче наш.” Тя съдържа цялостна програма: “Отче наш, 

който си на Небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на 

Небето, така и на земята …” Будистите никога не са декларирали че земята трябва да стане като 

Небето. Напротив, те винаги са искали да напуснат земята, за да живеят на Небето. Никога не им е 

минавало през ума че е възможно земята да бъде трансформирана. Но Исус е имал вяра в 

способността на човека да се промени и организира така че да трансформира земята и да я направи 

обитаема за духовете на светлината. Той е вярвал в това и е поставил начало на тази програма.  

Но земята никога няма да стане като Небето ако само се молим и повтаряме: “Да дойде 

царството ти на земята както на Небето!” От нас се иска повече от това. Ние сме тези които трябва 

да приложим тези думи и изпълним програмата заложена от Исус. Няма смисъл да си мислите че 

ако седите с кръстосани крака и медитирате върху напускането на земята Господ ще дойде и ще 

свърши всичката работа вместо вас. Не го вярвайте! На молитвата ни ще бъде отговорено когато 

всички ние се хванем на работа. Нашата работа е да установим същите Небесни ред, хармония, 

любов и щастие на земята.  
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Това че има християни които са повлияни от Будизма и искат да напуснат земята е друга 

тема. Но вие трябва да разберете че философията преподавана от Исус е различна. Това е различна 

идея подходяща за съвремието. Религията никога не запазва първоначалната си чистота. Тя винаги 

е подложена на влиянието на други философии и религии. Например еврейската религия е била 

повлияна от религията на съседите им: Асирийците и Вавилонците. За това до голяма степен е 

виновен Соломон, който имал много жени, повечето от които от различни страни и религии, и тъй 

като всяка съпруга била привързана към нейните собствени Богове, Соломон се опитвал да им 

угоди като им разрешавал да почитат всичките: Баал, Бел, Асторет и т.н.  

Религията на евреите е най-висока форма на духовност ориентирана към постигането на 

задача тук, на земята. А всички които се крият в манастирите и ашрамите … Е, разбира се, те не 

правят никому лошо, аз не ги обвинявам, но те мислят само за себе си и това няма нищо общо с 

любовта. Това не е учението на Исус. Те са повлияни от източните религии, които винаги са били 

индивидуалистични. Източните духовници винаги са индивидуалисти. Дори когато са заедно за 

молитва и храна, всеки един се стреми да развие неговите собствени сили, чакри, собственото си 

ясновидство. Тъй като източните религии са били дълго време в контакт с западните държави, 

особено с Англия, те са започнали да говорят за колективизъм и братство между хората, но все пак 

си остават високо индивидуалистични.  

Във всеки случай, в миналото, когато никоя религия не е имала за идеал Братството, Исус е 

бил абсолютно изключение. Когато той е казал: “О, Йерусалим, Йерусалим, колко пъти исках да 

събера децата ти заедно, както квачка събира пиленцата под крилата си …” това вече е било намек 

за живот на братство и любов между хората. И когато той се молил всичко на земята да бъде като 

на Небето, то е защото на Небето всички създания са едно цяло: те се обичат и разбират, докато 

тук на земята всичко е разпръснато и разединено, фрагментирано и враждебно. Реда който 

съществува горе никога не може да бъде постигнат на земята докато тези условия преобладават.  

Исус е донесъл доктрина на любовта, докато другите са носели доктрини на мъдростта, 

знанието, сепаратизма и силата. Сега вие ще кажете че Буда е учел на състрадание. Това е така, но 

никой не е учил на това със същата прозрачност и простор на визията като Исус. В това отношение 

Исус е истинско изключение. Затова и са го разпънали, защото е искал да промени 

съществуващият ред на нещата, приетият статус! Той нарушавал всички правила като общувал с 

прости обикновени хора, проститутки и дори престъпници. Дотогава никой не бил виждал подобно 

нещо. Това са били хора, които според другите е трябвало да бъдат убити с камъни, но какво е 

правел той с тях? Той се хранел и сприятелявал с тях! Ето защо тези чиято задача била да 

поддържат пропастта между различните обществени класи, не могли да изтърпят подобно 

поведение. И когато разбрали че той разкрива най-тайните познания на простите маси, те решили 

че трябва да умре. Исус бил разпънат защото религията му на любовта разчупвала бариери 

съществуващи от векове. Той е бил истински гигантска фигура, Прометей: той подарил на 

човечеството дара на огъня, огъня на любовта и затова, неизбежно, е трябвало да бъде разпънат, 

защото това е съдбата на всеки Прометей!  

Преди малко споменах че това което задържа човека на земята е половата енергия. Но тя 

сама по себе си не може да го просветли и свърже със сублимните области и затова не е 

достатъчна. От друга страна, докато светлината на мъдростта давана от някои Посветени със 

сигурност осигурява тази връзка с Небето, тя също така ги ограбва от всяко желание да продължат 

живота си на земята, така че сама по себе си също не е за препоръчване. Тези които подтиснат 

сексуалната си сила неизбежно започват да копнеят за смъртта и искат да напуснат всичко, защото 

единствено тази енергия може да ги накара да обичат живота и да го продължават. Но, ако 

позволите на тази сила да тече през вас без да и разрешавате да се излива извън бреговете и 

опустошава всичко, тогава – ако я използвате за да напоите божествените цветя във вашата 

Небесна градина, живота става толкова чуден, че никога няма да поискате да го напуснете. 

Следователно, за да се наслаждавате на пълната красота на живота, сексуалните ви енергии трябва 

да текат хармонично. Никога не трябва да разрушавате тази сила. Мистиците и религиозните които 

я отричат изцяло, правят трагична грешка. Разбира се, те се извиняват с твърдението че искат да 

постигнат Нирвана, но те са толкова слаби и осакатени, че само можем да се чудим колко време ще 

им трябва за да стигнат до там! Ако искате да постигнете Нирвана, преди всичко трябва да се 

научите да обичате материята. Ето защо истински просветленият човек създава връзка с Небето, 

със Създателя, и в същото време спуска тази енергия на любовта към земята за да я посвети на 

Божието Царство. По този начин човек има и двете: колкото по-интензивен живот живее, толкова 
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по-близо ще бъде до Създателя, до Небето. Колкото по-свързан е с Небето, толкова по-жарко ще 

работи на земята. Следователно, това е единственото съвършено решение: да се живее за Небето 

докато се работи за света. Няма друг начин да се направи живота смислен.  

За съжаление хората никога не са могли да разберат този подход, те винаги са се чувствали 

длъжни да изберат едната или другата крайност. Те или са пълни материалисти, или пълни … 

каква дума трябва да използвам? Не “духовни”, защото стремежа към смъртта няма нищо общо с 

духовността. Не мога да намеря точната дума. Няма значение! Факт е че тези които подтискат 

половата си енергия за да не се превъплъщават повече, със сигурност ще се превъплътят отново и 

отново! Да, те ще се върнат за да се научат как да не прахосват тази сила. Небето ще ги смъмри и 

ще ги прати обратно на земята да си научат урока: “Невежи твари! Кой ви е казал така безсмислено 

да разрушавате силата която Господ е създал преди толкова милиони години?” “Но ние четохме 

книги в които се казва …” По-добре не се доверявайте толкова много на книгите. Колко истина 

може да се намери в тях, само един Господ знае! Вие никога не се замисляте дали казаното в тях е 

истина. Вие им се доверявате сляпо и така идват бедите. И тъй като авторите на книгите които 

четете вече са си заминали на оня свят, не можете да отидете и да ги попитате защо заблуждават 

хората. Вероятно те вече са в ада, къкрейки в казана за да платят против всичките си грехове 

против любовта! Да, свещените писания казват че единственият грях който не може да бъде 

простен е греха против Светият Дух, против любовта! Защото Светият Дух е любов и греха против 

любовта не може да бъде простен.  

Трябва да разберете че никога не трябва да осакатявате, разрушавате или отстранявате тази 

най-мощна, най-божествена сила. Трябва да я канализирате, да я използвате и осветите, в противен 

случай живота на земята ще ви натежи и ще поискате да умрете. В този случай смъртта ви няма да 

е гаранция че там ще сте по-щастливи, защото ако сте били глупави тук, ще продължавате да 

бъдете нещастни и там! В отвъдното ние не учим нищо, а само потвърждаваме това което сме 

научили тук, и може да сте сигурни че ще преживеете отново или бездната на глупостта си или 

висините на интелигентността си и артистичните си стремежи! Да, тук на земята е мястото където 

трябва да учите и ако не започнете да се учите тук, няма да ви се разреши да го правите и на 

другият свят. Там горе само ще можете да наблюдавате това което сте направили през последният 

си живот, но няма да можете да го поправите. Например, ще преживеете отново всичката си 

завистливост, гняв, гордост и страх, но няма да можете да промените каквото и да е. За да 

промените нещата, ще трябва да се върнете обратно на земята, да приемете друго тяло и да се 

опитате да поправите предните си грешки. Това е нещо което не знаехте. Вие си мислехте че дори 

и най-големият глупак се превръща в образец на мъдрост когато напусне земята! Ни най-малко! 

Ето защо когато медиум повика някой имбецил който е умрял преди векове, той продължава да 

говори същите глупости! Как иначе можете да обясните защо той не е поумнял поне малко през 

последните столетия и не се е научил ако не на друго, то поне да се изразява по-добре? Но нека не 

се занимаваме с това … ще ни отнеме твърде много време за обяснения.  

Защо такава философия която учи мъжете да спрат всякакви отношения с жените, да спрат 

да се възпроизвеждат, да станат закостенели стари ергени и да водят живот на целомъдрие и 

уединение – защо такава философия е била толкова широко разпространена? Защото е отговаряла 

на стремежите на мнозина по това време да изоставят земята и да пребивават в блаженството на 

Нирвана. Другите които не са били привлечени от тази идея са продължавали да се женят, да имат 

деца и да се оплитат в материята. Но нито едната, нито другата тенденция показват цялата картина 

на нещата и аз самият нямам желание да следвам никоя от тях. Едно е абсолютно сигурно и то е че 

аз нямам никакво желание да напусна братята и сестрите си и да избягам в Нирвана. Не, Нирвана е 

там от където идвам. Аз бях изморен от цялото това щастие там горе и когато видях колко много 

хора тук страдат, плачат и тъжат, аз реших отново да дойда да им помогна. Но аз не мога да ви 

докажа това … Освен това, не ми и трябва да го правя, така че нека оставим това настрана. 

Опитайте се да възприемете моята философия. Спрете да четете толкова много книги. 

Спрете да вярвате на това което другите ви казват, защото никой не може да ви даде повече от 

петдесет процента от истината. Който не е достигнал ясна и широка визия за реалността ще 

продължи да използва тесни концепции неспособни да изразят истината. Философията която аз ви 

нося е третото решение, което ви позволява да бъдете постоянно в контакт с Източника, с вашите 

собствени Дух и Душа, и в същото време да стоите здраво на краката си на земята и да свършите 

работата за която сте дошли. Да, това е третото решение за което ви говорех и един ден ще видите 

че то е най-съвършеното. Досега тези които са се стремили към Небето, са забравяли за земята. О 
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това не е вярното решение на задачата. Вярното решение е да имаме и двете – и Небето, и земята, 

тоест, с краката на земята, с главата на Небето. Решението е да бъдем както мистици, така и 

реалисти. Проблема е че нямаме подходящи примери за това. Хората избират или едното, или 

другото. Например, кой е виждал някой мистик или аскет истински да се наслаждава на храната си 

и да възкликне: “О, толкова вкусно … превъзходна храна!”? Напротив, те ядат сякаш трябва да се 

насилят за да го направят, сякаш храната им е истински безвкусна. Явно, според тях, на духовният 

човек или мистика не му подхожда да се наслаждава на храната си! Ако някой от тях ме види как 

се храня, на мига ще бъда упрекнат! Мога да ги чуя: “Вижте го този. Той не може да бъде духовен 

човек. Погледнете само как се наслаждава на храната си. Това е неприлично! Духовният човек не 

може да има такъв здравословен апетит!” Но не можете да си представите колко малко ме е грижа 

за тяхното мнение. Аз вярвам че можете да обедините Небето и земята дори … ядейки.  

Аз не знам дали доводите ми могат да ви убедят, но съвсем скоро живота ще ви покаже че 

те са верни защото те ще ви помогнат да разрешите проблеми които никой друг не е успявал да ви 

помогне да разрешите. И защо никой никога не е успявал да ги разреши – защото не са посмели да 

обединят двете – Небето и земята. Те или са позволявали на сексуалните си импулси да ги 

завладеят и са се впускали в разврат или са ги подтискали и са ставали един вид евнуси. Но който 

убие тази сила извършва самоубийство, губи целият вкус на живота, става жесток, студен и 

вгорчен. Какво можете да очаквате от един евнух? Може ли той да композира симфонии или да 

пише поеми? Не, евнуха губи съзидателната си сила, той е свършен, практически мъртъв.  

Разбира се, знам че учениците няма да намерят това трето решение лесно. То е изцяло ново 

и всяко ново начинание никога не е лесно. Обикновено когато хората не могат да решат даден 

проблем, тяхната реакция е да го елиминират. Но, премахването на някой или нещо никога не е 

отговор. Заличаването на някой враг който ви причинява проблеми не е решение на въпроса. 

Трябва да го оставите да ви притеснява докато намерите начин да развиете собствените си сили и 

издръжливост, докато станете по-силни и можете да правите каквото си искате с него. Но никога 

не трябва да го убивате, защото в същото време ще убиете нещо в себе си. Хората не знаят тези 

закони и затова се опитват да се освободят от сексуалността която ги измъчва като я задушават. 

Нека вземем за пример една река. Когато тя е придошла винаги има опасност да излезе извън 

коритото си, но това не значи че трябва да се опитваме да премахнем реката. Аз ви питам – това 

интелигентно решение ли е? Не, вместо да я разрушавате, накарайте я да работи за вас! Защо да не 

я използвате да напоите полетата си с нея и да произвеждате електричество? Ако я пресушите, ще 

страдате от суша и ще умрете от глад. По същият начин, ако пресушите половата си енергия, ще 

изсушите и много други неща в себе си.  

Вие казвате: “Толкова е трудно да се работи с тази сила!” Да, но точно защото е трудно това 

ви дава големи заложби за бъдещето и много придобивки когато се научите да я използвате.  

 Небеса! Колко често съм ви говорил за това, но никой не е готов да хване бика за рогата. 

Да, половата енергия е бика! Телеца, бика, е зодията която кореспондира с Венера, но сексуалната 

сила е също така силно повлияна от луната, тоест от въображението. Има символичен паралел 

между рогата на бика и формата на луната при новолуние. Да хванем бика за рогата означава да се 

научим да контролираме въображението и половата си енергия и ако се провалим в това си 

начинание ще продължим да бъдем стъпквани под краката на бика. Не става дума да убием бика, 

но да го опитомим и контролираме. Аз никога не съм ви съветвал да убиете бика, тъй като, както 

току що обясних, ако разрушите тази животодаряваща сила, единственото ви желание ще бъде да 

умрете! Когато видя хора които са толкова нещастни че повече не искат да живеят, аз знам че нещо 

в тази област не върви както трябва. Няма нищо нормално в това да сме толкова нещастни че 

повече да не искаме да живеем. Любовта развеселява сърцето и ни кара да се радваме на живота. 

Ако някой е загубил радостта си от живота, това значи че течението на водата е било отклонено и 

някой друг напоява градината си с нея или че има някакво подпушване на течението. Това е много 

дълбок психологически въпрос. 

 Векове наред религията е заблуждавала хората по въпроса за сексуалността и резултата е 

че днес много хора имат толкова дълбоко насаден комплекс по въпроса че никога няма да могат да 

се освободят от него. Каквото и да направят те винаги ще бъдат измъчвани и поглъщани от 

угризения на съвестта. Нужно е съвсем друго образование което да предпази съвременната младеж 

от същите грешки. Половата сила никога не трябва да бъде подтискана, а само насочвана и 

канализирана към по-висша цел и за това мъжете и жените се нуждаят от силна воля, познания и 
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стабилен характер, както и от много различни методи. Няма нищо по-божествено, по-благотворно 

и прекрасно от тази сила, която е дадена на човека за употреба и чийто източник е на много по-

високо равнище, в самият Господ Бог. Съществата в които виждаме проявата на тази сила са 

просто съдове. Те не са източник на тази енергия и ние бъркаме двете понятия. Половата сила е 

като дъжда: ние го събираме в съдове и контейнери, но източника му е на много по-високо 

равнище.  

 Хората са толкова далеч от истината че като срещнат млад човек който притежава голям 

запас от тази сила, те го осъждат за това. Сякаш младите трябва да са направени от дърво и да са 

безчувствени като трупове! Така виждат нещата възрастните! Но това е невежо отношение защото 

те не знаят че тази енергия е единственото нещо което може да напои градините ни и да ни накара 

да разцъфтим! Каква жалка психика! Всички критикуват някой млад мъж който е богато надарен в 

тази сфера. Те или го съдят или го съжаляват. Те не знаят че той е високо привилегирован да 

притежава подобна “въглищна мина”, подобен “петролен кладенец!” Вместо да му помогнат да се 

научи как да борави с тази сила, те се нахвърлят върху него, деформират съзнанието му и спират 

развитието му. Никой не си и помисля да го похвали: “Браво на теб, приятелю, ти си щастлив да 

имаш такова богатство. Но трябва да знаеш че то ще ти донесе изключителна мизерия ако не се 

научиш да го използваш интелигентно.” Това е което трябва да му се каже, но всичко което те 

правят е да му завиждат. Те си мислят че младият мъж е за пример когато е студен и безчувствен. 

Но какво може да се очаква от такава безчувственост? Нищо! О, да, аз също съм възпитан в 

подобно отношение. Всъщност, преди шестдесет години в България беше много по-лошо от всичко 

което можете да си представите! Докато кладенеца ви все още не е пресушен, трябва да се 

погрижите за него и да го използвате. Защото, когато бъде пресушен, няма да имате никакъв избор 

освен да си съберете костите и да се преселите на оня свят, защото тогава ще бъдете само един 

труп и никой не се нуждае от трупове. Това е единствената сила която може да ви пречисти, 

единственият извор който може да задоволи жаждата ви.  

 Вие ще кажете: “Но аз познавам някои старци, които нямат никаква останала сексуална 

сила, но те са толкова жизнерадостни и светли!” Това е възможно. Те може и да нямат никаква 

останала полова сила, но са живели толкова интелигентно и мъдро, че дори след като кладенеца им 

е пресъхнал, те все още могат да се ползват от работата която са свършили. Те са се погрижили да 

напълнят цистерните и резервоарите си с вода, когато течението и все още е било обилно и сега на 

стари години те са пълни с живот като момчета защото са живели живота си мъдро. Докато мъж 

който е бил толкова глупав да прахоса живота си в безумни сексуални излишества на стари години 

представлява жалка гледка … ако въобще стигне до там!  

 Всичко е ясно записано в книгата на живота, но вие не можете да четете. Всичко което ви 

говоря идва от тази велика Книга на Природата. Нищо от това което казвам не е мое изобретение. 

Надявам се че ме разбирате правилно. Без да навлизаме в подробности или да се занимаваме с 

някои изключения, можем да кажем че в света има две философии: материализъм и 

идеализъм(който включва Будизма, Индуизма, Катаризма, Манихизма и определени течения в 

християнството, тъй като християнството определено е на погрешен път.) Тези две философии се 

отнасят към двата етапа в живота: младостта и старостта. Младостта, която се интересува само от 

живота, от секса, и старостта която се приготвя да отпътува за другият свят. Тук разбира се също 

има изключения, но аз не се интересувам от изключения. Най-важното е да разберем че 

съществуват тези две течения, две философии, но истината може да бъде намерена само в трето 

решение, което включва най-доброто от предните две. Искате още обяснения? Не се 

притеснявайте, те ще дойдат.  

 Засега, колкото и да ви обяснявам, сигурен съм че няма да запомните повече от няколко 

елемента, тези които отговарят на вашата конкретна ситуация. Всичко друго ще оставите настрана, 

но след няколко дни или седмици ще започнете да разбирате други елементи и така постепенно ще 

придобиете по-добро разбиране за нещата. Никой от вас не може да асимилира всичко което казах 

днес. Няколко трохички тук и там, да, но останалото не можете да погълнете и смелите. Мозъка е 

като стомаха – има предпочитание към определени видове храна, които може да смели лесно, и 

всички други са отхвърлени. Попитайте която и да е жена – какво помни най-отчетливо от живота 

си. Със сигурност това няма да бъдат проблеми от областта на математиката, физиката и 

философията. Но когато стане дума за първата и среща с любимия, за рожденият и ден, за 

целувките, подаръците и обещанията които е получила, паметта и е изключителна! 
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Бонфен, 17 август, 1966 

 

Глава Девета – Сърце и Ум 

Всемирното Бяло Братство 

В средновековието хората са били ръководени от сърцата, от чувствата си. Това е било ера 

на мистицизъм и религиозен плам. Тези силни религиозни и емоционални течения са дали 

рождение на великолепни артистични творения. Но когато човек се ръководи изцяло от сърцето си, 

стават възможни всякакви аномалии: суеверие, фанатизъм и нетолерантност. Поради това 

човечеството почувствало нуждата да се освободи от робството на емоциите и да развие силите на 

интелекта си. Сега е време когато интелекта достига своя връх и оставя отпечатък върху целият 

живот, и това е чудесно, защото интелекта, както и сърцето, е нещо великолепно. Проблемите и 

аномалиите възникват само когато един от тях се опитва да вземе надмощие над другия. Поради 

това нашата съвременна култура в която интелекта има определяща роля е толкова студена и 

егоистична. Хората са интелигентни, но те винаги са готови да се възползват от другите. Интелекта 

им дава твърде лош съвет: “Не бъди глупав, пази времето и силите си, пази всичко за себе си. Не се 

занимавай много с другите. По-добре си стой самичък!” Но един хубав ден такъв човек който е 

пренебрегвал и тъпкал другите, ще се окаже изоставен от всички.  

Такъв индивид, който е свикнал да следва съветите на интелекта си, в Братството ще се 

почувства изгубен. Той няма да види смисъла от съществуването му и няма да намери нищо което 

да го привлече. Когато с явно облекчение се оттегли в собствената си бърлога, той ще си помисли: 

“Какво за Бога мислят че правят всички тези хора? Не можах нищо да спечеля там и всичко е 

толкова безсмислено.” Да, ето това е то: “Нищо не можах да спечеля.” Това е всичко от което се 

интересуват тези велики умове! Ако това е цялото им отношение, как ще могат да придобият 

търпение, щедрост, благост и внимателност? Не можете да придобиете тези качества ако си стоите 

сами в къщи.  

Трябва да разберете предимствата от живота в колектив, в братска среда. Условията които 

ще намерите в братството не са същите условия които може да намерите в света. На първо място, 

вие се срещате с хора, които стоят на различно стъпало на еволюцията си и трябва да се опитате да 

ги разберете. Това значи че трябва да се научите да различавате истинската им природа и силите и 

същностите с които те са свързани. Второ, дори и да ги намерите непривлекателни и неприветливи, 

трябва да развиете собствената си сила на характера и да се научите да се разбирате с тях, да ги 

обичате и да направите каквото можете за да им помогнете. Тоест в Братството ученикът има 

възможността да се научи да не бъде ръководен единствено от принципа на удоволствието, от това 

което му харесва или не му харесва. В наши дни хората предпочитат само това което им харесва и 

им е изгодно, но това е голяма грешка. Вместо това трябва да търсите това което способства 

духовната ви еволюция. Във всеки случай, тези които не се интересуват от духовната еволюция, 

разбира се че напускат братството. Да, материалните условия тук не винаги са най-добрите, както 

и рядко, много рядко може да се намери нещо кой знае колко приятно в споделянето на всички 

блага, както и да се видят лица, които събуждат приятни спомени от миналото или вдъхновяват 

чувства на любов и ентусиазъм. Така че тези които се интересуват само от приятното, не могат 

много да се надяват че ще го намерят тук. Но от друга страна, ако търсите подходящи методи и 

условия за духовното си развитие, тогава аз не мисля че може да намерите по-добро място за това! 

Предимствата които имате тук не могат да бъдат намерени никъде другаде!  

Когато започнете да споделяте моята гледна точка тогава ще сте благодарни за всички 

трудности които преживявате. Само безгръбначните и мързеливците искат живота да е без усилия 

и лесен. Човек не може да се закали и израсте при такива условия: още преди да бъде атакуван, при 

първата следа от враждебност и конфликт той ще се пречупи. Едно духване и той ще падне като 

картонена къщичка! Хората стават по-слаби и по-слаби! Те биват преобръщани от най-малката 

трудност защото не са откърмени с подходящата философия. И когато някой им даде истинската 

философия, те избляват: “О, не, това не е за мен. Това е прекалено трудно!” О, свети Небеса, как да 

просветлим хората? Всемирното Бяло Братство притежава най-прекрасната философия, философия 

която е способна да превърне всички ви в герои и гении, но всичко което чувам е следното: “Не, 
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не, това е прекалено много за мен, тук изискванията са прекалено високи!” Какъв вид хора могат 

да кажат това?  

Ученика на Бялото Братство се стреми да разбере всеки човек. Да разбере всичките му 

нужди, слабости и трудности, и когато види нещастни и страдащи хора, когато види хора които 

истински се опитват да се променят, но постоянно падат, сърцето му се преизпълва с любов и 

състрадание и той се пита как може да бъде полезен на нещастните си страдащи братя и сестри. В 

този момент всички съкровища които той е трупал хиляди години и които са застрашени от 

мухлясване поради неупотреба се издигат на повърхността за да бъдат дадени на тези които се 

нуждаят от тях.  

Сега, аз не казвам че винаги трябва да бъдете с другите и да нямате никакво лично 

пространство и време. Това е преувеличение. Понякога всички ние имаме нужда да сме сами за да 

релаксираме, да се презаредим, да се молим и медитираме. Но, веднъж възстановени, когато 

отново се почувствате силни и богати благодарение на даровете получени в уединение и мълчание, 

трябва отново да се присъедините към другите, да си поговорите с тях и да им предадете 

богатствата си. По този начин може да имате добре балансиран живот и да задоволите както тази 

част от вас която изисква мълчание и уединение, така и другата, която се нуждае от обмен с 

хората.  

Ако погледнете в очите на тези които са избрали да живеят в уединение ще видите нещо 

твърде плашещо в тях. Те са заобиколени от аура на тъга и скръб. От друга страна, тези които 

вечно живеят в тълпите, не са по-добри от тях.  

Когато жената не се чувства добре или няма нищо хубаво което да облече, тя няма да иска 

да излезе и да се срещне с никого. Нуждата да останем сами означава че нещо ни липсва. Човек не 

се чувства представителен, така че предпочита да си стои в къщи. Но вижте жена която е получила 

подаръци, бижута или изискани дрехи: първата и реакция ще бъде да излезе и да се покаже. 

Същото правило важи за различните нива на съществуване. Някой който вътрешно се чувства 

богат и красив, ще иска да общува с хората, да им покаже богатствата и качествата си. Но някой 

който се чувства незначителен и грозен ще иска да стои настрана от хората.  

Колко често само съм наблюдавал този факт! Например младо момиче и момче се срещат 

тук в братството. Преди да се познават те идват редовно, но след това те чувстват нужда да останат 

насаме. Те ще измислят всякакви извинения: ще ми кажат че са получили покана да отидат да учат 

неграмотните в Африка или че искат да разпространят учението някъде другаде! Естествено, аз не 

се съмнявам в думите им, аз винаги искам да вярвам на хората – но когато анализирам ситуацията, 

откривам нещо съвсем различно: те започват да не се чувстват комфортно в братството защото 

усещат че силното привличане което имат един към друг не е чак толкова духовно. И тъй като това 

привличане е по-силно от желанието им да се учат и развиват духовно, те се чувстват принудени 

да отидат някъде където никой не ги познава. Разбира се, те никога няма да признаят че това е 

причината поради която искат да напуснат братството. Но, ако любовта им беше високо духовна и 

поетична, те биха искали всички които познават да ги видят и да възкликнат с учудване: “ Колко 

чудни са тези двамата! Не е ли прекрасно да се видят двама които се обичат по такъв чуден 

начин!” Но тъй като усещат че това което правят не е толкова прекрасно, те бързат да избягат. И те 

намират всякакви най-необикновени причини за да обяснят това. Разбира се, те са напълно 

свободни. Аз п никакъв начин не се опитвам да ги спра. Но аз знам какво ще се случи. Те ще се 

гмурнат презглава в удоволствия и тъй като няма да имат никой който да ги ръководи и 

просветлява, те ще бъдат отвлечени от течението все по-надалеч и по-надалеч и ще потънат 

дълбоко и още по-дълбоко в тинята. Също така знам че ако ги видя след известно време, те ще 

бъдат като дрипави парцали, защото са се отдали на ядене и пиене и глупаво са изчерпили всичко 

което имат.  

Това само показва колко полезен е престоят ви в братството, защото всички братя и сестри 

работят заедно за да напреднат в еволюцията си и по този начин създават атмосфера която помага 

на другите да не се оставят на най-лошите си наклонности. Така че трябва да дойдете тук с 

нагласата: “Аз имам тези и тези лоши навици които не мога да преодолея сам, така че ще отида в 

братството където знам че братята и сестрите вършат истински духовна работа. Благодарение на 

тях ще пия грязните води на ада по-рядко.” Но точно когато някой е в хватката на страстите си и 

започва да се спуска по нанадолнището в безпорядъка, той отказва да дойде тук. Той иска да бъде 

свободен да потъне в тинята колкото се може по-лесно! 
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Аз нямам абсолютно нищо против любовта, дори против физическата любов. Аз съм само 

против това което се прави без ум и красота. Разбира се че мъжете и жените трябва да се обичат. 

Разбира се че трябва да създават деца, но би било толкова п-добре ако го правеха по по-красив, по-

светъл и божествен начин! 

Тези от вас които още не са разбрали значимостта на Всемирното Бяло Братство, трябва да 

си направят труда да разберат, защото това е ключът към бъдещето: величието на колективизма. 

Чувството за колективност, за братство ще расте все повече и повече в сърцата на хората. С 

времето така ще се стекат обстоятелствата, че колективният начин на живот ще се разпространи 

навсякъде по планетата. Науката винаги ще ни снабдява с все по-добри средства за транспорт с 

които ще можем да посещаваме братята и сестрите си от далечните континенти и да се радваме на 

цялото разнообразие от красота и богатство. Единственото нещо е че ако искате да получите 

велико щастие, не трябва да идвате с празни ръце. Не трябва да отивате на гости на братята и 

сестрите си ако нямате нищо да им дадете. Поради това първо трябва да започнете с натрупването 

на богатства тук, в Братството: ако направите това, ще бъдете в позиция вие да показвате пътя на 

хората, да им кажете как да живеят и как да се обичат. Повярвайте ми, който не е способен да даде 

щастие на другите, по един или друг начин, със сигурност липсва нещо в себе си.  

Нека ви кажа коя е най-високата степен на радостта … Да, защото има скала по която 

радостта, както и всички други неща, може да бъде измерена. Храната може да ви даде определено 

усещане за радост, въздуха който дишаме друго, когато отидем на разходка, когато спим, пеем или 

правим любов с любимия си … всички тези дейности носят радост в различна степен. Според тази 

скала обаче, най-високата степен на радост се изпитва при сливане с Бога. Бог е надарил неговите 

творения с безкрайни възможности за изпитване на радост, но той е запазил най-мощната и 

изключителна форма на радост за тези които постигнат единство с него и които, изпитали това 

блаженство, започнат да го излъчват навсякъде около себе си и да разпространяват Божественият 

живот безспир. Да, най-висшата степен на радостта е запазена за тези които използват сливането 

си с Божеството в ползата на всички същества във вселената, и особено за събратята си хора. Тази 

радост е запазена за тези които помагат, спасяват и водят събратята си като им предават 

божественият живот който присъства в тях.  

Сега, със сигурност има хиляди и милиони други видове радост, но, повтарям, най-голямата 

от всички радости е да служим на самият Бог, да се слеем с Него и всичките му служители – 

Ангели и Архангели, и то без да напускаме човечеството. Имало е мнозина които, след като са 

вкусили прелестта на Нирвана, не са искали да се върнат обратно за да помагат на малките си 

братя. Разбира се, всеки от вас е свободен да избере степента на радост която пожелае. Дали ще я 

търсите в нощните клубове или в скъпоценните камъни или във футбола … това е ваша работа! 

Всемирното Бяло Братство е уникална фокусна точка, училище в което сте учени на 

божествените, есенциални истини, без които живота няма смисъл. Каква трагична загуба би било 

ако не оцените възможностите които имате!  

Много хора се самоубиват защото не могат да понесат самотата си. Дори и да са 

заобиколени от тълпи от хора, те се чувстват самотни и изолирани, защото са егоистични и се 

затварят в себе си. Но когато съществува светлина и любов, няма причина да се чувстваме 

самотни! Ако те се чувстват самотни, то е защото те са отишли в студа и са затръшнали вратата за 

светлината и любовта. Вие ще кажете: “Не, не, това беше поради това или онова събитие в живота 

им.” Но аз ви питам: “Наистина ли знаете толкова?” Аз познавам вашите анализи на ситуациите, 

но не на мен тези. Аз ще ви дам собственият си анализ и ще в покажа защо подобни хора са се 

оказали в подобно положение. Ще видите как неизкореними кълба от мисли, чувства и действия 

постепенно са ги водили в тази посока за много дълго време. Опасно е да не можем да 

разсъждаваме правилно.  

Всички съкровища на вселената са тук, на ваше разположение. Какво повече можете да 

искате? От вас се иска само да се захванете за работа. Да, запретнете ръкавите си и ден и нощ 

работете с всички средства които Господ ви е дал, работете с радост, работете с високо и 

благородно намерение и нека реките да текат, изворите да бликат, слънцето да свети и целият 

космос да възпява славата на Бога!  

Севр, 17 април, 1965  

 

Допълнителна бележка  
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Човешкият интелект се е провалил в мисията си. Това е нещо за което никой не се замисля. 

Всички оценяват интелекта много високо и му пеят възхвали, но истината е че той се е провалил в 

мисията си да извиси човешкото сърце: да покаже на хората истинската роля и значения на 

сърцето. Интелекта е направил човека хитър, егоистичен и измамник, докато истинската му мисия 

е била да демонстрира, научно и философски, величието и неограничените възможности на 

човешкото сърце, да покаже че чрез средствата на любовта и доброто може да се постигне Божието 

Царство и Неговата Правда да бъде на земята. Досега интелекта се е развивал независимо от 

сърцето и това може да доведе само до разрушение на планетата, защото той не произвежда нищо 

друго освен разединение и двуличие. О, да! Интелекта, интелекта … интелекта води човечеството 

към разруха, защото не е воден от моралните качества на сърцето. Той е допуснал 

фундаменталната грешка да се откъсне от сърцето. Поради това той е обречен на провал и на 

хората ще им бъде даден наистина ужасен урок. Тук, във Всемирното Бяло Братство учениците са 

учени как интелекта трябва да въздигне силите на сърцето и как благодарение на сътрудничеството 

на сърцето и ума да се превърне в цялостно същество.  

Севр, 11 януари, 1976  

Глава Десета – Търсете Душата и Духа 

I 

Няма нужда да ви обяснявам какво представляват мъжете и жените, дори и да са измежду 

най-културните и образовани хора! Те са хора които в сърцевината си са все още примитивни, 

които дават преимущество на инстинктите и чувствеността си. Техните страсти и желания са 

толкова огромни, че те не могат да им откажат нищо. Както мъжете, така и жените имат само едно 

желание – определен вид връзка с противоположният пол.  

Една степен над самеца и самката стои категорията на мъжа и жената. Въпреки че техните 

занимания са малко по-висши от чисто животинските, те все още са принципно физически. На по-

висока степен в скалата стоят братята и сестрите. Те представляват по-висока степен на съзнание, 

от която те вече не са изолирани и разделени един от друг. Когато мъжът обича жена с обикновена 

мъжка любов, той приема себе си за различен от другите мъже, нуждае се от жена която е отделен 

обособен обект, и държанието му към нея не е държание на брат към сестра. Братът е достигнал 

по-висока степен на съзнание което обгръща всички хора като членове на същото семейство. 

Между братята и сестрите вече не съществува това чувство за обособено съществуване, което дава 

възможност на мъжа да злоупотребява и наранява съпругата си. Напротив, съпругата му става 

сестра, член на собственото му семейство и това води до съвсем друго отношение към нея. Да 

станем братя и сестри представлява една стъпка напред в еволюцията, разширено съзнание и 

следователно, по-висш живот. Промяната е основно в отношението им един към друг. Въпреки че 

физически не са брат и сестра, съзнанието че принадлежат към едно духовно семейство, към 

семейството на човешкият род, желанията им стават по-чисти и по-безкористни. Вместо да се ядат 

взаимно, те се стараят да си помагат.  

Но ученикът, който е започнал като мъж или жена и се е научил да изразява любовта си като 

брат или сестра, трябва да отиде още по-далеч. Ако ученикът остане брат, той няма да бъде 

способен да разреши всичките си проблеми. Все още има толкова много сенчести, вредни 

елементи в него, както и сестрата е подложена на подобни изкушения. Поради това братът трябва 

да се превърне в дух, а сестрата в душа. Когато постигнат това, обхватът на любовта им се 

разширява дотолкова че обгръща цялото човечество и всички живи същества и те се чувстват 

толкова широки, издигнати и благородни че никакво зло повече не може да ги докосне, тъй като 

духът и душата са над всички зарази. Накрая, когато техният идеал стигне до там да обгърне 

цялата вселена, душата и духът им няма да знаят граници и ще разгърнат цялата си мощ и 

всеведение. Тогава те се превръщат в божества.  

Дори само факта че братята и сестрите от Братството приемат по-благородно, по-

божествено отношение един към друг, вече е гигантска крачка напред. Да, вместо да гледа на 

хората просто като на мъже и жени, с всичките скверни и отвратителни последици, които това 

често повлича, ученикът гледа на хората като на братя и сестри от едно семейство. По този начин, 

вместо да бъде причина за похот, ниски апетити и постоянен тормоз, половата енергия на ученика 

се трансформира в духовен импулс за помощ, утеха и просветление на другите. По този начин 

братята и сестрите стават истински служители на Небето и трансформациите които стават в 
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менталната им сфера се отразяват във физическото им тяло като водят до огромни промени за 

които науката засега си няма и представа.  

Посветените от всяка епоха винаги са работили с енергиите на любовта. Преди всичко, те се 

въздържат от всякакви физически отношения с партньора си докато не придобият правилното 

отношение към него, докато не се научат да гледат на него като на божество. Както Посветеният, 

така и партньорката му години наред работят заедно за да се издигнат до по-чисто божествено 

ниво, и когато придобият пълен контрол върху половата си сила и стигат дотам да гледат на другия 

като частица от Божеството – тя като проява на Божията Майка, той – на Небесният Баща – едва 

тогава те си позволяват да изразят любовта си във физически съюз и да се потопят в небесно 

щастие. Те могат да прекарат цели дни в такъв съюз без ни най-малка умора и особено, без никакво 

неразбирателство между тях, без никаква сянка на ревност и разочарование. Радостта която те 

изпитват при такъв акт е неописуема. Чрез сливането с любимия си те се намират в безкраен 

субтилен съюз с Божеството: тя с Небесния Баща, той с Божията Майка. При тези условия 

физическите процеси стават толкова божествени, че от такава двойка се излъчва най-фина чиста 

светлина.  

Посветените знаят че когато преживяват любовта на такова фино ниво, радостта и любовта 

която изпитват при това е неизменна. Посветените не отхвърлят любовта, но просто не се 

задоволяват с чисто физиологичният и аспект, с животинският инстинкт, който толкова лесно се 

възбужда и задоволява и води до всякакви отклонения и аномалии, до толкова омраза. Докато 

хората остават на нивото на инстинктите си, те никога няма да познаят устойчива истинска любов, 

никога няма да постигнат свободата и да живеят в блаженство и безсмъртие.  

Понастоящем любовта между мъжете и жените наподобява касапница: те се нахвърлят един 

на друг като животни, без никаква подготовка, естетика и поезия. Те са гладни и се тъпчат докато 

се оядат и преситят. По-късно, когато апетита им се съживи, те отново се нахвърлят един на друг! 

Много хора, дори принадлежащите към така наречената “висша класа” правят любов като диваци, 

без никаква красота, поезия или хармония в действията им. Всичко което ги интересува е да се 

заситят. В интерес на истината повечето хора правят известно усилие да обградят с определена 

красота, музика и обстановка, поне външно. Те се опитват да покажат известна загриженост за 

партньора си и да не се държат като диваци. Но това все още не е любов, а само външни 

подробности.  

Философията е разделена на три основни клона: етика, логика и естетика. Етиката включва 

всичко което се отнася до религията и морала, което засяга чувствата и сърцето ни. Логиката е 

всичко което идва от науката, интелекта и здравият разум. А естетиката, колкото и да ви е чудно, 

се отнася до волята. Да, защото всички човешки творения в областта на скулптурата, рисуването, 

архитектурата и поезията принадлежат на областта на изкуството, а изкуството е материализация 

във физическият план на нашите мисли и чувства. Поради това изкуството е функция на волята.  

А сега нека видим как тези три сфери се проявяват в живота. Да речем че сте решили да 

построите къща. Първото което трябва да направите е да се снабдите с нужните ви материали: 

цимент, чакъл, тухли, платна, кофраж и т.н., с други думи, тежките, груби елементи, които нямат 

отношение към красотата. Втората фаза е изливането на основите, издигането на стените, 

поставянето на покрива, фиксирането на вратите и прозорците и така нататък. Едва когато това е 

направено може да се мисли за естетично оформление – за боядисване, поставяне на килими, 

закачане на пердета на прозорците и картини на стените. Това е последната фаза, фазата на 

красотата.  

Да предположим че се каните да сготвите ястие: първо трябва да имате различните 

съставки, от които се нуждаете, после да ги измиете и започнете да ги приготвяте, като през това 

време кухнята ви е в безпорядък. По-късно, когато ги извадите от печката, ястията не само 

миришат апетитно, но преди да ги сервирате на гостите си, вие им добавяте по малко украса тук и 

там за да ги направите приятни за окото. 

Нека вземем за пример работата на Природата. Нейната първа грижа е да създава, и тя е 

създавала в преизобилие, без много да се грижи за красотата. Нито първите животни, нито първите 

хора са били красиви: те са били груби, огромни и често ужасяващи на външен вид … но вижте 

творенията на природата сега: каква промяна, каква еволюция! Същият модел може да се види в 

създаването на дете. Когато се роди, то е красиво и оформено мъничко създание, с красиви 

пропорции и форми, но то е започнало живота си като бучка желатин! Природата не започва да 
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създава с естетическа нагласа. Тя завършва с това. Тя започва логически: организира, чертае 

планове, проектира геометрични структури и изчислява. След това идва реда на етиката, тоест 

Природата вдъхва любов и доброта във всичко живо. И най-накрая, след всичко друго, тя прави 

завършващите си оформления над творенията си и те се превръщат във възхитителни бисери.  

Сега е време естетическото измерение да се прояви в човешката любов, тъй като тя е все 

още в примитивен животински стадий. Със сигурност някои хора ще продължат да си мислят че 

начина по който обичат е безпогрешен и никога няма да искат да го променят. Без съмнение това 

ще им достави голямо удоволствие. Не може да се отрече че човек може да получи доста 

удоволствие като яде, пие и се забавлява. Но при това другите, божествените аспекти няма да 

присъстват. Ако човек се научи да обича по божествен начин, той би се ползвал от много по-

голямо щастие. Това е целта към която се стреми ученика като постоянно се пита: “Каква е 

истинската природа на моята любов? Дали я проявявам правилно? Какво искам наистина? Какво 

търся?” Те постоянно си напомнят че ако искат един ден да постигнат вечен живот, трябва да 

издигнат любовта си до нейните най-фини и светли форми и прояви. Учениците трябва да помнят 

че ако се задоволяват с чисто инстинктивната форма на любовта, никога няма да бъдат спокойни, 

винаги ще бъдат подхвърляни напред назад между радост и мъка и затова непрекъснато трябва да 

култивират, рафинират и облагородяват любовта си така че да я издигнат до по-високо ниво.  

Трябва да промените отношението си към хората и да се научите да ги гледате от много по-

висока позиция. Когато Брат е в присъствието на жена, вместо да гледа на себе си като на самец в 

присъствието на самка – отношение което много бързо възбужда определени желания, които могат 

много бързо да излязат от контрол - той трябва да се научи да гледа на нея като на проява на 

Божествената Майка. Ако се научите на това отношение, ще виждате жените в съвсем друга 

светлина и ще разкриете най-прекрасните красоти на женствеността. Когато поет, художник или 

скулптор съзерцават жена, те не могат да откъснат очите си от нея, защото виждат в нея дълбини 

на красотата, които другите не могат да съзрат. Ако послушате съвета ми, вие също може да се 

научите на това отношение. Колкото повече напредвате в пътя си, толкова повече ще виждате в 

жените очарователна изява на красотата, която е била невидима за вас когато сте гледали на тях 

като женски сексуални обекти. Когато гледате на жената като на проява на Божията Майка, нямате 

избор освен да се радвате на красотата и да се потопите в състояние на вдъхновение и възторг … и 

това ще ви предпази от изпадането в глупаво поведение! Ето защо на Посветения му е разрешено 

всичко! Например една красива картина на гола жена или мъж може да го катапултира в посока на 

Небето, докато при обикновените мъже и жени само ще възбуди апетитите им. Затова е толкова 

важно да култивираме чувството си за красота, защото благодарение на това чувство ние 

придобиваме много по-богата, дълбока и всеобхватна визия за реалността. Без чувството за красота 

ние гледаме, но не виждаме и Природата остава за нас затворена книга.  

Вземете например някой който страда от тежка форма на това което аз наричам 

“oбсебване”! Такъв мъж отива на лов за женска и не разбира че отношението му го прави 

неспособен да види чара и величието на всички жени които вижда. Те няма да събудят в него нито 

вдъхновение, нито възхита, нито импулс да създава красота, нито желание за растеж и развитие. 

Напротив, той ще се върне в къщи депресиран и бесен от разочарование, защото не е намерил 

жената която търси … да не говорим в какво състояние ще бъде ако я намери … най-вероятно 

много по-окаяно! Това е положението при девет десети от човечеството, постоянно ловуващо, 

винаги въздишащо и страдащо, винаги с чувство за празнота, и междувременно сляпо за цялата 

красота и величие които ги заобикалят. Те са жалки мизерници, мразещи всички, просто поради 

факта че не притежават чувство за истинска красота. Докато когато Ученикът или Посветеният се 

разхождат по улицата или в парка, също могат да пострадат, но точно поради обратната причина. 

Те виждат във всички тези същества около тях такава прелест и божественост, че не могат да спрат 

да ги съзерцават! Те искат да се възхищават на всяка една от тях, но това просто не е възможно. 

Цялата тази красота която преминава пред очите им ги заслепява, изпълва сърцата им с радост и 

очарование, и те се прибират в къщи във възторг! Как можете да обясните тази реакция? 

Причината е в това че такъв човек живее в друга реалност, има друго отношение към хората и 

гледа на тях различно. Той принадлежи към категорията която споменахме по-рано: категорията на 

духовете и душите. Но, разбира се, аз съм наясно че това е твърде далечно и мъгляво за тези които 

все още живеят като самци и самки, тъй като те съдят за всичко от собствената си гледна точка.  

Да, мили братя и сестри, когато човек започне да израства и започне да живее на по-високо 

равнище, тогава той осъзнава величието на живота и богатствата които са приготвени за децата на 
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Бога. Тези които не искат да израснат до по-високо ниво и да гледат на нещата от друга гледна 

точка, ще им се наложи да продължават да страдат. Ако човек си мисли че живота е джунгла, той 

ще продължава да атакува и да бъде атакуван, да разкъсва другите и да бъде разкъсван, точно 

както животните в джунглата. Тук, в тази философия която аз ви предлагам, няма джунгли. Никой 

не атакува и не разкъсва никого. Напротив, всеки се възхищава и обича другите. Ако разберете за 

какво ви говоря, ще се научите да живеете като същества с такова величие че никога няма да 

искате да се възползвате от божествения поглед на сестрите, както и сестрите никога няма да се 

възползват от искрата която брат може да разпали в тях. Тогава всички ще ходите в светлината и 

никой няма да наранява никого. Тук сме на училище, това е нашият храм. Тук е мястото където 

трябва да надраснете себе си и да се превърнете в създания с необичайна красота.  

Вземете например младо момче и момиче, които се срещат и се влюбват. В началото 

любовта им е толкова красива и идеалистична! Те си пишат, срещат се и говорят, и дори и най-

малките подаръци които си разменят – снопче коса, мъничко листенце или розово цветче се 

превръщат в скъпоценни талисмани, пълни с океани от ухание. Те са постоянно вдъхновени, 

стимулирани и щастливи! Той е благороден рицар, а тя е спящата красавица. Живота им е 

изпълнен с поезия и те само трябва да се разхождат заедно и да се погледнат в очите, за да видят че 

целият свят е прекрасен. Но когато отидат по-далеч, естетическото чувство изчезва и бива 

заменено с прозаичните, биологически, инстинктивни чувства. Всеки знае това, но въпреки това 

ще каже: “Какво си говорите? Нима очаквате да бъдат задоволени само с естетическият аспект? 

Нима може да се ограничат само с обмен на тънко ниво за дълго?” Ето какво става в главите ви. Но 

според мен тези които предпочитат да останат на естетично, поетично равнище, се подготвят за 

артисти, музиканти, поети, гении. Ако наистина искате да се спуснете д по-ниско ниво, правете го! 

Но тогава вие ще напуснете областта на истинската красота и дори радостта ви ще стане по-малко. 

Не можете да си представите колко вярно е това!  

Всички сте имали тази опитност, нали? Добре, защо тогава не се анализирате и не видите 

какво става с вас? В началото ви стига само да погледнете лицето на възлюбения си и сякаш цял 

нов свят изпълнен с надежди и планове за бъдещето се отваря пред вас. Но още щом напуснете 

областта на красотата, всичко започва да губи блясъка си, да става по-грозно и замърсено. Ето 

защо аз казвам: “Пазете малко дистанция помежду си когато обичате и тази дистанция ще ви 

вдъхнови и изпълни. Точно поради нея любовта ви ще продължи завинаги, без прекъсване и 

вредни последици. Веднага щом премахнете тази дистанция, може да приготвите носните си 

кърпички!”  

Природата никога не спира да ни учи. Космическата Мъдрост винаги ни учи на мъдрост 

чрез личният ни опит, но ние не разбираме. Хората се извиняват като казват: “Какво да направя? 

Такава ми е природата!” Да, но това е чисто биологически довод – всички сме така устроени. За 

какво ви е тогава интелигентността, единственото средство което имате за да подобрите и 

промените биологическият ред на нещата? Благодарение на интелекта човек е открил толкова 

неща които правят живота му по-удобен. Ако отнемете ума на хората, те просто ще се върнат 

обратно към животните. Ума е духовен принцип който подобрява, култивира и усъвършенства 

всичко. Ако не използвате здравият си разум, но кажете просто: “Това ми е природата”, никога 

няма да направите какъвто и да е прогрес. Факта че така сте устроени не е причина да се 

предадете! Трябва да търсите божественият фактор, духа, божественият принцип, който всички 

ние притежаваме, който е способен да трансформира и подобри всичко и когато го намерите, 

трябва да следвате съветите му, да разчитате на него, да работите в сътрудничество с него. Повече 

никога не трябва да казвате: "Не мога да направя нищо. Това е просто мой инстинкт!” Аз не казвам 

че трябва да подтискате инстинктите си, ни най-малко: трябва да ги образовате и рафинирате. 

Бонфен, 17 Август 1970  

II 

Някои Посветени от миналото са съветвали мъжете да избягват жените под претекста че те 

са въплъщение на злото, дъщери на Дявола. Може ли да се очаква от мъж който приема такова 

отношение към жените да събуди божествената любов в сърцето си? Той непрекъснато ще бъде 

разочарован, обезкуражен и отвратен от живота! Не е ли много по-добре вместо това да приемем 

че зад физическата проява на всяка жена стои скрита Богиня, че тя е просто преоблечена принцеса! 

Хората не знаят как да живеят в атмосферата на красотата. Тук, в това учение може да намерите 

начин на живот, който ако бъде следван подсигурява постоянно присъствие на красотата във вас. 
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Мъжете и жените са постоянно толкова дълбоко потънали в тинята … как може да се очаква да 

бъдат щастливи? Те гледат един на друг като на струпване от органи, черва, плът и кости, нищо 

повече: те са слепи за скритата красота! Но това отношение ги води до катастрофални последици. 

Нека видим къде лежи истинската красота, тъй като само красотата може да ни спаси и да ни даде 

щастие. Ние имаме абсолютна нужда от красота.  

Ако започнете да гледате на мъжете и жените като на духове и души, ще видите какви 

промени ще произведе това във вас, тъй като то задължително ще ви доведе до различно 

отношение и поведение към тях. Зад техните дрехи, физически тела и лица вие ще откриете 

техните дух и душа, скритите синове и дъщери на Бога. Ако се научите как да виждате хората като 

души и духове, ще откриете че всички тези които някога сте презирали, отхвърляли, напускали и 

недоразбирали, неочаквано ви стават изключително скъпи и близки. Небето, което ги е дегизирало 

в плът и ги е поставило на пътя ви, вижда в тях изключителни същества, носители на 

Божествеността.  

За мен например няма разлика дали сте добре образовани, добре изглеждащи и богати или 

бедни, необразовани и скромно облечени. Единственото което има значение за мен е душата ви. 

Защо не търся приятелството на най-богатите, ерудирани и известни хора? Защото се интересувам 

единствено от душите на хората. Всъщност аз често бивам критикуван за това. Моите критици 

казват: “Защо за Бога той се е заобградил с всички тези хора които не могат да направят нищо за 

него, които нямат нито пари, нито блестящо образование, нито влияние в обществото? Какво 

очаква от тях?” Нима Исус е бил по-различен? Той е виждал в хората духът и душата им. Ако 

оценката ви за хората се основава само на богатството им, на позицията им в обществото, на 

образованието и физическата им красота, това значи че пропускате самата същност на въпроса. За 

мен са важни само духът и душата, защото знам че те са скритите зад физическата проява 

принцове и принцеси.  

Когато започнете да приемате хората като духове и души, това значи че сте започнали да 

растете, защото сте разбрали единственото нещо което има значение. Когато видят това, Небесните 

същества ще дойдат да ви помогнат, защото ще видят че това си струва труда. Но ако сте 

приковани към светските механизми на възприятие и съдене за нещата, те ще ви оставят да се 

оправяте сами с думите: “Няма смисъл да се занимаваме с тези хора. Няма полза от тях!” Да 

виждате хората като души и духове вече е връзка с духовният свят и той няма да ви остави без 

помощта от която се нуждаете.  

Да промениш начина си на възприятие означава да промениш съдбата си. Аз съм избрал да 

виждам в жените души или дори по-добре: Богини. И от това отношение преди всичко се ползвам 

аз самият, защото то ме води до постоянно вдъхновение, очарование и ентусиазъм. Дори и най-

вулгарните и отблъскващи жени са души и дъщери на Бога и аз мога да работя с тях. Когато 

помогна на душите им, аз помагам на самият Господ и така Той никога не ме напуска.  

Трябва постоянно да култивирате и увеличавате любовта си към тази наука и да се 

изпълните с отношение на свещено преклонение към истините които ви разкривам. В наши дни 

хората все повече губят чувството си за свещеност, те винаги искат да принизят всичко до 

собствената си прозаичност. За тях всичко мистично е само мит и те захвърлят всичко без ни най 

малко да осъзнават какво губят. Когато човек има подобно отношение, Природата затваря вратите 

си за него и не му разкрива тайните си. Природата се разкрива само на тези които притежават 

чувство за свещеност. Поради това мога да ви гарантирам че ако култивирате в себе си чувството 

за свещеност, ще имате необикновени разкрития. И не само тези разкрития които аз ви давам, 

защото думите ми нямат голямо значение ако не бъдат потвърдени от личният ви опит. Да, ако 

придобиете подходящото отношение, разкритията ще станат вътре във вас самите и ще разберете 

истини които преди никога не сте разбирали. 

Севр, 29 декември, 1970 

 

Глава Единадесета – Възстановяване на Любовта до Изначалната и 

Чистота 
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I 

Когато мъж обича жена, той никога не се пита как я обича. Той просто повтаря: “Обичам я, 

обичам я!” Добре, обичаш я. Никой не се съмнява в това, но никой също така не се пита за 

естеството на тази любов, тъй като всяка форма на похот, страст, нужда или апетит минава за 

“любов”. Когато обичате някого или нещо, всичко се променя, вие се свързвате с него, вече не сте 

свободни. Любовта извинява всичко, поставя ви на колене и ви лишава от силата на разума. Когато 

се появи любовта, интелекта замълчава. Когато сърцето обича, ума няма дума по въпроса. Сърцето 

казва: “Дръж си езика зад зъбите, сега аз имам думата, това е гласа на любовта! Не ме интересува 

какво искаш да кажеш!” Но истината е че ако сърцето и ума работеха заедно вместо да бъдат 

съперници, любовта би се проявила в по-добри форми и краски! 

Колкото човек стои по-ниско на стъпалото на еволюцията, толкова по-лесно се предава на 

внушението на любовта, без да я анализира и реши дали е чиста, безкористна и светла или не. 

Когато се влюби, човек не чувства нуждата да разсъждава. Затова има толкова много книги на тема 

любовта и приключенията на влюбените. Всъщност, за какво биха писали писателите ако нямаха 

такава интригуваща тема? Тази тема винаги е интересна, богата и развлекателна. Тя предлага 

изобилен суров материал и безкрайни възможности за изследване на драмата на човешкото 

отчаяние, отмъщение и убийства! Любовта дори осигурява богата възможност за работа на 

пожарникарите и гробарите. Да, когато бива наранен в любовта си, човек понякога подпалва 

сградата и пожарният екип бърза да загаси огнените езици, сирените вият и лампите святкат, а през 

това време минувачите се наслаждават на шоуто организирано от побъркалият се любовник! 

Никога не трябва да оставяте сърцето си да ви командва изцяло. Винаги трябва да призовете 

някои от вътрешните си способности за да изследвате критично, уравновесите и изправите 

импулсите на сърцето си. Любовта е най-великият стимул, но винаги е опетнена от нечистите 

елементи на страстта и затова трябва да бъде пречистена преди есенциалната и природа да може да 

разцъфти напълно. Всяка любов съдържа божественото в себе си, но трябва да бъде рафинирана и 

пречистена, защото подобно на новородено теленце или дете е обгърната от нечисти елементи. 

Когато малкото животинче или бебе се роди, то не е особено чисто и трябва да бъде измито. По 

същият начин стои въпроса с любовта: любовта е дете което съдържа всички най-божествено в 

себе си, тъй като Бог е скрит във всяка форма на любовта, но детето трябва да бъде измито, 

изчистено, образовано, освободено и подсилено, преди божественото в него да може да се прояви. 

Дори и най-низката, егоистична и чувствена любов съдържа в себе си божествена квинтесенция. 

Божественото винаги присъства, но е затъмнено от прекалено много други елементи. Преди да 

достигне човешкото сърце, любовта преминава през различни области, много от които не съвсем 

чисти. Тя преминава през много саждиви комини и кални пътеки и днес тя е обвита с елементи, 

които са се полепили по нея през вековете. Дори и най-чистите и най-истинни дарове на Небето 

трябва да преминат през слоеве от нечистотия и неистина, през низките мисли и страсти които сме 

потънали. Ето защо докато ни достигнат, тези перли се покриват с кал и от нас зависи да ги измием 

и открием истинската им красота.  

Докато човек не успява да се пречисти, колкото и чисти да са Небесните импулси, течения и 

сили които получава отгоре, те трябва да си проправят път през замърсените региони на 

съществото му и по този начин биват деформирани и изопачени. Всички сте наблюдавали 

пречупването на слънчевите лъчи във водата. Водата представлява преграда по пътя на 

светлинният лъч и колкото по-дълбока е водата, толкова по-голям е ъгълът на отклонение. Или да 

вземем например газена лампа – колкото стъклото е по-покрито със сажди, светлината от пламъка 

ще е по-слаба, по-малко светла и красива. Просто стъклото трябва да бъде изчистено. Ние сме 

нещо подобно на тази лампа – светлината в нас, светлината на любовта и мъдростта се бори да си 

пробие път, но на пътя и стоят слоевете от сажди които сме натрупали и колкото по-плътни, черни 

и нечисти са тези слоеве, толкова на светлината и е по-трудно да ги пресече и се прояви.  

Всичко това е толкова просто, толкова ясно, дори дете може да го разбере. Трябва да 

работим и се чистим докато всички слоеве от които се състои съществото ни – слоевете съставени 

от нашето физическо, етерно, астрално и ментално тела станат толкова прозрачни и чисти че 

божествената искра, божествената светлина скрита дълбоко в нас накрая да успее в пътя си през 

слоевете от тъмнина, да излезе на бял свят и свети за всички. Ако това не се случва много често, то 

е поради навика ни да трупаме толкова плътна, гъста материя: ревност, омраза, злоба, отмъщение, 

груба чувственост и алчност която ни прави готови да сгазим всеки на пътя си. Всички тези 
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нечистотии изграждат около нас плътна черупка и ни затварят в такива плътен и груб затвор, че 

само рядък проблясък, случайна искра от крехък светлинен лъч могат да проникнат до съзнанията 

ни. Но Посветените, които знаят тези истини и са работили в предишните си въплъщения за да се 

пречистят и сега продължават да работят в пътя на съвършенството, трансформират материята на 

телата си до такава финост и чистота, че Божествеността, която живее в тях успява да се прояви 

все по-съвършено през тях.  

Аз ви умолявам: чистете се. Възлюбете чистотата с цялото си сърце, медитирайте често 

върху чистотата, защото само чистотата ще ви направи способни да достигнете до големи висини 

без опасност за себе си. Търсете чистотата във всичките и форми, защото където има чистота 

всички мистерии биват разкрити. Мистериите които хората винаги са жадували да открият, 

мистериите запечатани със седем печата, един ден ще бъдат разкрити, но само на чистите.  

Никога не казвайте на сърцето си да спре да обича. Вие трябва непрекъснато да обичате. 

Обичайте всичко живо, цялото творение, и преди всичко Създателят. Само бъдете внимателни и се 

уверете че формата на любовта ви и направлението и са каквито трябва да бъдат. Само любовта 

има силата да ви вдъхнови и оживи – само тя! Любовта е велика благодетелка, любовта е самият 

Бог. Сега, разбира се, винаги е възможно другите да се опитат да се възползват от любовта ви, и 

тук трябва да се намеси разума. Когато срещнете хора които се опитват да се възползват от 

любовта ви и да злоупотребят с нея, трябва да я прикриете. Не я убивайте, просто я дръжте вътре в 

себе си и разрешете да си върши работата без да бъде виждана от хората. Никога не убивайте 

любовта си: ако го направите, убивате самите себе си! 

Всички се нуждаят само от две неща: да обичат и да бъдат обичани, да дават и получават 

любов. Ето защо е толкова наложително да се освободите от всички традиции които 

възпрепятстват душата ви от разцъфтяване. Вие ще кажете: “Значи казвате че младите хора трябва 

да се освободят от всички морални закони и норми и да се отдадат на свободна любов?” Не, не 

това имам в предвид. Когато правят това, те не се ръководят от никаква наука, мъдрост или 

езотерични правила. Изначалният импулс е възхитителен, тяхното огромно желание да обичат и да 

бъдат обичани е великолепно, това е самият живот, но при условие че е съпроводено от светлина и 

те живеят според разбирането на Посветените.  

Бонфен, 10 август 1963 

II 

Повечето хора смятат че няма нищо нечисто в целувките и милувките и дори в целият полов 

акт. Със сигурност, всичко може да бъде съвършено чисто: всичко зависи от това което хората 

имат в съзнанието си. Ако те се интересуват само от собственото си удоволствие и наслаждение, от 

възползване от другия, те хранят егоистични желания, които създават нечистотии на астрално ниво 

и по този начин замърсяват себе си и партньора си. Но ако желанието им е да помогнат, излекуват, 

осветят и спасят възлюбения си, то ще пречисти и двамата.  

Не акта или жестовете ни правят  чисти или нечисти, но намерението, идеята която имаме в 

съзнанието си, усещането или желанието зад действията ни. Дори най-великите Посветени са 

родени от майка и баща, които е трябвало да изпълняват акта нужен за раждането на дете. И ако те 

са съумели да привлекат и създадат божествено дете, спасител на човечеството, защото са го 

искали. Когато хората си позволят да се спуснат в низшите области на астралния свят, те не могат 

повече да бъдат чисти. Ако бяха ясновидци, щяха да видят че поглъщат леш! Ако искате да бъдете 

чисти, трябва да се издигнете до по-високо ниво така че да приемете най-тънките и светли 

елементи. Без този идеал, дори и да се ограничите само до галене и целувки с намерението да 

бъдете чисти, вие все пак ще си останете нечисти. Ефекта ще бъде същия ако бяхте спали с някого. 

Да, защото вие просто задоволявате нужда и всеки контакт, всяка форма на обмен която не е 

вдъхновена от духовна, божествена цел, води до същият ефект.  

Добре е известно че в някои случаи вещерът трябва само да докосне ръката на жена и тя да 

изпищи и да се сгърчи от болка, сякаш целият ад я сграбчва. Всъщност някога вещерът дори няма 

нужда да докосва жертвата си, той само трябва да духне в лицето и, за да бъде обзета от демоните. 

Така че не физическият жест е важен, поне не е най-важен. Важно е на какви сили човек дава да се 

проявяват чрез него. Духовният Учител няма да ви целуне или докосне, но дори само присъствието 

му ще бъде достатъчно за да ви изпълни с небесна любов и светлина.  
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Чистотата действа като магнит за божествените сили и същества. Но никой си няма и 

представа какво да разбира под думата чистота. Те ядат и пият какво ли не, забавляват се с 

всякакви мисли и чувства и после си говорят за чистота! Не, може да говорите за чистота и святост 

само ако ядете чиста, здравословна храна, поддържате неегоистични чувства и светли мисли и 

посветите душата и духа си на божествената идея – само в такъв случай. Невежият не може да бъде 

истински чист. Вие ще кажете: “Какво искате да кажете? Нима младите момичета не са чисти 

точно защото са невежи?” Да, те може да изглеждат чисти привидно, но по-добре да не знаете 

какво става в главите им! И дори ако чистотата им е истинска, тя не може да продължи дълго ако 

са невежи: съвсем скоро някоя свиня ще ги излапа! Истинската чистота е нещо много силно и за да 

бъде придобита, човек трябва да бъде мъдър и интелигентен.  

Севр, 3 януари, 1976 

 

Глава Дванадесета – Любовта Трансформира Материята 

Когато искате да моделирате и оформите материята, трябва да я смесите с нещо което да я 

смекчи и направи податлива. Ако смесите суха глина с вода, тя става влажна и мека. Ако залеете 

захар или сол с вода, те ще се разтопят. В някои случаи смекчаващият агент може да бъде 

топлината. На духовно ниво водата и топлината които правят материята обработваема и мека, е 

любовта. Любовта, подобно на водата и топлината, прониква частиците материя, разтопява ги и ги 

трансформира.  

Когато искате да овладеете и притежавате нещо, вие го притегляте към себе си, започвате да 

го контролирате и да го оформяте по желаният от вас начин. Точно това прави любовта: Любовта, 

топлината на любовта прониква частиците материя. Тя сякаш хвърля ласо, закача материята на 

него и го придърпва към себе си. Любовта прониква и насища нещо, изпълва го със себе си за да го 

притежава, с други думи, за да доминира над него.  

Спомнете си какво съм ви говорил за разликата между мъжа и жената в любовните афери. 

Жената чака пасивно, тя не поема инициативата към мъжа, но чрез усмивката и погледа си тя 

хвърля ласо, паяжина, и мъжа се хваща на нея: тогава всичко което тя трябва да направи е да го 

притегли към себе си! Мъжът, от друга страна е като алпинист: той закача куката си за скалата и 

започва да се катери. Но и в двата случая целта им е същата: да хванат плячката си. Жената 

притегля мъжа към себе си пасивно. Мъжа се стреми към жената.  

Когато наситите нещо или някого с топлина, с топлината на любовта си, вие всъщност го 

закачате на куката си. Тази кука се впива в човека или целта ви и го подчинява на волята ви: и вие 

го поставяте под контрола си. По същият начин, ако искате да контролирате материята, материята 

на собственото си тяло, трябва да я завържете с много здраво въже – въжето на любовта ви – така 

тя овладява частиците и електроните на материята и вие можете да я накарате да ви служи и да се 

подчинява на волята ви. Докато нямате здрава връзка с даден човек или животно, те могат да 

избягат и вие не можете да ги контролирате. Да контролирате някого или да го доминирате 

означава да му наложите собствените си закони. Вие може да правите това на духовно ниво, 

можете да командвате клетките си и те ще ви се подчиняват ако сте ги пленили с оръжията на 

любовта и волята си.  

Следователно работата се състои в това да закачим здраво на куката си нашите бунтуващи 

се материални частици. Ако човек можеше да види какво става вътре в него, в стомаха, белите му 

дробове и гениталиите му, щеше да види кипяща маса от микроскопични животни, които правят 

каквото си искат. В резултат на това този който трябва да бъде цар в неговото собствено малко 

царство, се превръща в слуга на подчинените си, на всички тези анархисти, крадци и злосторници 

които живеят в него. Нищо чудно че той винаги страда, винаги е неуравновесен и нещастен, тъй 

като конфликтите и противоречията на собствените му обитател се отразяват директно на 

условията му на съществуване. Ако иска да възстанови вътрешният си мир и хармония, той трябва 

да задължи клетките си да работят заедно в една посока. Той трябва да ги опитоми, точно както 

слоновете, лъвовете и тигрите са опитомявани за цирка. Защо човек да не може да постъпи по 

същият начин със собствените си непокорни клетки? Ако дори дивите животни могат да бъдат 

опитомени и научени на трикове, със сигурност вие можете да опитомите и научите собствените 

си диви животни, собствените си клетки да работят в правилното направление. Разбира се, за да 
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бъде постигнато това се изисква здрава работа, твърда воля и преди всичко изобилие от любов. 

Ако сте много силни, решителни и сте изпълнени с любов, вие ще успеете да плените и превърнете 

клетките си във ваши служители. Като правите това, вие работите върху материята, материя пълна 

с обитатели. Да се доминира материята изисква големи познания, тъй като тя е населена със живи 

същества. Всичко е живо. Ако искате живите същества на материята да ви се подчиняват, трябва да 

ги заловите и импрегнирате със собствените си енергии, със собствените си флуиди и да ги 

впрегнете да теглят в една и съща посока. Да, дори клетките на стъпалата ви трябва да работят за 

духовната цел, която вие сте избрали. Когато постигнете това ще почувствате че всичко се 

променя и във вас се възцарява хармония. Това, мили мои братя и сестри, е първата крачка в 

обуздаването на материята.  

Решението на всички въпроси винаги е било пред очите на хората, но те никога не са го 

виждали. Всичко необходимо е около нас, ясно изразено във физическата реалност. Трябва да се 

научим да виждаме и разбираме живота, да видим че всичко е отражение на духовни, небесни, 

божествени реалности и никога да не се съмняваме че дори и най-малката проява в живота 

съдържа решение дори на най-големите проблеми.  

Любовта е първата степен на силата: опитайте я и ще се уверите в това. Ако срещнете някой 

който е силно нещастен, ядосан или емоционално разбалансиран, докоснете леко ръката или 

рамото му и без да казвате нищо, се концентрирайте да им предадете цялата си любов. Хората 

много рядко работят с този вид любов. Те познават само другият вид любов, която също е 

екстремно могъща, но няма същите благотворни ефекти. Трябва да се научите да работите със 

силата на безкористната любов, любов лишена от всякаква похотливост и страст. Тази любов е 

способна да твори чудеса. Ако работите с тази любов, ще бъдете в позиция от която ще можете да 

помогнете на целият свят. Всеки си мисли че не е по силите му да помогне и подобри състоянието 

на цялото човечество. Те казват: “Това е невъзможна задача. Хората са прекалено много!” Да, 

разбира се, това е гигантска, невъзможна задача, но ако знаете как да подходите към нея, ще стане 

възможна. Опитайте се например да си представите че цялото човечество се състои от едно 

единствено същество, че това същество е до вас и вие му подавате ръката си и му давате огромно 

количество любов. Като правите това, миниатюрни частици от вашата душа се разпръскват във 

всички посоки и любовта която сте дали на това същество прониква във всеки човек на земята и в 

тях възникват нови мисли и желания. Ако стотици и хиляди хора правят това упражнение, вие ще 

видите как духа на нов, божествен живот прониква в хората и един ден дори без да знаят как, те ще 

се събудят напълно трансформирани.  

Всъщност всички тайни на езотеричните школи от миналото могат да бъдат сумирани в 

едно единствено ядро: как да управляваме материята с духа. Да, всичко в тази наука се свежда до 

това, но обясненията, подходите и аспектите са безкрайно разнообразни. Нужно е само едно: 

единение, сливане, съвършенство. Но колко много трябва да бъде научено и разбрано за да бъде 

постигнато това единствено постижение! Всяка форма и аспект на науката съществува за да служи 

на тази цел: единение с Божеството, сливане с Първичната Причина.  

Вие все още търсите какво ли не … но трябва да спрете, няма нищо за търсене. Няма нищо 

по-велико от това да бъдеш едно с Бога, да вибрираш в хармония с Божеството. Всяко изобретение 

във всеки един клон на науката трябва да бъдат използвани за да служат на тази цел, защото сами 

по себе си те не могат да ви дадат много. Напротив, всяко едно научно откритие трябва да бъде 

впрегнато и използвано единствено в тази посока: единение с Божественото.  

Бонфен, 26 юли, 1967  

 

Глава Тринадесета – Любовта и Отъждествяването 

Когато хората завържат връзка помежду си и започнат да се обичат и обменят, аурите им се 

изравняват. Поради това, когато срещнете Велик Учител, обичате го и между вас съществува 

единство, между вас се осъществява обмяна и аурата ви се пречиства, подсилва и интензифицира. 

Поради това във ваш интерес е да обичате по-издигнати и еволюирали от вас същества. Някои 

дефинират любовта като триене между два епидермиса. Господи, каква нещастна, ограничена 

дефиниция! Истината е че любовта е просто процес на изравняване на потенциалите, на осмоза. 

Ако смесите гореща и студена вода, топлината на едната се смесва със студа на другата и 
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резултатът е топла вода. Този закон, който е приложим към всички твърди тела, течности и газове, 

важи и на етерично ниво. В такъв случай, да обичате означава да нагодите аурата си на нивото на 

аурата на човека който обичате. Дори ако обичате Велик Учител, който вече не е между живите: 

например Исус, Кришна, Зороастър – въпреки това между вас ще протече взаимообмен, осмоза, от 

която вие ще получите благотворни резултати. А ако имате щастието да срещнете жив Учител и да 

се свържете с него така че да се наситите с аурата му, толкова по-добре. Единственият проблем тук 

е че в това съществува определена опасност за Учителя, защото когато хората усетят колко светла 

и мощна е аурата му, те искат да постоянно да са с него и го ограбват. Хората никога не знаят кога 

да спрат.  

Когато учениците се концентрират в Учителя си, те получават еманациите му на чистота и 

светлина, но, повярвайте ми, това не е много щастлива ситуация за Учителя, защото какво 

получава той в замяна? Измежду учениците му често има жени, които никога не са се научили да 

контролират чувствата си и го обсаждат с най-глупави и противни мисли и желания. Но тъй като 

Учителят предварително се е приготвил за жертвите които ще бъдат изисквани от него и се е 

научил да трансформира и сублимира всичко, той приема ситуациите без да се оплаква и по този 

начин съумява да помогне на учениците си.  

Вие си нямате на представа за размера на жертвата, която Учителят приема при общуването 

си с хората. А от тях самите не се иска никаква жертва. Напротив, когато имат Учител, те се 

ползват по всякакъв начин, защото могат да се освободят от несъвършенствата и замърсеностите 

си и да пият чиста вода от ръцете на Учителя си. Но за Учител, Светец, Посветен, да бъде измежду 

обикновените хора е невероятна жертва защото по такъв начин той непрестанно губи нещо. Или 

нека по-добре да кажем че той постоянно дава, дарява нещо. За щастие, тъй като е в постоянен 

контакт с Небесата, той също така постоянно получава отгоре: ако единственият живот който 

получаваше беше отдолу, той много бързо би станал същият като всички останали. Посветеният 

дава на низшият план и получава на висшият, а учениците постоянно черпят и така непрекъснато 

стават по-чисти, по-интелигентни и по-знаещи. И всички тези качества идват от техният Учител.  

Това трябва да ви изясни въпроса за любовта и да ви покаже защо любовта е нужна. За да 

обичате порочен или слаб човек трябва да бъдете много високо еволюирали, в противен случай 

няма да знаете как да му дадете великолепните си дарове без да получите в замяна неговите 

слабости и пороци. Това е много трудно да се направи. Никой не ви спира да обичате тези които са 

на по-ниско стъпало в стълбицата на еволюцията, но е за предпочитане да отдадете любовта си на 

тези, които са по-напреднали от вас. Когато станете толкова богати, силни и просветлени, че 

вашите богатства просто преливат от вас, ще можете да давате на тези които стоят по-ниско от вас. 

Но докато не сте толкова състоятелни, аз не ви съветвам да обменяте любовта си с по-нискостоящи 

от вас същества, защото рискувате да получите в замяна множество нечисти и зловредни елементи.  

Ангелите и Архангелите, Божествата и самият Бог ни обичат, но все пак са неизмеримо над 

нас! Свети Йоан казва: “И Бог толкова възлюби света, че изпрати единственият си Син.” Значи Бог 

ни обича. И ако Господ ни обича, защо ние да не обичаме тези които стоят на по-ниско стъпало на 

еволюцията или дори кучетата, котките и конете? (В интерес на истината, много хора обичат 

повече животните отколкото събратята си!) Често е трудно да обичаме по-издигнати от нас хора. 

Ние ги уважаваме, оценяваме ги и им се възхищаваме, но не ги обичаме. За нас е много по-лесно 

да обичаме някой който е на нашето ниво.  

Но, както може би сте забелязали, има различни аспекти на въпроса. В случая когато 

обичате тези които са по-ниско от вас, вие искате да ги защитите, нахраните и да се грижите за тях, 

но нима искате да станете като тях и да загубите всичко което вече сте постигнали? Не, вие ги 

обичате, но не искате да се идентифицирате с тях. Да речем че кучето ви е болно: вие ще се 

тревожите за него, ще направите всичко което е по силите ви за да спасите живота му и ще се 

грижите за него ден и нощ. Това разбира се е любов, но това не значи че искате да станете като 

кучето си и да живеете по начина п който то живее. Вие знаете че то е мръсно и не го искате на 

масата или в леглото си! Вие го храните и галите и после го пращате да спи в ъгъла му. Очевидно 

вие нямате намерение да се отъждествявате с него.  

Но какво е любовта? Ние казахме че любовта е да се слеем, да се отъждествим с любимият 

си. Да обичаме означава да се стремим да станем едно цяло с обекта на любовта си, но естествено 

ние нямаме желание да бъдем като съществата от по-нисък порядък и още по-малко да се 

отъждествим с тях, да станем едно цяло с тях. Но когато обичаме същество от по-висок порядък, 
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ние не искаме нищо друго освен да се уподобим на него, да станем толкова красиви, умни и силни 

като него. Това е истинска любов. Дори да се проявява като уважение, възхита и висока оценка, 

факта че искаме да бъдем като него означава че това е истинска любов. Когато любовта е истинска, 

тя винаги е придружена от желанието да се слеем с любимия си. Това значи че можем истинско да 

обичаме сам тези които са по-извисени, напреднали и благородни от нас: човек винаги иска да се 

отъждестви с Ангел, Мъдрец, Посветен или Божество, но колкото и привързаност и уважение да 

изпитвате към някоя буболечка или червей, никога няма да искате да станете като тях.  

Хората от изтока и запада са различни в много отношения и ние сме толкова свикнали с 

една от тези разлики, че повече не я забелязваме: отношението на ориенталците към Духовният 

Учител. За ориенталците Учителят е толкова важен, че само знанието че той съществува е 

достатъчно да промени живота им. Често Учителят им дори не ги забелязва и почти не говори с 

тях, но те знаят че той съществува и прогресират неимоверно защото го обичат, вярват му и са 

свързани с него. Те знаят че когато ученикът обича Учителят си, той получава нещо от неговите 

качества, добродетели и духовни енергии, така че малко по малко се уподобява на него.  

На запад такава психика е рядко явление. Когато имат Учител, те вместо да му вярват се 

съмняват в него, критикуват го и му се карат. О, разбира се, не външно, но вътрешно, в главите си! 

Те се нуждаят от мишена и техният Учител става такава мишена. Те се опиват да спорят с него. Да, 

но това е много опасно отношение, тъй като така ученикът не само се лишава от мира, знанието и 

радостта на Учителят си, възпрепятствайки собствената си еволюция, но Небето ще ги накаже за 

провала им да се възползват от дадените им добри условия. Ако това е отношението ви, по-добре 

да нямате Учител. Ако решите да имате Учител, най-малкото което се иска от вас е да имате 

подходящото държание към него. Ако това би променило отношението ви, аз бих предпочел да 

напуснете и да следвате друг Учител. Но въпроса е не толкова да имаме различен учител, а 

различно отношение. И ако трябва да имате различно отношение, то не е заради Учителя ви, а 

заради вас самите. Дали го уважавате или не, дали го обичате или не, за него няма значение защото 

той еднакво лесно може да си служи и с едното и с другото отношение. В интерес на истината, той 

ще бъде малко разочарован да види че съкровищата които е натрупал през вековете и сега ви 

предлага в името на вашата собствена еволюция не са оценявани. Но той ще трансформира 

разочарованието си и единствените които ще загубят ще сте вие.  

Ако някой постоянно е в конфликт с Учителят си, по-добре и за двете страни ще е той да не 

бъде негов ученик повече, тъй като такава ситуация не може да бъде от полза нито за ученика, 

нито за учителя, който търси хора готови да приемат съветите му, работници желаещи да бъдат 

наети за Божествената работа. Така че, мили братя и сестри, все още имаме нужда от разширяване 

на кръгозора си. Мнозина съвсем не са наясно какво представлява Духовният Учител. 

В семейството всичко се върти около бащата, главата на семейството. Ако другите членове 

на семейството не са в съгласие с бащата, започват безкрайни спорове, настъпва дисхармония и 

семейството се разпада. Същото важи и за всяка държава: ако главата не е на мястото си, настъпва 

хаос. Дори гангстерите и животните знаят това и винаги приемат някого за водач. Ако дори те са 

го разбрали, как тогава интелигентните хора не могат да разберат че в духовният живот също е 

нужен водач, който всъщност е незаменим? Без глава, без водач се възцарява хаос и все пак всички 

правят всичко възможно да му противоречат. Учителят, тоест духовният водач е истински лидер, 

защото знае стойността на божествената работа и винаги е в контакт с Небесата. Дори ако неговата 

работа го принуждава да отсъства от колективният живот, той продължава да бъде във връзка с 

Небето, както с братята и сестрите си. Когато той отсъства, винаги чрез него се проявяват Небесни 

същества които го представят и поддържат колектива. Главата, тоест Учителят никога не отсъства 

напълно, защото винаги е заместван от висши същности. Ако обича и вярва на Учителя си 

абсолютно, ученикът няма какво да загуби, но ще бъде поддържан, просветляван, оживяван и ще 

му бъде помагано постоянно, ако не директно от Учителя му, то от съществата с които той е 

непрестанно свързан и които винаги са готови да услужат. Много ученици са преживявали това 

лично. Понякога, когато съм бил зает с нещо и дори не съм знаел за проблемите им, те са 

получавали помощ като са си мислели че тя идва от мен. Но това не сам бил аз, а тези приятели от 

невидимият свят които са се проявили чрез мен. Тези същества нямат никаква суета или гордост, 

така че не ги притеснява факта че трябва да се проявят чрез мен за да помогнат на братята и 

сестрите в нужда. И аз винаги съм последният който научава за това! 
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Но трябва да знаете че за да получите помощта на Учителя си, трябва да го обичате и да му 

вярвате, в противен случай, дори и да исках, съществата от горе щяха да ми забранят да ви 

помогна. Те казват: “Тези хора не знаят как да мислят, как да обичат – те не заслужават помощ!” 

Да, Небето няма полза от отношение в което отсъстват любовта и доверието. Лично аз, понеже съм 

добросърдечен, си казвам: “Е, няма значение, те са още млади, ще се научат!”, и продължавам да 

приемам братя и сестри и да им помагам. Но Небесните същности не са толкова толерантни. Те ми 

казват: “Не, не, те трябва да се научат да уважават Вселенският ред, да имат респект към водача.” 

И понеже аз съм само представител на Някой или Нещо, ако не можете да ме обичате и уважавате, 

обичайте Него и ще видите че Той знае как да ви се отблагодари.  

Бонфен, 14 юли, 1973  

 

Допълнителни бележки 

Казано е че тези които се обичат стават едно, една плът. Да, но това е вярно само ако 

вибрациите на техният вътрешен, психичен, емоционален живот са в хармония, и в такъв случай 

това е вярно дори ако те не се докосват физически. И този вид единение е възможен не само с една 

жена или един мъж, но с всички жени и мъже по света които в момента вибрират на същата 

честота. Това е колективен съюз с необикновена сила.  

Това важи и за порочният престъпник, който се привлича към жена подобна на него: те 

вибрират в честотата на същото престъпление, същата измама, същата похот и по този начин са 

едно цяло с тези които споделят същите пороци. Цялото войнство от зли сили, включително 

самият ад се проявява чрез тази двойка. Същото се отнася и за противоположният случай. Ето 

защо ученика трябва добре да размисли преди да се свърже с някого в любовна връзка или брак. 

Не е достатъчно само да сте привлечени към някого, но преди да се свържете с него трябва да 

знаете какво представлява, защото при единението си с него ще се свържете или с Небето или с 

ада.  

Севр, 3 януари, 1967 

 

Глава Четиринадесета – Задачата на Ученика 

Днес искам да ви разкажа на какво са учени жителите на Агарта относно любовта. Както 

вече съм споменавал, жителите на Агарта не познават болест и живеят много дълго защото 

разбират дълбочината и смисъла на любовта: те се хранят с любов, лекуват с любов, разбират 

всичко благодарение на любовта. Но това е така, защото тяхното разбиране за любовта е напълно 

различно от вашето. Техните Посветени ги учат преди всичко да обичат Бога, защото по този 

начин Той действа в тях като вътрешен трансформатор, като сила която хармонизира и интегрира 

всичко. Но тъй като за хората Бог винаги е абстракция, техните наставници им посочват слънцето 

като видим представител на Бога и ги учат как да установят взаимообмен със слънцето, как да 

обичат като слънцето и да станат като него. По този начин задачата по установяване връзка с Бога 

става толкова по-лека, защото слънцето е толкова по-достижимо. То може да бъде видяно и 

почувствано физически благодарение на лъчите светлина и топлината които струят от него.  

Следващото стъпало е да се разбере че на човешко ниво представител на Бога и слънцето е 

техният Учител и да се научат да го обичат и да гледат на него като на трансформатор способен да 

преобразува всички техни мисли, чувства и желания. По този начин, благодарение на 

безкористната любов към Учителя им и факта че те го приемат за пример и идеал, те прогресират 

бързо към съвършенството, защото техният учител не само не им дава нищо нечисто, но и ги 

пречиства от всички нечистотии. И когато дойде време да изберат партньор в живота, 

благодарение на тези три трансформатора: Господ, слънцето и Учителя им, те приемат само 

просветлен човек. Това е положението в Агарта. Когато учениците от Агарта посвещават цялата си 

любов на Бога, слънцето и Учителя си, те постигат велика вътрешна стабилност, която ги ръководи 

и просветлява. Но тук на земята, въпреки че Господ, слънцето и Великите Учители са налице, 

хората продължават да тънат в страдания и мъки, защото отказват да приемат средствата които 

могат да ги доведат до щастието. Те ще си счупят краката да бягат да търсят някой малък фукльо 

или добре изглеждаща момичка на които да посветят цялата си любов. Това е единственото което 

ги интересува. И затова те никога не успяват да трансформират инстинктите и страстите си. Те 
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сами отрязват пътя си към трите сили които са единствените които могат да им помогнат: Господ, 

слънцето и Духовният Учител.  

Те се заравят в този вид любов която ги опустошава и разрушава и няма никой който да ги 

посъветва и насочи. Хората казват: “Един път се живее. Просто следвай природата си!” Да, но има 

толкова много различни степени на природата. Аз вече съм ви говорил надълго и широко за двете 

природи на човека.* Всъщност човек има много повече от две същности, но за опростяване ние ги 

разделяме на две: ниска природа, която постоянно го тегли надолу към нивото на животните и 

висша, небесна, божествена природа, която дърпа в противоположната посока. И тази висша 

природа е способна да трансформира низшата и да неутрализира разрушителните и ефекти. Ето 

защо е толкова важно да култивираме висшите си измерения. Запомнете че въпреки че 

Космическият Разум ви е дал ниската природа, за която е нормално да ви подтиква да задоволите 

апетитите и като правите едно или друго, Космическият Разум също така ви е дал и висша 

природа, и един ден тя ще контролира и налага волята си над низшата ви природа.  

За повечето хора това че даден импулс е естествен е напълно достатъчно да оправдае 

свободната му изява. Те казват: “Какво толкова. Това е напълно естествено, аз просто се 

подчинявам на природата си!” Да, те се подчиняват на природата си, но на животинската си 

природа. Когато тигърът скача върху жертвата си и я разкъсва, той не чувства угризения, защото е 

управляван от същата тази ниска природа. Същото се отнася за много хора които убиват или 

изнасилват без да чувстват ни най малко чувство за вина, тъй като все още са ръководени от 

низката си природа. Едва когато висшата им природа започне да се събужда те ще бъдат способни 

да чувстват вина за делата диктувани от низшата им природа, не преди това. Космическият Разум е 

дал тези две природи на човека за да може висшата природа евентуално да поеме контрола в 

ръцете си и да го доведе до съвършенство, до величието и триумфа на Божество. Всеки е напълно 

свободен да се придържа към низшата си природа, да я остави да се разпорежда с него под 

претекста че това е “натурално”, но в такъв случай той винаги ще си остане животно.  

Задачата на ученика се състои в това да даде предимство на висшата си природа. По този 

начин, малко по малко той ще стане Учител, защото Учителят е човек който е постигнал пълно 

господство над низшата си природа и я е впрегнал в служба на висшата си природа. Той не я е 

разрушил или задушил, но просто я е накарал да работи за него. 

Бонфен, 1 август 1975 

 

Глава Петнадесета – Отворете се за Хората  

За да Ви Обичат 

Познавам твърде много хора които постоянно се оплакват за едно или друго, и аз винаги 

съм стигал до заключението че причината за нещастието им е в собственото им отношение. Те не 

са способни да бъдат по-отворени, да обикнат другите, да помогнат с окуражителна дума или 

утеха. Те не знаят как да дават и винаги очакват другите да направят първата стъпка. И когато 

хората са заети със собствените си грижи и не могат да им обърнат внимание, тези приятели 

горчиво се оплакват: “Никой не идва да ме види, никой не ме обича, никой не се интересува от мен 

ни най малко!” Но откъде накъде те трябва да очакват другите да ги обичат и да ги е грижа за тях? 

Такива хора винаги ще бъдат нещастни докато не осъзнаят че няма закон който да задължава 

хората винаги да ги глезят и да ги поставят в центъра на вниманието си. Например вижте какво 

става с децата: докато са малки, родителите им правят всичко за тях – мият ги, обличат ги и ги 

хранят, носят ги на ръце. Но по-късно, когато детето порасне, то трябва да ходи на собствените си 

два крака и само да се храни и облича. Говорейки символично, ученика започва от позицията на 

дете: Учителят му се грижи за него, носи го в ръцете си и му дава сдъвкана храна в устата. Но 

Учителят не може да носи ученика в ръцете или на гърба си вечно! Ученикът трябва да следва 

Учителят си и ако не го прави, няма право да се оплаква че Учителят му не се грижи за него.  

Не знам колко често съм ви говорил за това, но ще продължавам да настоявам: освободете 

се от личността си. Престанете да бъдете толкова егоцентрични и се научете да правите нещо и за 

другите. Разбира се, аз знам че често причина за това поведение е начина на възпитание който сте 

получили. Родителите учат децата си: “Няма да бъдеш толкова наивен. Няма да бъдеш 

фурнаджийска лопата. Който те търси, да те намери!” Добре, другите могат да те търсят, но само 
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ако има какво да им дадеш. Например, ако си хлебар, те ще дойдат да искат хляб от теб. Да, ако 

искате да бъдете търсени и уважавани от хората, трябва да имате какво да им дадете. Ако не 

можете да давате, ако сте студен и необщителен, как може да очаквате някой да ви търси? Хората 

обичат само живите, топли и излъчващи неща. Ако нямате светлина и живот, те ще ви избягват.  

Само любовта може да ви направи щастливи. Ако нито давате, нито получавате любов, не 

може да очаквате да бъдете щастливи. Дори да сте много богат и влиятелен, ако не обичате никой 

и никой не ви обича, не може да очаквате нищо друго освен смърт и опустошение. Всичко това е 

толкова елементарно че аз дори не трябва да се спирам на тези неща. Хората би трябвало да ги още 

преди да излязат от люлките си! Но тъжното е че те са неведоми за тези прости истини.  

Ако не искате да увехнете и изсъхнете, започнете да обичате! Изберете каквото искате: 

котка или канарче, вземете го вкъщи и го обичайте. Това може да постави начало на една по-

всеобхватна любов! Няма значение какво решите да обичате – котка, костенурка или друг домашен 

любимец, само да започнете да обичате! Хората не обичат другите, те обичат само себе си и този 

себичен обръч толкова ги е стегнал, че в него няма място за никой друг. Жизнено важно е да 

позабравите за себе си и да започнете да обичате цветята, планините, звездите … каквото и да е. 

Когато постигнете това, кръгът на личността ви ще се разшири и вие ще се намерите по-богати, 

изразителни и дълбоки. Какво казва влюбеният на любимата си? “Когато те гледам, чувствам как 

душата ми се разширява, сърцето ми пее и сякаш цялата вселена е моя!” Може би ще кажете че той 

си фантазира! И да, и не. Но със сигурност влюбените могат да ви научат как да бъдете щастливи.  

Сега, разбира се че има много причини поради които хората се страхуват от другите, 

поддържат дистанция и резервираност. При някои това е вроден недостатък, при други е 

придобито отношение. Някои страдат от психологични проблеми, други от прекалена 

срамежливост… но основната причина винаги е егоцентричността, а тя е резултат от невежеството. 

Те просто не знаят че това отношение не е в техен интерес. Разбира се, ако те бяха щастливи с това 

положение на нещата, ситуацията би била различна. Не е за препоръчване човек да се изолира от 

събратята си. Всъщност, това е показателен и лош знак ако човек има желание да се изолира. Друг 

е въпроса че има хора които са щастливи да живеят изолирано, но засега не говоря за тях. Сега 

говоря за тези, които са нещастни в такава ситуация. Ако са нещастни, това означава че трябва да 

се променят.  

Ако сте нещастни, това значи че сте нарушили някои закони, че се сблъсквате с определени 

сили и същности и това е знак че трябва да направите нещо да промените ситуацията. Започнете да 

се срещате с повече хора. От вас зависи да направите първата стъпка. Не чакайте планината да 

дойде при вас – станете и вие отидете при нея! Всеки опит да преодолеете слабостите си ще ви 

направи по-силни и ще ви помогне да развиете смирението си. Но ако не направите нищо за да 

промените нещата, ще бъдете напълно анихилирани и затиснати от цяла планина от тежест, защото 

нервната система не може дълго да носи товара на дисхармонията. Така че, ако искате да се 

промените, започнете с една малка стъпка, направете малък жест някому. Всъщност хората често 

го правят инстинктивно. Ако мъжът е ядосан защото се е карал с жена си, той отива на чист 

въздух, променя обстановката и сцената. След няколко минути вътрешният му кипеж стихва, той 

се връща в къщи, целува жена си и забравя за всичките им различия. Да, просто защото е излязъл 

навън. Ако хората правят каквото трябва инстинктивно, те трябва да знаят кога при други 

обстоятелства да приложат същите методи съзнателно и вместо да разкъсват сърцето си и да чакат 

някой да дойде и ги отърве от мизерията им, те самите трябва да направят първата стъпка за да 

разрешат проблема.  

Дори тук в Братството, когато видя някои братя и сестри които са твърде затворени в себе 

си, аз им казвам: “За Бога, бъди малко по-отворен. Прекалено си затворен в черупката си. Никой 

няма да се интересува от теб, ако си начумерен и неприветлив. Спри да виниш другите че не те 

търсят. Стани по-светъл и приветлив и ще видиш че те ще се тълпят около теб! Вземете пример от 

розата: тя отваря цветчетата си, изпълва въздуха с аромата си, всеки и се възхищава и пчелите и 

пеперудите се привличат от нея. И всичко това просто защото е разтворила венчелистчетата си. 

Защо и вие да не се разтворите по този начин и да наситите атмосферата с парфюма си?” 

Разбира се, сега знам че някои от вас ще възразят: “Вие не знаете колко опасно е да се 

държим по този начин. Всички винаги искат да се възползват … “ Е, добре, щом сте толкова 

велики философи, правете каквото си искате. Аз няма да ви накарам да правите насила каквото и 

да е. Но вместо винаги да възразявате, поне се опитайте да разберете за какво ви говоря. “Да, но 
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това, да но онова …” Ако искате, вие винаги ще намерите за какво да се хванете и да 

противоречите, дори и на най-великите истини. Но реалността е че това което ви говоря е в 

съвършена хармония с философията която ми е предадена и с целта ни да научим хората как да 

бъдат щастливи и радостни и да живеят новият живот. Очевидно, ако целта на живота и идеалите 

ви са твърде различни, вие ще замените идеите които сега ви предавам с диаметрално 

противоположни. Но ние които се стремим към световно Братство, които жадуваме за Царството 

Божие, трябва да направим всичко възможно да концентрираме силите си около тази цел - около 

светлината, силата, радостта, красотата и любовта. Повярвайте ми, ако имах различна цел, аз щях 

да променя философията си.  

Целите и средствата които използваме за да ги постигнем не трябва да си противоречат. 

Всички средства и методи които ви обяснявам напълно кореспондират на целите, които 

преследваме и за мен е радост да водя хората по този път. Това не означава че няма други пътеки. 

Има стотици, но те водят другаде и дават различни резултати. Всеки човек в живота си се сблъска 

с необходимостта да избира. Ако не желаете да изберете това което аз съм избрал, вие сте 

свободни, но ще видите резултатите. Когато сте болни и самотни, вероятно ще осъзнаете колко 

погрешно сте постъпили като сте затворили вратата си за другите. Във всяка страна на планетата 

родителите съветват децата си да не вярват на другите като се опасяват да не им се случи нещо. 

Може би в свят където има толкова много крадци и мошеници, лъжци и измамници това е добър 

съвет. Но не вярвайте че ако тук в братството решите да бъдете по-отворени, да общувате с братята 

и сестрите си и да се усмихвате малко повече, ще сте в опасност да бъдете измамени и ограбени. 

Ако имаше и най-малка следа от нещо подобно, аз щях да знам и веднага да го преустановя. Така 

че, както виждате, няма от какво да се опасявате.  

Трябва да се научите да комуникирате с хората и да живеете с тях без да приемате грешките 

и посредствеността им. Трябва да можете да бъдете между тях и да им помагате без да губите 

собствените си качества и добродетели. Напротив, трябва да можете да им предадете някои малки 

частици от себе си, лъчи светлина от сърцето и душата си, и така ще се почувствате по-силни и по-

щастливи, защото това ще бъде вашият малък принос за доброто на човечеството. Ако учениците 

работят съобразно правилата на Съкровената Наука, те ще могат да помогнат на семейството и 

приятелите си, на цялото общество без да се лишават от добрите си качества и да губят силите си. 

За това ви е нужна Езотеричната Наука. Ако ми кажете че без нея може да бъдете в света без да 

бъдете заразени и опорочени по какъвто и да е начин, аз ще трябва да ви възразя. Всеки който 

твърди това не е добър психолог и не знае какво ще загуби. Чиста глупост е да се каже: “Аз съм 

силен и мога сам да се справя с изкушенията. Няма опасност да се омърся в света!” Никой в цялата 

история не е успявал в това освен ако вече не е натрупал големи познания и развил огромна сила 

на волята. Ако сте самомнителни за силата си, ще се поддадете като всеки друг, защото света е 

толкова богат и пълен със съблазни, че след време неизбежно ще се окажете под проклятието му. 

Още щом открехнете мъничко вратата, всякаква кал се просмуква във вас и няма начин да я спрете. 

Веднъж проникнала във вас, тя върши работата си и вие сте свършени! Затова, както ви казах, за да 

живеете между хората се нуждаете от науката на Посветените.  

Бонфен, 1 септември 1967 

Глава Шестнадесета – Тантра Йога 

I 

Имам впечатлението че колкото повече се говори на хората за любовта, толкова по-малко те 

я разбират и имат ясна идея какво е тя. Това е защото хората живеят на нивото на подсъзнанието 

си и единствената любов която се проявява на това равнище е тази която всички познават и 

практикуват. Всъщност любовта води началото си в областите на суперсъзнанието и ако хората 

започват да я чувстват едва когато тя започне да се проявява на по-ниското ниво като топлина и 

движение, то е защото още не са развили вътрешните си прибори с които да я доловят на по-

висшето ниво, в извора и. Хората преживяват любовта основно на равнището на подсъзнанието си 

и донякъде на съзнанието и самосъзнанието. Но това не е истинската любов.  

Вземете за пример електричеството. Електричеството е сила която се проявява като топлина 

в радиатора, като светлина в лампата, като движение във вентилатора и т.н. Любовта е същото 

нещо: има само една енергия, космическата енергия на живота, която произтича от Божеството, но 
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тя приема различни форми съобразно различните видове уреди, различните органи чрез които се 

проявява. Посветените разбират това и се стараят да се настроят и изпълнят сърцата си с най-

чистата форма на любовта, такава каквато тя съществува на най-висшите нива. Те не се занимават 

с низшите и прояви. Те казват: “Любовта е нещо напълно естествено. Няма нищо по-нормално от 

това.” Но те я преживяват и чувстват преди да достигне до по-низшите нива. 

Любовта е сила, която е разпръсната като капчици роса из цялата вселена. Тя идва от 

слънцето. Слънцето я дарява на въздуха, дърветата, планините и океаните, на плодовете и всяко 

живо същество. Мъжете и жените също имат определени части на тялото в които са получили 

няколко миниатюрни капчици от тази роса и за съжаление това е единственото място в което те я 

търсят. Всички житейски усложнения идват от тази екстремно ограничена визия за любовта. 

Хората прекарват живота си в страдание, плач и самосъжаление. Те правят безбройни 

престъпления и грешки в преследването на мимолетно преживяване, на любов която само може да 

ограби сърцата им, да ги доведе до нищета и да ги направи готови за всякакво престъпление. 

Когато получат тази любов, с нея те неизбежно получават и трагедия. Няма нужда да ви давам 

примери от историята. Любовта която всички хора търсят е огън, който ги изгаря живи и оставя 

само пепел. Те не знаят че има и друг огън, който не само че няма да ги разруши, но ще ги 

възкреси. Когато създателят ни е проектирал, той ни е надарил с органи и инструменти с които да 

намерим и живеем този вид любов, но ние трябва да я потърсим на по-високо равнище, на 

слънцето, откъдето тя тече в цялото творение.  

Ако трябва да сме по-конкретни, слънцето не е действителният извор на любовта – то е 

само станция на която тя се спира за момент по пътя си към света на хората. Любовта идва от 

регион много по-тънък от слънцето, но тя се спира на слънцето и се облича в определени форми, в 

специфични одежди, преди да предприеме пътешествието си към земята. Любовта е “Силата на 

всички сили”, за която е говорил Хермес Трисмегист. Да, силата на всички сили е божествената 

любов, божественият живот и божествената светлина. Няма значение как я наричаме, тя винаги е 

същата сила, същата мощ, която се проявява под формата на топлина, светлина или движение. Ние 

трябва постоянно да мислим за нея и всяка сутрин при изгрева да поглъщаме изобилни дози от нея. 

Но вместо да се ползват от тази сила на всички сили, която се разпространява из цялата природа от 

слънцето, хората отдават цялото си внимание на мъж или жена. Те дори не забелязват слънцето. 

Защо? Защото те все още имат нужда да страдат, да преживяват всякакви усложнения в живота си 

и да си скубят косата. Вместо да се изпълнят с богатството излъчващо се от слънцето и след това 

да дарят част от него на другите, те изтощават другарите си мъже или жени, ограбват няколкото 

трохички които те притежават, и това е голямо нещастие, защото жертвите им остават без нищо. 

Вярно е че това също е вид любов – това е животинският вид любов, и хората се интересуват 

единствено от нея. Те се наслаждават на похотливите усещания които тя им дава, но цената която 

трябва да платят за това е висока.  

За да можете да се впуснете във физическа любов без опасност за себе си или партньора си, 

трябва да сте много високо еволюирали. Има йоги които са постигнали такова майсторство чрез 

техника наричана в Индия Тантра Йога, която ги прави способни да сублимират половата си 

енергия, така че те дръзват да се спуснат в дебрите на собственото си подсъзнание и изследват 

глъбините на инстинктите, страстите, чувствеността си и дълбоките води на удоволствието. Да, те 

са толкова силни и чисти, че могат да се гмуркат в най-дълбоките недра на природата си и 

благодарение на смелостта си да се завръщат със скъпоценни перли. Те са подобни на ловци на 

бисери, които се гмуркат в океана за бисерни миди, без да се заплетат във водораслите или да 

бъдат изядени от акулите. Но експерименти от подобен род не са за всички. Преди да можете да 

срещнете лице в лице тази сила, трябва да имате пълен контрол върху нея. Аз не ви съветвам да 

опитвате, но просто ви обяснявам тези неща.  

Само когато сте достигнали висините на суперсъзнанието и опитали любовта която е 

разпръсната навсякъде из вселената, любовта която е самата квинтесенция на Бога, тогава сте 

свободни да правите каквото си искате, защото тогава нищо не може повече да ви нарани или 

изцапа, вие не можете вече да прегрешите. Но ако не сте достигнали това ниво, не опитвайте това 

дълбоко гмуркане! На планетата има много малко същества които са способни да се гмуркат в 

дълбините на природата си за да трансформират и сублимират, да осветят и обогатят находките 

които открият там. Това се нарича “срещане на двата края”, най-високият и най-ниският край. Но 

ако проникнете в подземният свят преди да сте навлезли във висшият, защото няма да имате 
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нужната ви защита, броня, оръжия. Няма да имате нужните ви инструменти за да трансформирате 

материята на ада в перли, злато и бисери.  

Това е мистерията на злото и ада. Само когато достигнете най-високите върхове, само 

тогава може да разберете значението на злото. Дотогава проблема със злото ще бъде за вас 

неразрешим, необясним и неразбираем. Проблема със злото не може да бъде разрешен чрез четене, 

учене и размисъл. Той е далеч извън рамките на човешкото разбиране. На практика злото не 

съществува. Злото е зло само за слабите. За тези които не са подготвени и не знаят как да го 

използват, злото съществува. За тях то е явна реалност. Но за синовете на Бога, за Великите 

Учители, злото за което религията е казала толкова много без никакво разбиране, е богата и 

скъпоценна материя която трябва да бъде обработена и използвана в тяхната работа.  

Когато бях в Индия, научих за определен вид йоги наречени сидхи. За тях няма нищо 

нечисто – те ядат каквото и да е – мърша, вътрешности, изпражнения, абсолютно всичко, защото 

имат волята да трансформират всичко и да придобият необикновени магически сили. Аз съм ги 

виждал лично. Но да се стига до такива крайности не е наистина необходимо!  

Нещата които днес ви открих са много дълбоки и свещени. Надявам се че ще ме разберете 

добре. Благословени са тези които искат да изучават истинската любов която може да се намери 

само във висините, в извора. Тази любов е дифузирана из цялата вселена, но ние трябва да събудим 

инструментите, центровете които Господ ни е дал, така че да можем да я уловим и да се храним с 

нея.  

Бонфен, 8 август 1970  

 

Допълнителна бележка 

Чистотата не може да бъде намерена на дъното. На дъното може да намерите само утайка. 

Факта че има хора достигнали такива висини в духовният си живот, че са способни да 

трансформират и осветят всичко, така че за тях нищо не е нечисто, е друг въпрос. За тези които са 

започнали да виждат нещата по начина по който го вижда Космическият Дух, повече не 

съществуват нечистота, грозота и зло. Космическият Дух вижда вселената като велико хармонично 

цяло в което няма място за дисонанс или дисхармония. Когато гледаме на света отдолу, разбира се 

че не всичко е съвършено добро и красиво, но когато гледаме на него отвисоко и виждаме 

необятността му, всичко изглежда различно. Дори катастрофите и войните биват виждани по друг 

начин.  

Когато приготвяте ястие, вие нарязвате и настъргвате различните съставки и ако те можеха 

да говорят, щяха да кажат че вие сте безжалостно жестоки и несправедливи да ги третирате 

толкова лошо. Но вие не чувствате вина а постъпките си, защото виждате нещата от различна 

гледна точка. Вие просто ще отбележите: “Аз правя хляб, на който всички ще се радват.” Ако 

попитате гроздето дали му харесва да бъде смачквано във пресата за вино, какво мислите че ще 

каже то? Но ако искате да направите вино, това трябва да бъде свършено!  

Вселената е ръководена от разум който е изцяло отвъд нашите разбирания и затова не 

трябва да го критикуваме. Вие ще протестирате: “Но нима искате да кажете че всичките войни и 

престъпления са на мястото си?” Не, аз не се опитвам да ги оправдая. Аз вярвам че те не трябва да 

съществуват и работя по въпроса за отстраняването им. Просто ви казвам каква е гледната точка на 

Космическия Разум. От негова гледна точка всичко изглежда другояче, всичко е бляскаво и 

разумно, всичко пее, всичко е в хармония. 

Севр, 15 януари, 1967 

II 

Тази сутрин говорих за науката за сублимиране на половата сила, която в Индия и Тибет се 

нарича Тантра йога. Тантра йога включва разнообразни методи и аз искам да ви посоча един от тях 

за да придобиете някаква представа за тази наука. Години наред младият йоги изучава природата 

на любовта – той пости, медитира и прекарва часове в дихателни упражнения. Когато той е добре 

подготвен се избира младо момиче което практикува същите методи и двамата живеят заедно в 

една стая в продължение на четири месеца. Младият йоги и се посвещава напълно, гледа на нея 

като на въплъщение на Божията Майка и дори не си позволява да я докосне. След като изминат 

четири месеца, те започват да спят в едно легло, но все още без да се докосват, като четири месеца 
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спят от едната страна, и четири от другата. След цялото това време, когато са постигнали пълен 

контрол върху себе си, те започват да се целуват и сливат физически, но с такава чистота, че съюза 

им продължава с часове без еякулация.  

Очевидно, не всеки може да разбере защо е всичко това и обикновено още щом почувстват 

тази сила, хората бързат да я освободят. Но, според науката на Тантра пилеенето на тази 

субстанция води до смърт, докато сублимирането и до вечен живот. По този начин някои 

Посветени постигат безсмъртие. Това не е начин на изразяване – те наистина постигат безсмъртие.  

Но аз искам да повторя че не препоръчвам тези техники, особено на западните хора. Има 

йоги, които са стигали много далеч при трансформирането на сексуалната си енергия, но според 

мен не е нужно да се използват такива екстремни практики. Има и други методи които сега ще ви 

обясня. Както ще видите, нашето учение стига много по-далеч от старите традиции които 

превръщат мъжа в евнух, както и от онези традиции които се представят за тантристки, но тласкат 

към най-груби сексуални ексцесии. В предишният век в Англия е живял окултист на име Алистър 

Кроули, който благодарение на техниките, използвани от тибетските тантристи станал черен 

магьосник и докарал някои от партньорките си до умопобъркване. Той придобил някои сили, но до 

какви низости е стигнал … ! 

Аз силно ви съветвам да не се впускате в такива експерименти, защото най-вероятно ще 

бъдете изпепелени. Човек трябва да бъде изключително добре подготвен, опитен и в пълен 

контрол над себе си, и дори тогава това си остава опасно предприятие. Най-доброто решение, 

което ще ви предпази от всяка опасност, е дистанцията, поддържането на известна дистанция и 

приемането само на хомеопатични дози. С други думи, да бъдем доволни само от поглед, усмивка, 

няколко думи или ръкостискане. Още щом скъсите дистанцията и започнете да се докосвате и 

сливате, възниква опасност. Преди всичко, веднъж събудили огъня, вие няма да сте способни да се 

контролирате и освен това поетичният характер на любовта увяхва и грозотата надига главата си. 

Много по-добре е да поддържате дистанция и да запазите илюзията си че жените са всичко най-

прекрасно, а мъжете са благородни рицари. Иначе, още щом започнете да ги опознавате по-

отблизо, попадате в примката на разочароващата проза на ежедневието. Стойте малко настрана 

един от друг! Когато се радвате един на друг от такава позиция, винаги ще бъдете изпълнени с 

възхита, и това е единственото което има значение – да имате това усещане за приказност. Защо да 

не го запазите и не се запасите с него за целият си живот?  

Аз знам че ще възразите: “Да, но така ще живеем в илюзия!” Може би, но много по-добре е 

да живеете в илюзия, която ви позволява постоянно да бъдете изпълнени с приказност, сила, 

енергия и неуморимост, отколкото да живеете в реалност, която ви погубва с грозотата си. Аз 

самият предпочитам да продължа да живея с илюзиите си. Аз го правя преднамерено, защото не 

искам да знам грозотата на определени реалности. Това което искам да имам, е поетичното 

настроение, защото единственото нещо което ми помага да живея и работя е красотата, 

великолепието. Вие ще кажете: “Да, но ако докоснете и опитате тази красота, ще видите какво 

представлява наистина!” Точно така. Само че аз не искам да я знам отблизо, защото се досещам 

какво ще намеря: начаса ще загубя чувството си за приказност.  

Погледнете болшинството от хората: те постоянно изследват реалността на любовта и това 

ги ослепява за цялата красота която стои под носа им. Те постоянно са в компанията на 

очарователно красиви жени и вместо да се опиват във възхищение и постоянно да пият цялата тази 

красота с очите си и да живеят в екстази, те дори не ги поглеждат! Докато пътувам аз съм 

постоянно на Небето поради всички невероятни жени, които срещам. Преди време с няколко 

приятели понякога ходехме на разходка по плажовете на Франция, Италия, Испания, Гърция и 

измежду многото жени и момичета на плажа, аз избирах една, само една, която излъчваше нещо 

светло и поетично. И когато я намерех, аз я посочвах на приятелите си и през остатъка на деня бях 

в състояние на очарование и вдъхновение! А приятелите ми само ме гледаха учудено без да 

разбират причината за това ми състояние. Понякога момичето което посочвах идваше да ни пита 

на какво дължи вниманието ни, но аз никога не правех и най-малък опит да я видя отново или 

завържа връзка с нея, защото не исках да разруша това първо очарование. Да, твърде често човек 

се вдъхновява по-малко от близък поглед, отколкото от далечен.  

Има ли някаква причина човек да не бъде възхитен от красотата на всички тези жени и 

момичета? Нима те не са Божии деца и живи образи на Божията Майка? Ако не им се възхищаваме 

ние я обиждаме! Тя е работила толкова дълго за да ги сътвори така красиви, за да им се радваме и 
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за да ни вдъхновяват … можем ли да бъдем безразлични към тях! Тя ще бъде възмутена! Тя ще ви 

накаже с думите: “А значи така оценяваш моите творби на изкуството, така ли? Много добре!” И 

тя ще ви лиши от определени радости. Но на мен Тя ми е дала най-необикновени радости, защото 

знае че винаги съм се губел във възторг на Нейните произведения на изкуството.  

Защо да слушаме религия и морал които учат че да гледаме жените е погрешно? Спомням 

си как един ден вървяхме с едно семейство по пътека на френската ривиера която гледаше към 

плажа и докато аз се любувах с наслада на цялата тази хубост, бедният съпруг не смееше да си 

вдигне очите. Аз му казах: “Гледай, гледай най-възхитителните картини на света!” Но вероятно 

поради присъствието на съпругата си той упорито държеше очите си настрани. Да, много хора са 

такива пред другите: предвзети, прилични и “религиозни”. Пред хората те се преструват че това не 

ги интересува … че са над тези неща. Но по-добре да не знаете какво правят такива хора когато са 

насаме! Докато аз съм точно обратното: пред хората изпадам в екстаз от красотата, но когато съм 

сам, не правя нищо. Сега, знам че това отношение е пръчка в колелото на всички стари традиции: 

гледай в земята и ще те смятат за светец. Да, но какво правиш когато останеш сам? Има някои 

безпогрешни знаци които винаги ми показват какво става всъщност … 

Аз не обичам обществените условности. Всъщност ги престъпвам всичките. Аз живея 

съобразно морала на бъдещето, а това бъдеще се приближава много бързо. Идва времето, когато 

вместо да се люшка между двете крайности на пуританството и разврата, мъжете и жените ще 

могат да показват възхищението и уважението си към творбите на Върховната Майка и Небесният 

Баща. Без да чувстват нужда да пипат и цапат техните творби, те ще ги съзерцават и така ще 

намерят щастието. 

Бонфен, 8 август 1970 

 

Глава Седемнадесета – Празнотата и Пълнотата: Свещеният Граал 

Определени духовни учения съветват последователите си да се научат да преустановяват 

всички мисловни процеси и да изпразнят съзнанието си. На теория това е добър метод: да се 

лишим от всякакви мисли и чувства за да станем чисто пасивни и възприемащи, като по този начин 

привлечем и абсорбираме небесни елементи. Но в това съществува опасност, защото ако не сте 

подготвени вътрешно, ако не сте се пречистили преди да приемете пасивно и възприемчиво 

състояние, със сигурност ще привлечете елементи които отговарят на замърсеното ви вътрешно 

състояние: болести, елементали и същности от ниските региони.  

Да, трябва да се опразните и да приемете възприемчиво състояние, трябва да станете съд в 

който Небето да може да пролее благодатта си. Но, преди да можете да го направите, трябва да 

подготвите почвата. Ако бъдете отворени за всички преминаващи течения без да имате подходяща 

предварителна подготовка, ще бъдете напълно беззащитни. Спомнете си лекциите които ви дадох 

за двата принципа – мъжкият и женският, пасивният и активният, в които ви обясних как трябва да 

се научите да работите и с двата за да напреднете в духовната си еволюция. Ако искате да станете 

медиум или ясновидец, трябва да практикувате пасивна медитация. Това е вярно. Но ако преди 

това не сте развили волята си и способността си да се защитавате и да отблъсквате неприятелите, 

когато вредните и тъмни същности се опитат да проникнат във вас, вие няма да можете да ги 

спрете.  

В света има чудовищни същества, същности създадени от мислите и чувствата на 

престъпниците и черните магьосници, и те се опитват да проникнат навсякъде където намерят 

отворена врата, тоест навсякъде където намерят слаби и неспособни да се защитават хора. В 

психиатриите има много хора които в стремежа си да станат ясновидци са били завладени от зли 

същности. Аз знам много такива случаи и ето защо аз никога не ви съветвам да приключенствате в 

тази област преди да сте се трудили продължително за да развиете мъжкият принцип и да 

придобиете оръжията от които се нуждаете за да се защитите. Повечето хора си нямат на представа 

колко опасни са тези райони на невидимият свят. Те не си дават сметка че те са населени от 

екстремно враждебни на хората същества, от които не може да се очаква нищо друго освен да се 

нахвърлят върху ви като звяр върху жертвата си. Някои хора, след като са прочели няколко книги 

или са общували с определени окултни кръгове, се опитват да развият дара на пророчеството с цел 

да забогатеят, но всичко което постигат е да се разболеят или дори да полудеят. Окултните книги 
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обещават много неща: ако използвате такъв или онакъв парфюм, талисман или магически камък, 

може да постигнете всичко което искате ... и когато хората се оставят да бъдат заблудени и 

измамени, не можем да им се помогне по никакъв начин.  

В Бялото Братство ние не учим окултни науки, но Науката на Посветените, Духовната 

Наука. Окултните науки са смесица от добро и зло. Ето защо аз дори не обичам да използвам 

думата “окултен”. Аз познавам достатъчно окултисти, които са се забърквали в тези мрачни сфери 

в търсенето на знание, което да им донесе пари, жени или магически сили. Но това вече е форма на 

черна магия. Тази наука никога не трябва да бъде използвана за задоволяването на низшите 

апетити. Тя трябва да бъде използвана само за приближаване към съвършенството и помощ на 

човечеството. Днес има огромни количества книги за окултизма и някои хора се изкушават да 

експериментират с тях с надеждата да намерят бърз и лесен начин да угодят на нагоните си. Не 

случайно в света е толкова разпространена черната магия, докато желаещите да практикуват бяла 

магия, теургия, са единици. Да, защото далеч не са много хората които са успели да се освободят 

от низшите си апетити и наистина искат да са в служба на висшият свят.  

Само ако вече сте много силни и чисти и сте способни да се защитавате от нападенията на 

тъмните сили, е безопасно да приемете отношението на тотална празнота. Всъщност, има някои 

християнски символи като Свещеният Граал, които сочат че практиката на празнотата не е 

приоритет само на ориенталските традиции като Дзен Будизма. Свещеният Граал е богат на 

символизъм: чашата е женски символ – тя означава че ученикът трябва да приеме възприемчиво 

състояние за да бъде изпълнен с космическата квинтесенция, която е кръвта, духа на Христос. 

Когато ученикът се изпълни с духа на Христос, той се превръща в Светият Граал: цялото му 

същество е чаша, бокал, в който живее Христос.  

Традицията твърди че Свещеният Граал е изработен от един единствен емералд, и както 

знаем, емералдът е скъпоценен камък с цвета на Венера, цвета на женския елемент зелено. Това 

означава че духа на Христос не може да пребивава в мръсна или изработена от груби и вулгарни 

материали чаша. Той може да се всели само в Небесна Жена(казано символично), тоест в тяло 

пречистено от всички замърсености. Кръвта на Христос, която изпълва чашата е символ на 

мъжкият принцип, тъй като червеното е символ на Марс. Както виждате, науката за символите ни 

води към някои интересни разкрития относно вътрешният ни живот. Червеното и зеленото са 

допълващи се цветове. Ако затворите очите си след като продължително сте се взирали в нещо 

зелено, ще видите червен цвят. Двата цвята се привличат един друг. Мръсно зеленото ще привлече 

мръсно червено. Мръсна чаша, тоест нечист човек, ще привлече диаболични същности.  

Защо злите духове не понасят приятни аромати? Поради чистотата им. Но ако излъчвате 

неприятна миризма, злите духове незабавно ще бъдат привлечени към вас, точно както насекомите 

са привличани от останките храна. Тези които са привличани от мръсотията, могат да бъдат 

изгонени от чистотата, както и обратното. Ето защо мъжкият принцип трябва предварително да 

подготви почвата, за да може женският принцип да бъде абсолютно чист и отворен и злите 

същности да са безсилни да проникнат в него. Следователно, преди всичко трябва да упражнявате 

мъжкият си принцип, тоест трябва да изградите силата си и само след като сте постигнали 

определена степен на самоконтрол може да смените полярността си и да се оставите на действието 

на Светият Дух. Трябва да знаете важността на работата с двата принципа и да знаете кога да 

бъдете рецептивни и кога емисивни, кога да излъчвате и кога да приемате. Хората живеят в такъв 

безпорядък и са толкова често неуравновесени и на ръба на нервна криза защото никога не са 

разбрали как да работят с двата принципа. Те не са се научили кога и как да дават, кога и колко да 

получават.  

Идеята за последователна работа с двата принципа може да се види и в Кабала, в 

символизма на четирите букви на името на Бога: Йод, Хе, Вау, Хе. Първата буква Йод представя 

мъжкият принцип. Втората буква, Хе, е във формата на обърната чаша(ще обясня смисъла на тази 

инверсия друг път). Третата буква, Вау, е повторение на мъжкият принцип, и второто Хе е 

повторение на женският принцип. Всичко започва с мъжкият принцип. Ето защо Бог първо е 

създал Адам, и после Ева, тъй като мъжкият принцип, духът винаги идва първи. Материята е 

следствие от духа. Тя е кондензация, кристализация на духа. 

Както виждате, тези няколко думи за Граала ни показват че това е символ от който много 

може да бъде научено. Той ни учи че преди да започнем каквато и да е работа, трябва да приготвим 

необходимите условия. Мръсна вода не се налива в чист съд. Ако съдът ви е мръсен, първо трябва 



53  

да го измиете. Нито пък наливате вода ако нямате съд, защото тогава всичко ще бъде излято на 

земята. Двата аспекта винаги се движат заедно.  

Хората трябва да намерят подходящи методи за да се развиват и растат. Но мнозина не се 

интересуват от учене и нямат желание да имат Духовен Водач: те искат да бъдат свободни! Аз 

често им казвам: “Ако толкова искате да бъдете свободни, защо приемате тиранията на стомаха и 

половите си органи? Защо когато сте гладни толкова бързате да се подчините на командите на 

стомаха си? Вие казвате че не приемате никакви авторитети, но поведението ви не го 

потвърждава!” Те отказват да приемат всякакъв съвет или правило които идват отвън, но са винаги 

готови да се подчинят на импулсите които идват отвътре. Нима това е по-добре? 

Бонфен, 12 август 1970  

 

Глава Осемнадесета – Любовта е Навсякъде 

II 

Аз знам че повечето от вас няма да успеят да следват съветите които давам в лекциите си, 

поне не в това си превъплъщение: може би в следващото ще успеят. Да, всичко зависи от степента 

на еволюцията ви. Ако вече имате необходимата подготовка която да ви направи способни да 

приложите тези истини на практика, толкова по-добре. Но ако това не е така, от обясненията ми ще 

се възползват единици. “Ако така стоят нещата, защо продължавате да ни учите?”, ще кажете вие! 

Защото искам да обясня определени идеи и да дам някои правила на тези които ще дойдат в 

бъдеще и ще бъдат готови да живеят божествената любов. Но повечето от тези лекции не са за 

всички. За много от вас е трудно дори да разберат смисъла на думите ми, какво да говорим за 

приложението им в ежедневието им! Но дори ако това не е възможно за повечето от вас в момента, 

аз трябва да продължавам да говоря за бъдещите поколения, за изключителните духове, които ще 

се въплътят един ден.  

Всички знаете как мъжете и жените се привличат един към друг, но знаете ли защо? Ако 

попитате мъжа какво харесва в някоя жена, той вероятно ще каже че това са краката или гърдите и, 

или може би устата или носа и. Но Природата използва тези привлекателни, апетитни форми със 

строго определена причина: тъй като тя иска човешката раса да продължи да съществува и се 

развива, тя е създала тези части на човешкото тяло които да привличат мъжете и жените един към 

друг и по този начин е осигурила продължението на човешкият род. Но тези красиви форми са 

само външна проява. Реалността която привлича мъжете и жените един към друг лежи отвъд 

формите. Тя е еманация, флуид. Когато тази еманация, този флуид отсъства, няма взаимно 

привличане. Защо мислите че мъжете често не са привличани дори от много красиви жени, 

въпреки перфектните им тела? Те може да ги харесват, но не губят ума и дума пред тях, не се 

влюбват в тях, докато за друга, не толкова красива жена, те са готови на всичко. Това доказва че 

привличането не се движи само от физическата красота и красивото тяло. То е следствие от нещо 

по-духовно, нещо магическо. Затова хората казват че това са необясними неща. Но те бъркат: 

всичко може да бъде обяснено, но само от този който знае. Тази вибрация, този флуид, който ви 

изпълва и ви кара да се чувствате щастливи трябва да бъде търсен там от където произлиза, тъй 

като той идва отгоре. Той не е човешко произведение. Подобно на разума, той идва от друга 

област, от друг източник, и хората го получават от Създателя му. Ако човекът е създателят на 

разума, защо той все още е толкова неинтелигентен? Защо си е дал толкова малко ум? Не, ние не 

сме изцяло отговорни за интелигентността си – ние само я получаваме от друг източник. По 

същият начин този флуид, това нещо наречено любов съществува в невероятно изобилие в други 

сфери, но хората забравят да го потърсят в източника му. Те продължават да го търсят в мъжете и 

жените около тях и не могат да го намерят или го намират в нищожни количества. Разбира се, ако 

срещнете някой който е толкова чист и светъл, че да бъдете с него е сякаш сте в контакт с висшият 

свят, но това е екстремно рядък случай! Опитайте се да ме разберете и един ден, когато сте болни 

или ограничени от обстоятелствата, потърсете любовта в източника и – само тогава ще бъдете 

заситени и напълно задоволени.  

Аз знам че тези думи няма да произведат никакъв ефект у някои, защото те са твърде далеч 

от истината в тях. Ако кажете на котката че трябва да спре да яде мишки, тя ще отвърне: “Мяу!”, 

което значи: “О’к, разбирам. Обещавам че вече няма да ям мишки!” Но още на следващата 
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секунда, когато чуе изшумоляването на някой мишок, тя ще хукне да го гони. А току що ви е 

слушала внимателно и дори е обещала никога повече да не го прави! И когато след време се върне 

обратно, облизвайки мустаците си, тя пак ще каже: “Мяу”, но този път това ще значи: “Какво да 

направя, такава е природата ми. Не мога да се променя за един ден!” С други думи, докато някой 

все още е котка, той ще продължава да яде мишки. Но ако имате висок идеал и правите усилия да 

се промените, ще ви бъде помогнато и ще се чувствате по-добре и горди, ако не за друго, защото 

ще чувствате че вече не нарушавате законите, че сте свободни и сте разчупили оковите на робията 

си. Да, това чувство за гордост е неописуемо облекчение от дискомфорта на виновното съзнание, 

от натякващото чувство за вина, за омърсеност и слабост.  

Само примитивните животночовеци се гордеят със сексуалните си подвизи. Цялото им 

самочувствие е съсредоточено в сексуалността им и когато либидото им намалее, гордостта им 

бива напълно смачквана. Докато имат известна сексуална потентност, те имат с какво да се хвалят! 

Това ми напомня за историята за един цар, който бил толкова енергичен, че всяка нощ няколко 

жени му правели компания и той никога не се уморявал. Но веднъж той чул за някой си момък в 

царството му, който бил дори по-добър от него! “Охо”, казал царят: “Доведете ми го! Трябва да 

видя дали тези приказки са верни.” Когато младежът дошъл, царят, който бил много щедър, го 

нагостил добре и после му предложил компанията на четиринадесет прекрасни млади девойки, 

една след друга. След четиринадесетото момиче момъкът се разбързал да си тръгва и царят го 

питал: “За къде бързаш толкова, какво те притеснява?” Той отговорил: “Трябва да си отида у дома, 

за да свърша брачният си дълг!” Когато чул това, на царя му се подкосили краката от изумление: 

след четиринадесет жени момъкът все още имал сили да мисли за жена си! И така историята 

продължава, но това е само приказка и в приказките всичко е възможно! Но едно нещо е вярно и 

това е че само много примитивни хора нямат угризения на съвестта относно стремежа си да спят с 

колкото се може повече жени, дори ако трябва да ги изнасилят. Но тези които са малко по-

напреднали – тоест болшинството от хората днес, винаги ще чувстват известно чувство за вина 

след това, ще чувстват слабостта си, ще знаят че им липсва самоконтрол. Или може би ще чувстват 

че трябва да компенсират жената по някакъв начин за това че са били несправедливи и са 

злоупотребили с нея. Ето защо казвам че ако хората се научат да се свързват с неизчерпаемият 

източник във висините, те никога повече няма да има за какво да се обвиняват. Напротив, те биха 

намерили необичайна радост и чувство за чистота, както и по-висша форма на любов, от която 

могат да черпят ден и нощ!  

Аз не искам да намаля или разруша щастието на мъжете и жените които намират щастие в 

обятията на любимия си, но ако трябва откровено да ви кажа истината, тя е следната: нищо в този 

акт не е напълно чисто, защото всеки индивид, в съответствие с характера и тенденциите си, 

морала, пороците и добродетелите си, влияе на половите си органи и дори насища всяка отделна 

тяхна клетка. Разбира се, никой не се замисля за това когато се втурва в поредната сексуална 

авантюра. За жената е достатъчно да намери какъв да е мъж. Докато той може да извършва 

специфичният акт, тя е твърде щастлива без да си има представа какво той може да и предаде или 

да я зарази. Както и мъжете, бедните клетници, са толкова невежи, че стига да имат жена която да 

отговори на нуждите им, не им трябва нищо друго. Те никога не се спират да помислят дали не се 

заплитат в непоправима бъркотия или каква болест могат да прихванат. Да, това е положението в 

света – всеки живее и действа в невежество и слепота.  

Чистотата е една от най-редките перли на тази земя. Ако любовта, която хората си дават 

един на друг беше чиста, ефектите щяха да са божествени. Но тъй като не виждаме тези 

божествени ефекти в света, трябва да заключим че тяхната любов не е особено чиста. Дали 

наистина чистотата е идеал за повечето мъже и жени? Ни най-малко. Техният идеал е да получат 

удоволствие и те не дават пет пари дали то е чисто или не. Но мой дълг е да хвърля известна 

светлина по този въпрос, така че учениците да знаят дали да се отдават на глупостта си когато 

срещнат човек който отговори на прищевките им. Ученикът, без значение дали е мъж или жена, 

слуша разума си. Той е благоразумен и интелигентен и не бърза да се гмурка в рисковани 

експерименти. 

Благословени са тези които разбират и постигат този вид любов, защото те ще бъдат богато 

възнаградени. Предимствата са твърде много, за да бъдат изброявани, но във всяка област на 

живота настъпват огромни положителни промени и дори физическото здраве се подобрява. Тъй 

като любовта създава живота, тя дава и всичко останало. Първото нещо от което се нуждаем е 

живот – всичко друго идва от там. Живо доказателство за това е новороденото – то няма нищо 
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друго освен живот. То няма нито ум, нито сила или добродетели. То е живо и това е всичко! Да. Но 

в живота се съдържа всичко останало и малко по малко и другите качества започват да се 

проявяват. Но вземете му живота и му вземате всичко. Например някой който е изгубил голямо 

количество кръв – той просто лежи неподвижно без да може да каже и дума или дори да ви 

погледне. Но ако му прелеете малко кръв, всичките му способности ще бъдат възстановени, тъй 

като те се съдържат в живота. Ето защо ние винаги трябва да се грижим, защитаваме и 

пречистваме живота си, иначе ако го загубим с него изчезва всичко останало.  

Аз никога не съм казвал че семейните двойки трябва да прекъснат отношенията си. Когато 

говоря за целомъдрие и девственост, аз имам в предвид основно тези които не са женени и 

следователно са свободни да избират. Семейните партньори имат задължения един към друг и ако 

единият изведнъж вземе решение което прави другият нещастен, те поставят началото на трагедия 

… и този който ще бъде обвинен за разрушаването на семейството съм аз!  

Всеки приема само част от това което казвам в зависимост как му харесва или му допада ж 

момента, без да се замисли за партньора си който може да е по-слаб или да има по-големи нужди в 

тази сфера. Аз винаги съм настоявал съпрузите да вземат решения в сексуалната сфера заедно. Не 

отделно, но заедно! Дори и в семейният живот мъжете и жените могат да одухотворят и 

сублимират любовта си, но трябва да пристъпват към това с взаимно съгласие. За съжаление често 

нещата стоят различно: или съпругата е нещастна, защото си мисли, че мъжа и повече не я обича, 

или съпругът страда, защото според него жена му се е превърнала в благочестива монахиня. И 

тогава, разбира се, срещу мен започват да летят камъни! Уверявам ви: братята и сестрите никога не 

мислят за мен. Омръзнало ми е да бъда използван като извинение на собствените им грешки. 

Трябва веднъж завинаги да разберете че ако говоря за сублимиране на половата сила, то е защото 

съм инструктор, духовен водач, и задачата ми е да обясня въпроса на тези, които са в състояние да 

направят тази крачка в разбирането си за любовта. Що се отнася до другите, те са свободни да 

постъпват както си искат! 

Когато срещна някой със структура на гладиатор, аз не го съветвам да живее като аскет. Аз 

не съм такъв фанатик. Този въпрос трябва да бъде разрешен по различен начин за всеки отделен 

човек. Моята роля е да помогна на тези които имат потенциал да се усъвършенстват, да им дам 

методите от които се нуждаят, тъй като в противен случай те ще се отклонят от пътя и това ще е 

много жалко. Виждал съм мнозина, които търсят нещо без да са наясно точно какво, и тъй като 

нямат водач, който да освети пътя им, тръгват по лош път. Например много млади хора се 

пристрастяват към наркотиците, тъй като жадуват да избягат от заобикалящата ги реалност и 

намерят свят на красота и поезия и няма кой да им посочи правилният начин да постигнат това. Да, 

ние имаме нужда от лекарство, но друг вид лекарство. Нашето лекарство може да бъде намерено в 

слънчевият изгрев, в медитациите и дихателните ни упражнения. Единствено тези дроги са 

безопасни.  

И така, мили мои братя и сестри, вие сте свободни да изберете между това което ви давам и 

това което ви харесва, но аз съм длъжен да ви разкрия някои основни истини, които са жива 

реалност за тези които са готови за тях. 

Виделината (Швейцария), 17 Февруари 1975  

 

Глава Деветнадесета – Търсете Любовта в нейният Източник  

I 

Без значение че повечето бракове не се развиват добре, хората инстинктивно и 

подсъзнателно продължават да се надяват че тяхната собствена женитба ще бъде прекрасно 

божествено изключение, че ще намерят сродната си душа и щастието си. Откъде идва тази 

надежда? От много дълбоко вътрешно знание, спомени на душата, от факта че в божествените 

сфери единението между мъжкият и женският принципи става в пълна чистота и хармония. 

Мъжете и жените не намират щастие защото се съединяват на прекалено ниско ниво. Понякога за 

мимолетен миг те се наслаждават на чувството за екстатично единение, но за съжаление това се 

случва рядко и те винаги остават с усещането че са две разделени отделни същества, че надеждите 

им са били илюзия. Истината е че очакванията и надеждите им са били истински. Те преживяват 

разочарования защото не знаят какво е истинската женитба. Истинската женитба съществува само 
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когато мъжът и жената се сливат в духа и душата. Когато те се сливат на по-високо равнище, 

щастието става възможно и всичките им надежди могат да бъдат осъществени.  

Тези истини са заложени дълбоко във всеки човек. Грешката не е в надеждите и стремежите 

им, но в начина п който те се опитват да ги постигнат.  

Грешката им се състои в това че търсят щастието на прекалено ниско ниво. Но на това ниво 

всичко е грубо и замърсено. Щастието не живее там. То живее в областта на чистотата и 

светлината, във високите нива на битието.  

Всички посвещения имат една единствена цел: да научат адептите как да се оженят. За 

момента женитбата представлява споделяне с другар или партньор с който да споделяме и 

експериментираме докато се подготвяме за истинската женитба. Вашата настояща жена не е 

истинската ви съпруга. Тя има друг съпруг някъде другаде и ако те се срещнат вие ще сте безсилен 

да я спрете. Същото се отнася и за мъжете: те се женят за една жена, но след време срещат друга и 

си мислят че най-после са намерили истинската си половинка. Но не, тя също не е тази която 

търсят! Хората трябва да страдат. Те се нуждаят от тези неспирни илюзии които им носят 

страдания за да се научат най-накрая какво е истинската женитба.  

Женитбата не е човешко изобретение. Тя е съществувала на сцената дълго преди хората да 

се появят: тя е космическа реалност. Дори религиозните и духовни последователи не са разбрали 

дълбокият смисъл на женитбата(истинската женитба). Така че не си мислете че само защото сте 

семейни знаете за какво става дума. Семейните последни ще разберат какво е истинският брак! 

Браковете които виждаме около нас са фалшиви, груби и неловки имитации на истинската 

женитба, тъй като никой не знае какво представлява тя наистина. Хората не спират да “правят 

любов”, но никога не намират истинската любов, защото за да го постигнат трябва да имат пълно 

проявление на цялостното познание, съвършена чистота и абсолютна сила на волята.  

Човек може само да се чуди какво е довело хората до такава степен на слепота. Съществува 

сублимна интелигентност, реалност която е безмерно необятна, красива и светла, която надхвърля 

всяка друга реалност във вселената, която е несравнима по благост, щедрост и любов. Тази 

реалност ни е дала всичко което имаме: телата, живота, здравето, храната, водата, въздуха, 

слънцето, цветята, плодовете, всичкото неизречимо богатство на света. Но човек забравя дори за 

самото съществуване а тази Първопричина, на това божествено Същество което го поддържа и е 

готово да му дари безсмъртен живот, знание, сила и крайна победа. Човек забравя за източника на 

всичко и си представя че ще намери щастие, сила, здраве и пълно задоволяване в ограничено, 

слабо, болно и невежо човешко същество от плът и кръв! какво е това което кара човек да обича с 

цялата си сила, сърце и съзнание някое ограничено човешко същество което може само да ги 

затрупа със страдания и мъки? Как е възможно толкова цялостно да бъде загубена визията за 

истината? 

О, аз не се съмнявам че вие ще изложите всякакви възражения. Вие ще кажете: “Това 

Същество за което винаги говорите е толкова далеч! И въобще дали съществува? Аз нито мога да 

го помириша, нито да го чуя или пипна. Но толкова лесно мога да пипна или дори милвам това 

същество до мен, което е така изящно облечено, гримирано, напарфюмирано и съвсем реално!" ”а, 

дори няма нужда да казвате нищо, аз много добре знам защо предпочитате живота ви да бъде 

изпълнен от такова бедно, ограничено, невежо същество вместо от Създателя на световете. Но 

когато поставите на първо място в сърцето си това малко същество, дори душата и духа ви ще 

бъдат заразени от слабостите му. 

Аз знам че няма да приемете думите ми, че ще ме обвините в грешка. Не ме разбирайте 

погрешно: аз не ви казвам да не обичате никой мъж или жена. Всичко което казвам е че не трябва 

да им давате приоритет. Веднъж възцарили Бог в сърцето си, ако все още има място в сърцето и 

леглото ви, можете да споделите живота си с друго същество. Но най-важното и първо нещо в 

живота ви трябва да бъде да опознаете, възлюбите и оцените Същността на всички същности, 

Великият извор. Поставете на първо място в душата си Красотата на всички Красоти, Светлината 

на Светлините и тогава, ако все още искате, можете да обичате и друго същество, може да се 

ожените. Но никога не давайте приоритет на съпруга или съпругата си, защото иначе ще видите 

какво ще стане – всичко ще бъде преобърнато с главата надолу: главата ви ще бъде в прахта, а 

краката ви ще се развяват във въздуха!  

Истинският ученик поставя на първо място в сърцето и душата, в ума и духа си Божеството, 

и когато се утвърди в това, той може да потърси подходящо същество което е по-вероятно да му 
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помогне в пътя му към Твореца. Ученикът може да приеме такава жена до себе си като сътрудник, 

защото тя носи в себе си нещо което го свързва с Източника. Тя е вестоносец който му носи 

послание от божественият свят. При такова отношение всичко бива трансформирано. Но ако се 

влюбите в някого който не е способен да ви подтиква в пътя ви към Бога, не е способен да ви даде 

нито чистота нито светлина или да ви помогне да се облагородите, влюбете се в някой който носи 

хаос в живота ви и ви инфектира с ревността, жестокостта и разрушителността си … това е чиста 

лудост! Познавам мнозина чийто семеен партньор е застанал между тях и Небето, който ги спира 

от всякакъв контакт с висшият свят, молитва, медитация, книги по въпроса и дори от проявата на 

топлота към хората. Те са толкова слаби и глупави че се оставят изцяло да бъдат обсебени от 

партньора си, без да виждат пропастта която зее под краката им. Те нямат чувство за различаване 

или критерий по който да съдят! Аз не съм против семейните съюзи, приятелствата и обмяната 

между мъжа и жената, но преди да се обвържете по такъв начин, трябва да имате известни 

познания. Каква е тази лудост която ви кара да забравите за неизчерпаемият Извор от който 

можете да утолите жаждата си и ден и нощ да преливате от радост. Какъв е този бяс който не ви 

позволява да направите усилието да останете в контакт с този бездънен Океан и ви кара да търсите 

доволство и наслада в мътните води на локвите!  

Когато вече сте учили под ръководството на Посветен, когато вече сте постигнали известен 

напредък и разбрали основите, когато сте се научили да насищате жаждата си в неизчерпаемият 

Извор на светлина, любов, благост и щедрост, тогава и само тогава може да се обърнете към 

другите за да им помогнете и им дадете светлина и живот. Но да не знаете нищо за тази висша 

реалност и да изберете да се откъснете от нея и се валяте в калните локви пълни с всякаква зараза и 

гадост, това не мога да разбера. Но повечето хора точно това правят: единственият им копнеж е да 

скочат с главата надолу в блатото, и не след дълго започват да плачат и да си скубят косите, да се 

опитват да изпълзят обратно навън като газят през труповете на другарите си.  

Хората трябва да се вслушат в гласа на тези които знаят, в тези които могат да последват и 

да нагодят живота си според мъдростта им. Но те не се интересуват от мъдрост и в невежеството 

си се нахвърлят на живота като животни и се впускат в безумни чувствени авантюри, просто 

защото това е което всички правят. Но защо трябва да имитирате остатъка от света? Ако 

постъпвате като всички останали ще бъдете нещастни като всички тях, ще имате същите проблеми 

като тях и ще бъдете болни клетници като всички тях. Това ли е чудният живот който търсите? Не, 

не подражавайте на масите – следвайте примера на малцината, имитирайте шепата Посветени 

които са намерили смисъла на живота, светлината, истината, свободата и мира. Само те могат да 

ви помогнат защото имат методите и средствата.  

Може би си мислите че това което ви казвам е твърде невероятно, дори чудовищно, но вече 

е казано и е късно да се връщаме назад. Разбира се, аз мога да изтрия записите на касетите, но не 

мога да изтрия записите във вашите мозъци. Прекалено късно е за това. Така че, помнете: докато 

не се научите да намирате любовта на правилното място, в извора и, докато се задоволявате с 

няколко кондензирани капки тук и там(които няма да са много чисти и прозрачни), никога няма да 

бъдете щастливи и никога няма да намерите любовта. Но ако я потърсите на вярното място, в 

божественият свят, в самият Бог, тя ще е с вас където и да отидете и никога повече няма да 

почувствате нейната липса. Тогава ще чувствате постоянното и присъствие, ще я пиете, ядете и 

дишате и ще сте постоянно препълнени с нея. Самите вие ще сте поразени от състоянието в което 

се намирате. Вие ще кажете: “ Как в възможно това? Аз нямам нито жена, нито деца, но въпреки 

това съм преизпълнен с любов!” 

Да, първо потърсете любовта в източника и едва тогава, ако все още желаете, я търсете в 

няколкото кондензирали капки в човека. Но тогава тези няколко капчици ще ви изглеждат толкова 

нищожни и несравними с изобилието на Извора. Какво може да направите с няколко капчици 

роса? Вие ще кажете: “Мога да ги изпия и да им се радвам!” Да, можете, и на следващият ден няма 

да има нищо останало. Вие си мислите че сте намерили истинската любов, защото някое момиче ви 

се е усмихнало и целунало и ви се е заклело във вечна любов, но още на следващият ден тя ще ви 

обърне гръб, защото ще е намерила някой друг! Човешката любов е толкова нестабилна! 

Посветеният не се задоволява с няколко малки капчици роса. Той черпи директно от 

непресъхващият фонтан. Посветеният утолява жаждата си в Извора ежедневно и толкова тотално, 

че може дори да дарява на хората около себе си. Защо да отхвърляме този резервоар пълен с 

любов? Защо да пренебрегваме цялото това съкровище и да си мислим че цялото ни същество ще 
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бъде задоволено от няколко трохички любов получени тук и там от няколко мили думи, усмивки и 

целувки? С тях вие може да наситите глада си днес, но утре отново ще бъдете гладни!  

Не ми се оплаквайте: “Аз имам нужда от любов!” Да не мислите че сте само вие? Мислите 

ли че аз не се нуждая от любов също така? Може би дори повече от вас. Единствената разлика 

между нас е че аз съм се научил къде да я търся и как да я намеря, докато вие я търсите в погрешна 

посока. Това е само една мъничка, незначителна разлика … но тя коренно променя нещата! Искате 

да ме убедите че имате изгарящо желание, абсолютна нужда от любов? Хубаво, аз също съм имал 

тази нужда хиляди години, това не е нищо ново за мен, но съм се научил да я търся там където тя 

извира с безкрайна необятност и мощ. Защо да изоставям тази философия? Няколко пъти в живота 

ми жени са се кълнели че ще ме направят щастливи. Това е същата стара история: някой който е 

нещастен обещава на друг да го направи щастлив! Мъжете се кълнат на любимите си: “Аз ще те 

направя щастлива, мила моя!”, но самите те не познават щастието. Как тогава могат да направят 

някой друг щастлив? Как могат да дадат на някого нещо което нямат? Може би на земята няма 

друго същество чиято нужда от любов да е толкова голяма като моята, но когато осъзнах че никой 

човек на земята не е способен да ми даде това което искам, аз започнах да търся другаде. Не 

можете ли да направите същото?  

Всеки бърза да се обвърже със същество което няма нито любов, нито вяра или надежда, 

нито познание за Бога. Това е удивително. Те бързат да се оженят за хора които нямат нищо, които 

са като камъни! И в резултат на това те също стават камъни. И какво могат да свършат заедно два 

камъка? Не могат да построят къща, във всеки случай. Най-много могат да произведат няколко 

искри когато вятъра и дъжда ги ударят един в друг. Преди да се ожените за някого, трябва да сте 

сигурни какво има в съзнанието и душата му. И ако откриете че там няма много, не се свързвайте с 

него, освен ако вие самите не сте изключително богато на надежда, вяра, любов, топлина, благост, 

търпение и добра воля. В този случай може да се ожените – не защото очаквате да получите нещо 

от такъв безжизнен и безцветен човек, но за да го възвърнете към живота, да му помогнете и го 

просветлите. Такъв жест би бил божествен. Но като правило хората не се женят с такива 

намерения. Дори ако другият човек вътрешно е просяк, те все пак се опитват да получат нещо от 

него, известна сигурност и закрила, и в резултат и двамата стигат до още по-дълбока нищета. Но 

ако имате искреното желание да се пожертвате и ако сте задоволително въоръжени да понесете 

такъв брак, жеста ви ще бъде отбелязан и записан в Книгата на Живота. Невидимият свят ще се 

възхищава на желанието ви да давате без да очаквате нищо в замяна, и това ще бъде благословение 

за партньора ви, защото ще можете да му дадете нов живот, да го просветите и пречистите и му 

помогнете да живее по-добре. Това си заслужава труда, защото е благородно и великодушно дело.  

Такива случаи не са рядкост, особено измежду жените. За съжаление, желанието да се 

помогне на някого не е достатъчно. Нужно е задоволително познание и методи за психическа 

устойчивост. Ако искате да помогнете на някой пияница или безделник, трябва да притежавате 

познание и действени методи, иначе не само че той няма да се промени, но ще разруши и вас. 

Колко често се случва това: много жени с добри намерения се опитват да спасят съпрузите си от 

алкохола, но биват погубвани с разбити сърца! Съпруга и прекарва цяла нощ в бара и като се върне 

в къщи, я пребива от бой. Не е лесно да се помогне на някого. Трябва да сте много, много силни, да 

започнете отдалече и с течение на времето да постигнете пълна победа. Трябва да сте сигурни че 

не надценявате способностите си. Претеглете възможностите си и си кажете: “Искам да спася този 

човек, но нямам нужната сила.” Тогава може да се обърнете към по-силни същества – към 

Посветен или Ангел, призовете Небето да помогне на нещастника когото обичате. Трябва да сте 

изключително силни, за да можете да поемете такава задача и ако нямате нужната енергия, трябва 

да я потърсите някъде другаде.  

И така, мили братя и сестри, разясних тези въпроси относно любовта и брака, защото за вас 

е изключително важно да имате ясна представа п тези въпроси. Много често хората се подхлъзват, 

падат и губят небесните си богатства именно в тази област. Затова е толкова важно да имаме 

правилни възгледи. Първо и преди всичко трябва да търсите тази любов която е самият Бог, и 

когато тази любов е здраво вкоренена във вас и вие чувствате че тя е достатъчна за да помогнете на 

друг човек с нея, едва тогава може да потърсите и любовта на физическо ниво, но никога не трябва 

да разчитате на нея.  

Ако имате вярна идея за любовта, ще бъдете в позиция да работите в сътрудничество със 

силите на светлината. Вярното разбиране за любовта е абсолютно необходимо за бъдещето ви. Вие 
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може да не виждате връзката, но аз я виждам много ясно: вашето бъдеще зависи от представата ви 

за любовта.  

Преди време дойдоха да ме видят брат и сестра и ние дълго обсъждахме тяхната ситуация. 

Аз попитах брата: “Ти обичаш тази сестра и искаш да се ожениш за нея, нали така?” Той отговори: 

“Аз не мога да живея без нея.” “Но нали вече сте женени и имате деца?”, го попитах аз. “Да”. 

Тогава аз заключих: “Ситуацията е следната. Пред вас има отворени две пътеки: първата е 

пътеката на удоволствието и личното себе служене, която изключва всякаква грижа за другите. 

Ако поемете по тази пътека, надявайки се да намерите щастие в нея, ще ви се наложи да 

престъпите определени закони. Вие ще сте на пътя на слабите, обсебени от страсти себични 

човешки същества, която понастоящем е повсеместно разпространена. Вие ще затънете в дългове 

пред космическите закони и рано или късно горчиво ще се каете за това че сте се опитвали да 

изградите щастието си върху болката на другите. В крайна сметка ще осъзнаете че сте се 

провалили в живота си. Веднъж получили обекта на похотите си бързо ще се наситите и ще 

съжалявате за делата си. Аз не ви съветвам да тръгнете по тази пътека. Тя със сигурност ще ви 

донесе известно задоволство за известно време, но не за дълго: ще започнат разминавания и 

взаимни обвинения и ще трябва да започнете да плащате дълговете си. Но съществува и друга 

пътека – пътека на душевна красота и саможертва, божествена пътека, която много хора са 

следвали и която ги е направила изключителни същества. На тази пътека ще трябва да учите, 

мислите и да се преодолявате, да разберете че трябва да преодолеете всички тези желания, кипящи 

страсти и конфликти. По този начин ще станете господари на ситуацията. На тази светла пътека на 

дълг и изпълняване волята на Божествеността никога няма да съжалявате и ще познавате само мир 

и победа.”  

А на сестрата която искаше да се ожени за този брат казах: “От два милиарда мъже на света 

не можа ли да избереш един който не е женен? Защо искаш само в името на собственото си 

желание да разрушиш това семейство и да бъдеш с мъж който не е свободен? Мислиш ли че след 

време ще се гордееш с постъпката си?” “Но ние се обичаме”, отговори тя! “Аз познавам този вид 

любов – по-добре стой надалеч от такава любов!”  

А на жененият брат обясних по-обстойно: “Ако се подчиниш на тези си подтици, в друг 

живот ще ти се наложи да платиш дълга пред съпругата си. Мислиш ли че ако накараш жена си да 

страда незаслужено съдбата ще те остави ненаказан? Не, ще ти се наложи да платиш за греховете 

си. Просто не си струва да се нагърбваш с такъв товар. Тук получаваш Учение и светлина с която 

да разрешиш ситуацията си, но въпреки всичко ти си готов да захвърлиш всичко зад борда. Ако 

никога не беше стъпвал в това училище, аз бих разбрал ако постъпиш по същият безумен начин 

като всички останали. Това би било извинимо. Но сега, след като имаш изключителната 

привилегия на допира до великото познание, нищо не може да те извини.”  

Най-накрая аз се обърнах едновременно и към двамата: “ Сега от вас зависи да решите 

какво да правите. Ако тръгнете по пътя на съблазънта която ви изкушава, мога в подробности да ви 

обясня какво ви очаква!” Те си заминаха и по-късно научих че са решили да последват съвета ми. 

Това беше великолепно, защото, да си призная, аз не очаквах. Аз помолих брата да дойде да ме 

види с жена си, за да му дам способите с които да подобри ситуацията си, и че за това трябва да 

бъдат двамата с нея.  

Целият свят е оплетен в подобни ситуации. Света е пълен с прелюбодейци и блудници, но 

на никой от тях не му минава през ума че с постъпките си те навличат страдание на някого и така 

си създават тежък кармичен дълг, който един ден неминуемо ще им се наложи да заплатят.  

Да, мили мои братя и сестри – съвета който дадох на този брат и сестра се отнася и до вас: 

вие просто не съзнавате колко привилегировани сте да имате това Учение. Ако нямахте това 

щастие, един Господ знае в какво състояние щяхте да се намирате сега, в каква вътрешна нищета, 

нещастие и ограниченост щяхте да бъдете! Но, благодарение на това Учение можете постоянно да 

растете в сила и добродетел, докато един ден достигнете пълният си потенциал. Преди да 

предприемете каквото и да е, винаги обмислете добре и разгледайте ситуацията, и тогава решете 

дали да се предадете на настойчивостта на низшата си природа.  

Аз ви каня да размислите върху това. Въпроса за любовта е от върховно значение, защото 

всичко зависи от нея: всичко се определя от начина по който виждате и проявявате любовта. 

Досега никой не се е спирал толкова подробно на този въпрос, но истината е че любовта е в корена 

на всичко. Въпреки че тя не произлиза от органите чрез които се проявява, въпреки че идва от 
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много по-висш план, дори на чисто физиологични и анатомично равнище това е така. Ако видите 

половите органи от тази гледна точка, ще видите че ако те не работят по някакъв начин, 

собственикът им ще бъде неспособен да функционира адекватно в която и да е област. Всичко 

зависи от тях – целият живот на човека зависи от клетките на тези органи. Структурата и 

здравословното им състояние се отразява във всички сфери на живота му. Тези клетки, наречени от 

нас органи на любовта, предопределят дали човек ще бъде способно човешко същество или идиот. 

Бонфен, 23 септември 1967  

II  

Дори ако някой има безкрайна любов към всички хора и изгарящо желание да им помогне, 

той е принуден да признае че те все още не са готови да приемат и разберат истините които могат 

да ги спасят. Ето защо определени въпроси, и по-специално въпроса за любовта трябва да бъдат 

запазени в частична неяснота, докато хората бъдат готови да ги разберат.  

Изключително трудно е да бъдат разбрани истини, които принадлежат на изцяло нов 

порядък. Ако става дума за обикновената любов, която всички правят и приемат, дори идиотите, 

малоумните и инвалидите могат да разберат. Те може да не са много добри в това, да го правят 

като животни, но все пак го правят. Мъжете и жените имат вродено знание как да го правят. Дори 

и децата знаят за различните позиции, какво и как трябва да правят. Това е същото когато дадем на 

детето нещо сладко – то на мига го поставя в устата си. Откъде знае какво е предназначението му? 

Но за да разберем любовта за която говорят Посветените отнема години. Всъщност за повечето 

хора това е толкова нов и неразбираем въпрос, че с годините може дори да им става по-неясно. 

Един ден ви казах че всяка функция в човека отразява космическа функция: аз ви обясних 

какво представя слънчевата светлина, нейната роля и природа, как тя опложда земята и как 

мъжкият и женският принципи работят заедно за да създадат живот. Но когато ви обясних 

функцията в човека която представлява слънчевата светлина, някои от вас бяха шокирани. Това ми 

показа че не всички от вас са готови да чуят великите езотерични истини. Аз съм принуден да ви 

разкривам нещата в малки дози, защото винаги има възможност хората на които говоря да не ме 

разберат или да се опитат да ми навредят впоследствие. Така че не ме обвинявайте когато не ви 

разкривам всичко. Аз ви давам достатъчно за да ви накарам да мислите, да почувствате и 

приложите определени истински и изключително ключови елементи. По този начин вие ставате 

вътрешно по-свободни и придобивате смелостта да търсите още по-надълбоко. Без да ви разкривам 

всичко, аз обяснявам достатъчно за да ви подтикна към работа.  

Що се отнася до физическата любов, в медицинските учебници може да намерите в 

подробности всичко относно сексуалната хигиена и възпитание. Аз знам че по този въпрос има 

обширна литература, но аз никога не съм я чел, първо защото нямам време, но основно защото не 

се интересувам да чуя за любовта от чисто анатомична, физиологична или ако предпочитате. 

“техническа” гледна точка. В тези книги може да намерите всичко, освен най-важното, това което 

получавате тук – божественият аспект на любовта. Любовта не е акт за убиване на времето и 

развлечение – тя е сериозна и неимоверно важна работа по възстановяване, реконструкция, 

пренастройка, възкресение и обожествяване. 

В днешно време любовта е приемана просто като приятно прекарване на времето, 

релаксация – и точно тъмната сянка на тази погрешна представа за любовта погубва и разрушава 

както мъжете, така и жените. В името на краткотрайно удоволствие и приятни усещания, на 

възбуда на сетивата, те плащат скъпо, прекалено скъпо. Но те дори не правят връзката между това. 

Те си мислят че могат да се наслаждават на тези удоволствия безкрайно без да си платят за това 

или да пожертват нещо в замяна. И докато се чувстват задоволени и щастливи в един аспект от 

живота си, те се изправят срещу ужасното чувство за празнота и безсилие във всички останали 

сфери от живота си. Защо така? Защото те хвърлят в пещта квинтесенциите от които най-много се 

нуждаят за здравето и живота си. Когато изпитвате удоволствие и преживявате определени 

приятни усещания, това винаги изгаряте определени материали. С други думи, винаги заплащате. 

Ако любовниците можеха да си дадат равносметка, щяха да видят че това което толкова 

лекосърдечно са пропилели е далеч по-ценно от това което са придобили, че са пропилели почти 

всичката си есенция и в замяна не са получили почти нищо.  

Например младите момичета не осъзнават стойността на свежестта, лъчистоста и чистотата 

които еманират от тях. Те са готови да отдадат най-голямото си богатство в замяна на покана за 
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парти, незначителна сцена във филм или присъствие на снимката им в списание. Те не разбират че 

в замяна на нещо тотално илюзорно те заличават най-ценното си притежание, благодарение на 

което биха могли да спечелят целият свят. Когато ги видите отново след няколко години те са 

отпуснати, смачкани и навъсени и се опитват да прикрият загубената си красота зад слоевете с от 

грим. Те прекарват часове в салоните за красота, докато преди не са се нуждаели от изкуствено 

разкрасяване, защото от тях съвсем естествено се е излъчвала чудна квинтесенция.  

Подобни момичета които са готови на всичко за да бъдат оценени от идиоти, от свине, 

никога не са били учени да предпочитат оценката на Посветените, мъдреците или на светлите 

духове които са ги изпратили на земята за да осъществят определена мисия. Те не осъзнават 

стойността на притежанието си и бързат да се освободят от него. Дори в наши дни когато 

девойката желае да запази невинността си, всички и се присмиват и я критикуват: “Как е възможно 

някой все още да спазва тези стари табута?” И бедното момиче под влиянието на всички тези 

нещастници започва да прави това което всички правят. Докато момичето е красиво и засмяно, тя е 

като кралица и може да постигне всичко което пожелае. Но веднъж загубила красотата си, тя 

остава на втори план. Това се случва през цялото време на певиците и актрисите. Тяхната 

популярност рядко продължава много дълго, защото винаги се появяват други, по-млади и свежи 

от тях конкурентки които си присвояват обожанието на публиката. Красотата не е дадена на 

жената за да задоволява мъжките чувствени апетити, но за да ги вдъхновява и издига. Красотата, 

както и всички други качества дадени на хората, е създадена за да служи на Божественият дизайн. 

Ето защо се очаква ученикът да има висок идеал и ако е красив(красива), умен или богат, да 

посвети тези си таланти на службата на Божественото, а не да ги използва за лична изгода.  

Слушателите може да не са съгласни с тази философия, но трябва да се съгласят, че тя не 

прилича на никоя друга от разпространените днес по света философии. Ех, ако човечеството 

приеме тази философия, или дори само част от човечеството…! Разбира се, това не може да бъде 

постигнато изведнъж. Но дори самото усилие да бъде разбрана любовта по подходящ начин вече е 

нещо велико.  

Какво търсят мъжете и жените в любовника си? Може би лицето, краката, гърдите, очите 

или ръцете? Не, защото всичко това са само средства чрез които любовта се проявява. Това което 

те търсят зад тези форми е любовта. Всъщност често се случва мъжа да се отдръпне от дадена 

жена, въпреки че гърдите и лицето и кожата и са хубави както никога! Да, но той търси любовта и 

ако тя не може да му я даде, той ще я потърси в някоя друга. Това само показва че не физическото 

тяло е това което хората търсят. Чрез посредника на физическото тяло те търсят любовта, тоест 

доволството, щастието, радостта, просветлението и повишеното съзнание което любовта носи със 

себе си. Но, нека речем че намерите любовта без да сте влюбени в никой определено. Да речем че я 

усещате като присъствие, което ви заобикаля, като присъствие разпръснато навсякъде във 

вселената, което можете да дишате, ядете и пиете докато прелеете и се препълните от него. Когато 

намерите самата любов, повече не се нуждаете от гърдите, краката и органите на любовницата си. 

Вие я преживявате в есенциалното и състояние, като живот, който изпълва всичко. Тя винаги е с 

вас и никога не ви омръзва. Това е нивото на разбиране, към което трябва да се стремите. Вие не 

ми вярвате, знам. Казвате си: “Това е немислимо, не, не, това не е възможно!” Не е невъзможно, 

просто е въпрос на степен: трябва да продължавате да се катерите, стъпка п стъпка, докато се 

убедите от личен опит че единствената истинска любов е космическата любов която съществува в 

преизобилие в цялата вселена и която можете да пиете без прекъсване, тъй като тази екстремално 

тънка квинтесенция не е нищо друго, но самият Бог. Да, защото Бог е любов!  

Това което наистина обичаме в някого е тази квинтесенция, тази еманация, тази фина форма 

на живот. Тя може да бъде намерена в много по-голямо изобилие на слънцето, например, или в 

океаните, планините, горите или въздуха който дишаме. И Посветените, които са работили и 

експериментирали, са открили истинската любов, от която се нуждаят. Всеки се нуждае от любов. 

Нито едно същество във вселената не може да живее без любов. Ако някой ми каже че няма нужда 

от любов, че любовта не го интересува, няма да му повярвам. Няма същество което да не се нуждае 

от любов – любовта е живот. Без любов човек е мъртъв – духовно мъртъв и безплоден.  

Kогато посетих атонските манастири в Гърция и говорих с монасите, въпреки че се 

възхищавах на произведенията им на изкуството, те оставиха в мен силно впечатление на досада и 

тъга. Да, защото те живеят съобразно напълно погрешни концепции, най-основната измежду които 

е че трябва да живеят напълно без женският принцип, тъй като според тях всичко женско е зло и 
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дяволско. Те стигат до такива крайности в тази перверзия, че не само че не допускат женски крак 

да стъпи в манастирите им, но дори не си позволяват да имат кози за мляко! Кажете сега, 

възможно ли е подобна философия да е Божие дело? И ако това е така, защо Той е създал жените? 

Християнството ще трябва да промени някои от идеите си, защото наистина много хора страдат от 

тях. Християните или страдат от подтискане и се нуждаят от помощта на психиатрите, или се 

впускат в другата крайност и се отдават на пълен разврат. Очевидно, никое от двете не е 

правилният подход.  

Аз не препоръчвам никое от тези крайности. Аз не съм на страната на аскетите, които явно 

осъждат любовта, нито на страната на тези, които не мислят за нищо друго освен как да се 

въргалят непрестанно в удоволствие. Аз притежавам третото решение, най-доброто и най-

балансираното, и сега смятам да ви го разясня.  

Опитайте се да видите любовта като божествена енергия която получаваме от висшите 

измерения, като енергия, която по пътя си към нашият свят предизвиква различни ефекти 

съобразно проводника през който се проявява. Любовта е като река, която се спуска от 

планинските върхове: в извора си на високо тя е кристално чиста и прозрачна, но п пътя си надолу 

през различните видове почва тя постепенно се обагря от различните примеси които получава. По 

подобен начин, в извора си любовта е кристална, чиста сила, която се проявява божествено. Но 

когато се спусне до по-нисшите сфери, тя приема други свойства и се проявява различно. Ако 

можете да се самонаблюдавате, ще откриете този феномен в самите себе си, в собствените си 

чувства и действия. Каква е тази сила която ви учи как да гледате с такава нежност някой когото 

обичате, как да му услужвате по всякакъв начин и да сте мили с него и да му подарявате какви ли 

не подаръци? А когато сте ядосани, каква е тази сила, която ви кара да хапете и ранявате и искате 

да го ударите? Не е ли странно че без някога да е получавал уроци по нежност, момчето иска и 

знае как да целуне момичето? Всеки знае и всеки се подчинява на тези импулси. Това не е нищо 

ново, но какви заключения си вадят хората от това? Никакви! 

Истината е че дали се проявява като любов или като омраза, това е все същата сила(цвета на 

любовта, както и на омразата е червеният), изразяваща се или по начина на Венера, чрез 

деликатност, нежност и поезия, или по ужасният начин на Марс. В последният случай любовта 

слиза на най-ниско ниво, изразява се в грубост и жестокост и се превръща в насилие. Любовник 

който не се интересува от чувствата на партньора си и единствената му цел е да задоволи 

собствените си апетити и страсти, изразява любовта си по начин, който няма нищо общо с 

божествеността, естетиката и щедростта. Но ако проявява една по-висша любов, той задължително 

ще се държи с по-голяма нежност, деликатност и внимание и ще бъде много по-загрижен за 

бъдещето на любимия си. Това е разликата между двамата. Когато любовта е от по-низш разряд, 

човек не мисли за щастието на партньора си. Той яде и пие и се угощава за сметка на партньорката 

си и като се насити, я захвърля. Това е любовта на дивото животно, докато висшата любов 

вдъхновява мъжа за велики дела в името на любимата жена. Така че, защо да не се опитаме да 

развием и проявим тази по-висша степен на любовта. 

Който е изучавал различните прояви на любовта, знае че плътската любов, която е просто 

егоистично задоволяване на физиологически апетити, не носи просветление. От друга страна, 

колкото по-духовна е любовта, толкова повече тя събужда дремещото в подсъзнанието ни знание: 

човек започва да открива различни истини и долавя определени спомени, когато те се издигат до 

нивото на съзнанието. Важно е да почувстваме разликата в последствията от тези два вида любов. 

Примитивната животинска любов обезобразява, обезчестява и разяжда нещо в човека, докато 

любовта за която говорят и която проявяват Посветените възстановява, лекува, пречиства, въздига 

и в същото време отваря очите му за фантастични открития. Това са тънки, но много реални и 

неопровержими факти. Всичко в живота на човека зависи от становището му за любовта.  

Не ми се вярва някой от тези които изучават въпроса за любовта да подхождат от такава 

гледна точка. Изглежда че те преди всичко се интересуват от перверзии и аномалии. Но моята 

задача е да ви предам истините които са незаменимо важни за еволюцията ви и за които никой 

никога не говори: как да обичаме така че любовта ни да ни въздига духовно и да подобрява живота 

ни. Аз не се интересувам от всичко останало, от цялата гадост и гангрена в която някои се валят с 

такова наслаждение.  

Критерият по който повечето хора съдят за любовта е грубо и пълно с насилие усещане и 

всичко което не им носи тези чувства за тях е безполезно. Те не знаят че човек расте, открива 
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скрити истини и се изпълва със светлина, мъдрост и сила посредством фината, рафинирана форма 

на любовта.  

Всички знаем как диваците произвеждат огън като трият две парчета дърво едно в друго: 

търкането създава топлина и след това и светлина, огън. Нека видим сега какво можем да научим 

от този феномен. Две парчета дърво биват търкани едно в друго, това търкане представлява 

движение, което предизвиква топлина, и топлината бива трансформирана в светлина. Що се отнася 

до любовта, говорейки символично, хората не стигат по-далеч от етапа на движението. Сега, това 

движение разбира се произвежда топлина, но те трябва да продължат по-далече, отвъд нивото на 

сетивността и да започнат да разбират, да проникват мистериите на вселената и увеличават 

вътрешната си светлина. Любовта може да доведе до светлина, но само ако хората спрат да мислят 

за нея като за нищо повече от приятно вълнение. Ако искате да бъдете истински богати, обърнете 

се към любовта която е навсякъде във вселената, към любовта която е самият Бог, към 

единствената любов, която е способна да изпълни съществото ви до преливане. Другият вид любов 

никога не може да ви задоволи изцяло. Тя може да задоволи няколко клетки и засити някои дребни 

страсти, но цялостното ви същество ще продължи да бъде гладно и жадно и ще продължи да 

страда от същата празнота: даже и любовниците могат да потвърдят това. Който иска да утоли 

жаждата на цялото си същество, трябва да пие от водите на божествената любов, от тази любов 

която представлява самата необятност и безкрайност. Човек никога не може да бъде задоволен от 

няколко малки удоволствия.  

Не си мислете че това което ви говоря е чисто теоретично. Твърде лесно е да се говори за 

едно нещо, а да се практикува друго. За мен самия, любовта за която ви говоря, е любовта в която 

живея. Ден и нощ аз съм потопен в тази безкрайна любов, която ми дава постоянно състояние на 

светлина и познание. Това е състояние което не е възможно да бъде обяснено... Мога само да кажа 

че поне трябва да желаете да го постигнете. Когато вкусите любовта в цялата и чистота, повече 

няма да имате нужда от физиологичната любов. Радостта от пиенето директно от източника на 

живота ще бъде толкова силна, че физическото тяло ще ви се струва не по-привлекателно от труп. 

Всички се опитват да разрешат проблемите си със старите методи: сменят партньорите си, 

позициите по време на секса, експериментират с различни методи и похвати, но, както казват във 

Франция: “Колкото повече нещата се променят, толкова повече са същите!” Съгласен съм че е 

нужно разнообразие, но не по отношение на количеството. Няма смисъл да умножаваме броя на 

сексуалните си партньори и експерименти, но да внедрим разнообразието като подобрим 

качеството на любовта си, като разширим представите си, като се издигнем до най-висшите 

планове на любовта. Защо не попитате тези които вечно експериментират всякакви сексуални 

техники дали са щастливи? Те ще ви кажат че живеят в постоянно разочарование. При всеки опит 

надеждите им се разгарят наново и те извличат няколко капчици радост, които ги карат да 

продължават да се надяват. Разбира се, винаги може да ги успокоите като им дадете малко 

надежда, но тъй като с течение на времето ги очаква само отчаяние и катастрофа, това не 

разрешава проблема.  

Нека ви покажа и друго предимство на моята представа за любовта. Когато търсите само 

секс, примитивна, инстинктивна любов, вие зависите от човека с който го правите. Вие не сте 

свободни. Това често води до конфликти и скърби и тъй като сте зависими от друг човек, трябва да 

се съобразявате с него и да правите жертви които най-често не си струват. Основното предимство 

от живота в истинската любов и пиенето и ден и нощ е че обичате всичко и всички и в същото 

време не зависите от никого и нищо: запазвате пълната си свобода. Това е фантастично 

предимство. Посветените, които отказват да се оставят на милостта на някого, са открили тази 

форма на любовта и благодарение на нея са напълно свободни и тотално задоволени. Те нямат 

нужда от нищо друго.  

Искам да знаете че тези неща ми ги разкрива любовта, не книгите. Аз нямам време да чета 

книги. Истината е че любовта може да научи човек на всичко! Както и омразата в противоположен 

аспект! Опитайте се да имате малко повече вяра в думите ми и ще видите че живота ви напълно ще 

се промени. Опитайте се вместо вечно да тънете в психическа мизерия да се потопите в тази 

любов.  

Вижте само как се чувства жената когато съпруга и я напусне: вместо да види предимствата 

на ситуацията си и да пее весело “Ех, най-после съм свободна!”, тя плаче и си скубе косите и отива 

да се моли на Дева Мария – ако вярва в нея, да и върне съпруга. Защо вместо това да не се чувства 
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щастлива и не мисли за всичко което сега, когато съпруга и вече го няма за да я спре, може да 

прави? Вместо да се възползва от свободата си, тя се саморазболява и свършва в болницата, и 

всичко това защото има нужда от любов. Но каква любов може да и даде клетият и съпруг? Нима 

самият факт че той я е напуснал и е тръгнал да търси любовта някъде другаде не доказва че той не 

е имал любов която да и предложи? Трябва да използвате разума си. Как може някой който е беден 

да ви направи богат? “Скъпа, кълна се че ще те направя щастлива!” Но самият човек който казва 

това е нещастен. Той си няма и представа какво е истинското щастие! Как може да се очаква тогава 

че той може да направи когото и да е щастлив? Сякаш това е толкова лесно! Той си мисли че ще я 

направи щастлива просто като спи с нея. Не, така единственото което ще се случи е да и предаде 

собствените си пороци, обсебености, поквара и лоши навици … всичко друго освен щастие! 

Самата мисъл за това е смехотворна! 

Не ми се сърдете че ви говоря така. Уверявам ви: единственото ми желание е да ви направя 

по-щастливи, и не, разбира се, с нещастното малко щастие което обсебеният от страсти клетник 

обещава на любимата си, но със стабилно, продължително, вечно щастие. Аз знам колко 

трудности, разочарования и мъки имате всички вие. Живота не е лесен, знам, мога да го прочета по 

лицата ви. Мога да видя че много от вас трябва да живеят при условия които далеч не са 

благоприятни за еволюцията им. Как мога да ви помогна? Не мога да ви дам милиони. Не мога да 

ви дам любовници. Но мога да ви дам истината, която струва несравнимо повече: мога да ви кажа 

как постоянно да бъдете свързани с източника, как да черпите от тази любов, която съществува в 

цялата вселена, от тази любов в която всички ние сме потопени. Но вие сте като хора които са 

потопени до шия във вода и плачат: “Вода, вода! Дайте ми вода!” Всичко от което се нуждаете е да 

отворите устата си и да пиете, но вие упорито я държите затворена и умирате от жажда! Тази 

любов ни обгръща и прониква тотално, и все пак всички вие стенете и креете по нея. Както казва 

свети Павел: “В Него живеем, движим се и съществуваме.” Вие плувате в любов, точно както 

рибите плуват в морето. Вие не го знаете, но това е естествената среда в която съществувате. Aко 

само можехте да отворите прозорците си, дори само мъничко, бихте били наводнени, залети от 

този върховен порой от любов. За съжаление вие сте заключени в такава непроницаема черупка, 

черупката на глупавите представи, приети на вяра от невежите маси, че нищо не може да ви 

достигне. Вие сте толкова изолирани, откъснати от източника и затворени в себе си, че нищо 

светло или божествено не може да проникне във вас. И точно тук аз мога да ви помогна – мога да 

ви помогна да отворите мъничък процеп през който любовта да навлезе. Толкова е просто! 

Толкова е лесно!  

Да се придобие мъдрост отнема хиляди години. Да се придобие сила отнема още повече 

хилядолетия. Но да се почувства и постигне любовта не отнема никакво време. Любовта се 

проявява начаса, само да я пожелаем. Всичко което трябва да направите е да решите дали наистина 

я искате. Да я приемете или не, да се отворите или затворите за нея, да обичате или не, всичко 

зависи от вас, и вие може да го направите незабавно. Това е което аз правя: в този същият миг 

решавам да обичам. За останалото, за мъдростта и силата, знам че ще ми се наложи да работя 

дълго време. Но за любовта не трябва да чакам. Мога да обичам днес, сега, в настоящият момент, 

така че просто скачам в любовта и това е! Вие може да правите същото: не чакайте, хвърлете се в 

океана на любовта и ще усетите как всичките ви мъки и трудности, всичките ви слабости изчезват. 

“Но какво да правим с ужасните условия при които трябва да живеем?”, ще попитате. Те ще се 

променят, ще ви бъдат дадени други условия – всичко се мени, всичко се променя. Дръжте се за 

надеждата и ще видите че всичко ще се подобри: ще имате най-сладката жена на света, най-

съвършените деца, на-разкошните палати и всичките милиони! Очевидно, говоря символично, и 

хората не обичат особено много езика на символите. Те предпочитат нещо солидно за което да се 

хванат и милват. За това само може да се съжалява, защото на равнището на символите всичко е 

прекрасно. 

Ние сме на училище, мили братя и сестри, училище в което учим сублимни истини, и вие 

нямате право да съдите това което чувате докато не говорите от личен опит. Но всички съдят въз 

основата на старите си схващания, на базата на овехтели традиции предадени им от семейството 

им и от обществото, и точно те са които скриват истината от тях. Нищо чудно че при тези условия 

съкровените истини изглеждат прекалено далечни, нереалистични, прекалено утопични, дори 

глупави. Но ако човек е умен и мъдър, той никога не съди за нещо преди да го е изпитал и разучил 

подробно, преди без самият той да го е преживял. Мъдрият ще каже: “Това което казвате може би е 

вярно, но тъй като засега не съм в позиция от която мога да съдя за него, ще изуча въпроса, ще го 
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изпитам и по-късно ще ви изложа становището си за него.” Докато някой идиот ще каже без да се 

колебае: “Според мен това е невъзможно. Това е глупаво. Според мен …” ако погледнете назад във 

времето, ще видите че много често при нови открития в науката, много учени са се подигравали на 

мнението на новатора, но по-късно са били принудени да признаят че са сгрешили. На практика, 

това се е случвало толкова често, че сега учените са много по-предпазливи и мъдри. Те внимават 

да не се компрометират и не изказват мнение твърде прибързано. Така че защо не се поучите от 

опита им и не изчакате преди да си изградите мнение по тази тема и всички непознати аспекти 

които ви откривам. Има стотици и хиляди стъпала по стълбата на съвършенството, но хората вечно 

стоят на най-ниските стъпала и което е по-лошо, си мислят че нещата ще си останат такива каквито 

са завинаги. Съвсем не, човечеството не е приключило еволюцията си и трябва да продължи да се 

изкачва към по-високи върхове. Предстоят големи промени. 

Разбира се, аз нямам в предвид така наречената “сексуална революция”, която е така 

модерна днес между младите, особено в Съединените Щати и Скандинавия. Аз не казвам че това е 

правилно или че те са намерили вярното решение: промискуитет, смяна на партньорите, хапчета 

против забременяване, аборт и така нататък. Не, но това са експерименти, пробни отсеци, които ще 

продължават за известно време. Младите имат волята да променят нещата, да намерят други 

начини на действие, но това не означава че са намерили правилният подход.  

Аз познавам Езотеричната Наука, която съдържа всички промени които Космическият 

Разум е определил за човечеството в течение на милиони години. Когато подходящите условия 

дадат възможност на тези промени да се осъществят, щастието и блаженството на което ще се 

радва човечеството са изцяло отвъд възможностите и на най-богатото ви въображение: говоря за 

новата Златна Епоха! Аз вярвам в Златната Ера, но тя няма да бъде донесена от ексцентрични, 

побъркани и изхабени хора, съвсем не! Тя ще дойде благодарение на хората които са развили 

качества като истинско познание, безкористна любов и самоконтрол. Ще дойдат същества които 

притежават тези три качества. В света вече има някои изключителни същества, които вечно са 

отхвърляни, осмивани или хвърляни в затвора, но когато настъпи подходящото време те ще 

излязат на сцената и цялата земя ще бъде трансформирана. Що се отнася до онези които прекарват 

цялото си време гонейки лични амбиции, които не мислят за нищо друго освен за личен успех, 

слава и пари: те ще изчезнат … всички, без изключение! 

Дори ако не разбирате много от това което ви казвам, когато слушате лекцията за втори път, 

ще разберете повече. А третият и четвъртият път дори още повече. Аз много добре знам че вие не 

сте в състояние да разбирате истини от подобен калибър в рамките на един час. Вие слушате и си 

вземате бележки, но какво наистина разбирате или усвоявате? Много малко. Трябва да прочетете 

лекциите ми или да ги слушате отново и отново. Всъщност, много от вас чувстват това и са го 

споделяли с мен. Няма смисъл да се надявам че такива велики и нечувани истини ще бъдат 

незабавно разбрани и приложени. не Вярвам че това е възможно защото познавам реалността, 

познавам хората и тяхната природа, знам колко бавни са те и колко силно са привързани към 

материалните си занятия и oтдадености. Дори когато чувстват че това за което им говоря е 

божествено и сублимно, те казват: “Учителю, това не е възможно, не мога да го направя. Аз имам 

да правя това и това …” Има ли причина да вярвам че изложенията ми имат силата да преобърнат 

живота изцяло?  

О, да, това е възможно, има изключения. Някой чува една лекция, нещо в него превключва и 

целият му живот се преобразува. Да, но това е възможно за такъв човек защото в предните си 

животи е еволюирал много и сега се нуждае само да чуе една истина и всичко в него си идва на 

мястото. Но повечето хора се нуждаят от сопи и тояги, за да страдат и се учат, за да могат след 

двадесет, тридесет или четиридесет години да кажат: “О, да, започвам да разбирам че има закони 

които трябва да бъдат уважавани!” Но, защо да си губим времето? Повярвайте ми, няма много 

време. Бързайте! Задават се нелеки времена. Как ще понесете изпитанията и ограниченията? 

Нервната ви система е все още толкова неустойчива. 

Както виждате, мили братя и сестри, всеки ден ви говоря на различна тема, но винаги със 

същата цел, в същата посока. Моите лекции са като река: водата никога не е същата, тя винаги е 

нова, но реката винаги е същата и винаги следва същото направление – морето. 

Севр, 1 февруари, 1975  
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Глава Двадесета – Знай как да Използваш Силите на Любовта си 

I 

Хората имат много истории за Посветените, но всъщност не знаят нищо за тях! Често съм 

ви казвал че що се отнася до сексуалността Посветените не са по-различни от останалите хора. На 

практика често този аспект е по-жив и по-витален отколкото при обикновените мъже. Но 

истинската разлика между Посветените и другите е че те знаят как и до каква степен да използват 

енергиите си. За тях всичко е положително и изпълнено със смисъл. Посветеният никога няма да се 

самоосакати или да се превърне в евнух, както са правили толкова много вярващи в бягството си 

от жените, в резултат на което са изсъхвали напълно и са ставали тотално безчувствени към 

красотата и поезията! Не това е пътят на посвещението! Човек никога не трябва да осакатява, 

отхвърля или прерязва каквото и да е. Човек просто трябва да има знанието как да използва и 

канализира сексуалната си енергия.  

Ако преградите река с бент, водата ще прелее и ще разруши всичко по пътя си. Вашият бент 

няма да спре водите на реката. Същото се отнася и за силите в човека. Ако той се опита да 

подтисне енергиите които се опитват да се изявят, те ще нагнетят напрежение в подсъзнанието му 

и един хубав ден всичко ще бъде пометено от експлозия. Ако не познавате човешката природа, 

никога няма да успеете. Никога не подтискайте енергиите си – дайте им направление по което те 

могат да текат и напояват земята ви, точно както древните египтяни строели улеи за да могат 

водите на Нил да обогатят земите им. Всъщност, в случая с човека, природата вече е инсталирала 

нужните канали през които човешката сексуална енергия да протича нагоре, към мозъка. Но в 

наши дни хората са толкова непривикнали да работят в тази посока, че всичките им енергии текат 

надолу и биват загубени.  

Дори Посветените могат да бъдат затруднени когато почувстват някои желания, но 

разликата между тях и другите хора е че те са нащрек и знаят какво става в тях: те държат 

ситуацията под контрол и знаят как да реагират. Другите просто остават всичко на течението и 

очевидно, после само могат да изброяват щетите си! Но хората не са безучастни пред естествените 

сили на водата, огъня и въздуха. В продължение на хиляди години те са намирали начин да се 

предпазят от бурите и дори да ги използват. Тъжното е че духовният живот не е направил и една 

стъпка напред въпреки всичките открития на човека. Напротив, всички те са били използвани за 

егоистични, лични цели: за трупане на пари, за власт над обществото и дори за унищожение.  

Есенциалният въпрос е как да обичаме и точно това е което никой не знае. Хората биват 

учени че любовта е нещо естествено и трябва да и дадат свободна изява. О, не, никой не знае какво 

наистина е любовта! Трябва да обичаме, няма спор, но трябва да се научим как да използваме 

любовта си. Когато двама се влюбят, защо трябва толкова да бързат и развалят всичко? Защо не 

разберат че това което чувстват може да им даде най-голямо щастие, най-пълно задоволство, само 

при условие че се научат как да използват аромата на любовта си, че знаят как да се облагородяват 

и пречистват. Веднага щом почувстват взаимно привличане те бързат да се хвърлят презглава в 

пропастта и съвсем скоро не могат да се понасят един друг. Да, просто защото са избързали. Ако 

можеха да поддържат известна дистанция щяха да са в състояние да използват целият този аромат 

за да се издигнат все по-високо, да бъдат постоянно вдъхновени и да удивят целият свят! Когато ги 

видят, хората ще възкликват: “Кои са тези двамата. От тях струи такава светлина, нещо толкова 

божествено се излъчва от тях…” Това е целта на любовта, но за да я достигнете, трябва да 

познавате всички различни аспекти на тази неимоверна сила. 

Не позволявайте на съвременните книги и филми да ви въздействат: те само могат да ви 

подтикнат към глупави постъпки. Вместо тях трябва да търсите Езотеричното познание, да се 

научите как да използвате силата на любовта за да достигнете светлината, не да я оскверните като 

се хвърлите в леглото, както е обичайната практика. След като сте имали десетки или повече 

любовници, какво красиво и чисто може да се очаква от вас? Нищо – вие сте загубили свежестта си 

и сте станали неизползваеми! Трябва да обичате, да, но трябва да се научите да обичате така че 

цялото ви същество, душата и дъхът ви да се ползват от любовта ви. “Да, но това ме подлудява. 

Чувствам че изгарям!” Толкова по-добре! Не съм ли споменавал вече че колкото по-голямо е 

налягането, толкова по-високо може да стигне водата в сградата, тоест в човека. Без тази вода 

обитателите на високите етажи, на мозъка, ще бъдат постоянно без вода. Но в името на 

облекчението си те са готови колкото се може по-бързо да се освободят от това напрежение, като в 
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резултат губят всичко. Обитателите на мозъка нямат питейна вода, защото няма достатъчно 

напрежение което да им я достави. Няма нищо по-красиво, по-божествено и по-мощно от любовта, 

но хората правят всичко възможно за да разрушат този скъпоценен подарък даден им от Твореца.  

Само истинските Посветени имат пълно познание за любовта и благодарение на това са 

способни да лекуват, да виждат и да творят чудеса. Аз вярвам единствено в силата на любовта, 

защото съм получавал поразяващи разкрития за нея! Аз знам че само любовта е в състояние да 

даде на човек всичко за което жадува защото тя е силата на всички сили. Да, защото всички сили 

познати и използвани от материалната наука са само различни вариации на топлината, тоест на 

любовта. Източникът на всичко е огънят: огънят, топлината, любовта. Ако знаете как да използвате 

тази сила, можете да постигнете каквото пожелаете. За съжаление, вместо да работят с любовта, 

хората непрекъснато се опитват да се освободят от нея. Не бъдете като всички останали, не се 

самоунищожавайте. Повярвайте ми, тази сила е силата на мозъка ви. Ако я изхвърляте, вие 

изхвърляте сивото си вещество, изхвърляте мозъка си.  

Мисля че сега е достатъчно ясно че трябва да обичате, но вместо да изпращате цялата 

енергия към корените, трябва да я насочвате към клоните. Изпратете енергиите които бушуват във 

вас към мозъка си(като казвам клони, имам в предвид именно мозъка), позволете и да подхрани 

мозъка и произведе цветя и плодове. За да постигнете това, трябва да бъдете в постоянна връзка с 

извора и да не се задоволявате да пиете само от някоя малка бутилка, тоест от мъж или жена, които 

ще трябва да захвърлите когато ги изпразните! Утолете жаждата си в живите води на Вечността. 

Докато сте тук, възползвайте се от добрите условия и насочете енергията на любовта в други 

канали. Позволете и да се изфини докато събуди фините ви духовни центрове вместо да и 

позволявате да следва същата стара пътека надолу, по която тече от предисторически времена. 

Най-вероятно няма да успеете от първият път. Първите дни, първите години ще ви бъде трудно, но 

ако продължавате да опитвате невидимият свят ще ви помага все повече и един ден ще победите! 

Бонфен, 20 юли 1967  

II 

Приканвам ви да се замислите за начина по който обикновено се държи ухажора за да 

спечели сърцето на жената. Той я придумва нежно, ласкае я непрестанно, прави и хиляди 

комплименти за да въздейства на суетата и. С други думи, той подхожда към нея от позицията на 

личността и, защото знае че иначе не може да очаква нищо от нея. И в случай когато жена ухажва 

мъж, положението практически е същото. И мъжете, и жените инстинктивно знаят какво трябва да 

бъде направено: чрез техните думи, жестове и подаръци, те винаги говорят на личността. Те дори 

не знаят че съществото към което се обръщат има висша природа, индивидуалност, която трябва да 

бъде подхранена, подсилена и задоволена, така че всичко което правят е да се стремят да задоволят 

инстинктивната природа на човека. Когато става дума за събуждане на сублимните, идеални, 

светли и съвършени качества дремещи в любимият им, те си нямат на представа как да подходят. 

Но когато искат да възбудят низшите инстинкти на персоналноста, което ще им позволи да 

задоволят собствените си низши инстинкти, те знаят точно какво да правят! Ето защо човешката 

любов все още се изразява инстинктивно и примесена със страсти, по животински начин. Много 

рядко можем да намерим в нея поетични, божествени, чудни елементи.  

За да подхранят висшата природа на тези които обичат, хората се нуждаят от Езотерична 

Наука. Представете си двойка която се обича и е дълбоко посветена на това Учение, която ден и 

нощ е проникната от светлината на Учението. Такава една двойка живее любовта си на по-високо 

ниво. Всеки от тях мисли за другия и по всякакъв начин го окуражава, просветлява и му помага по 

пътя на силата като така подготвя бъдещето му. Това е картината на една по-висока степен на 

любовта, докато в обикновеният случай хората мислят само как да угодят на собствените си 

егоистични нужди. Те са напълно безразлични за това какво би могло да стане с партньора им. Те 

са готови да го разкъсат, да го провалят, да преобърнат живота му с главата надолу, да разрушат 

бъдещето му, красотата му, позицията му в обществото и репутацията му – и всичко това само за 

да задоволят похотта си. Какъв свят! 

Дали хората някога са изучавали тези неща? Дали са изучавали науката на Посветените и са 

се научили как да анализират истинската природа на подтиците и импулсите които ръководят 

живота им чрез разпознаване вибрационната им честота, със сигурност знаейки по този начин към 

каква категория принадлежат: божествена, човешка или диаболична, егоистична или безкористна, 
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красива или грозна? Не, те биват водени от нуждата си и единственото което ги интересува е да 

задоволят нуждата си. За това дали нуждата им е диктувана от Небето или от Ада те не знаят и не 

искат да знаят. Казано с други думи: те са животни. Те са нещо по-лошо от животни, защото 

животните следват естествените си инстинкти само през определен период на годината, докато 

хората са обсебени от сладострастността си денонощно, непрестанно, до такава степен че стигат до 

такива извратени и порочни форми които природата никога не е планирала.  

Какво отношение трябва да има ученика в това отношение? Ако той иска да постъпва 

правилно, той трябва да помисли, да се запита някои въпроси и анализира ситуацията. Той ще си 

каже: “Аз знам само че я обичам. Но с какво моята любов може да и помогне? Може ли любовта 

ми да и помогне да прогресира и стане по-свободна, или само ще усложни живота и?” Но мъжете 

не мислят за това и когато се появи бебето, те бягат надалече и остават жената да се оправя както 

може. Ето какво се случва когато мъжът се интересува само да задоволи глада си. Той казва: 

“Гладен съм”, и нищо друго не го интересува. По същият начин – колко често жената мисли за 

бъдещето на партньора си? Не, тя окуражава инстинктите му и го подтиква и възбужда да се 

отдаде изцяло на най-низките си страсти. Жената има магическата сила да възбуди дори и най-

студеният от мъжете, така че бедният нещастник да не знае и минута покой. И както мъжа, така и 

тя се гордее с победата си, защото тя доказва силата на чара и! 

Жените често се наслаждават като прилагат силата на чара си над мъжете – и тъй като в 

това отношение са безкрайно по-силни от тях, те се радват на лесна победа. Когато видят че 

мъжете намират чара им неустоим, вместо да използват тази си сила да ги вдъхновяват, да ги 

подкрепят по правият път и ги окуражават да работят върху себе си, да бъдат по-благородни и 

честни, те ги отклоняват от пътя и ги погубват! Не защото го желаят умишлено, но просто защото 

искат да почувстват силата си в пълна степен. На улицата или в театъра те се гордеят когато 

чувстват мъжките погледи върху себе си. Но те играят ролята си с такова ненадминато 

майсторство че правят впечатление на невинни девици! В интерес на истината, те имат не по-малка 

нужда от мъжете от удоволствие и чувствено задоволяване, но в природата им е да не го показват. 

Мъжете са много по-наивни: при най-малката възбуда те бързат всички около тях да разберат! 

Учениците трябва да се научат да мислят за партньорите си. Те познават законите за карма 

и прераждане и знаят че ако постъпват зле в този си живот, ще трябва да се върнат обратно на 

земята за да поправят грешките си и, ако е нужно, да пострадат тежко. Така че, дори и от такава 

гледна точка, за да избягнат по-тежка съдба, те обичат половинките си по по-благороден и 

безкористен начин. Но, разбира се, и двамата партньори трябва да бъдат просветлени и да знаят 

законите, иначе съвета ми не може да бъде приложен истински.  

Нека ви дам пример: вече съм ви казвал, че когато мъжът прегръща и съзерцава любимата 

си, вместо да говори на малкото и аз, може чрез нея да се обръща към Божествената Майка. По 

този начин той създава връзка между него и Божията Майка и сублимира любовта си. При това 

съпругата не трябва да се нервира, както някога се случва. Всички знаете как става това. Те са в 

леглото и когато съпругът вече е полузаспал измърморва името на някоя друга жена. Разбира се, тя 

се вбесява. Тя си представя че той се е влюбил в някоя друга малка женичка и начаса вдига голям 

скандал! Ако не друго, ученикът поне няма да преживее това. Ако в дрямката си промърморите: 

“О, Божия Майко!”, жена ви ще с каже: “Е, това е само Божията Майка, тя е толкова далече, нека я 

обича колкото си иска!” Доколкото до жените, вместо да споменават името на мъжа си в 

просъница, защо да не се обърнат към Небесният Баща? По този начин, вместо да ограничават 

взаимообмена си до низшите аспекти, където има само гнилоч и плесен, двойката може да се 

“включи” към централната електроцентрала, тоест към Бога. По този начин те се превръщат във 

вечно светещи запалени лампи. Свържете се с вечният Извор на съвършенството, а не с бедното 

ограничено човешко същество, което казва: “Скъпа, кълна се че ще те направя щастлива!” Ако 

само му хвърлите един поглед, най-вероятно ще видите какъв безволев и невеж клетник е той 

самият: как тогава може да се надявате че ще ви направи щастливи?  

Вместо да държат само за себе си радостта от взаимната обмяна на всичките богатства 

които Бог им е дал, всичкият този живот и топлина, обичащо присъствие и чудни еманации, 

мъжете и жените могат да ги използват за да прогресират и да достигнат по-големи висини. Когато 

се свържат с висшите си принципи, те черпят мощ и щастие от този неизтощим резервоар на чиста, 

изначална любов и се чувстват просветлени, подмладени, укрепени и препълнени с любов.  
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Вие намирате всичко това твърде странно, нали? Мислете каквото си искате… Аз говоря за 

малцината, за тези които са готови да разберат тези идеи и да ги приложат на практика. Другите 

могат да продължават да правят каквото винаги са правили, но сами ще се убедят колко дълго ще 

продължи любовта им по този начин! Нещата не са както изглеждат, дори и при двойки, които 

никога не са били разделени в продължение на 30 или 40 години. Ако можехте да знаете тайните 

им мисли, щяхте да видите че и двамата от време на време са си мечтаели за други, но вместо да се 

разделят, са се ограничавали само с въображението си. Тя си е мечтаела за някой естраден певец, а 

той за холивудска звезда! 

Ако си мислите че човешката любов може да продължи вечно, грешите. Тя е направена от 

материя, която е подложена на развала и гниене. Никога не вярвайте на някого който казва: “Ще те 

обичам завинаги!” Само след месец той ще бъде с някоя друга! Всъщност, никога не трябва да 

вярвате на обещания. Когато някой е изпил няколко питиета, той е готов да обещае всичко, но в 

ясната дневна светлина той ще каже: “Какво ме накара да обещая такава глупост?” Да, когато са в 

плен на емоциите, хората могат да кажат най-невероятни неща. Когато са в леглото, любовниците 

си правят всякакъв вид екстравагантни обещания и заявления, но в следващата минута започват да 

се нападат взаимно. Как може да вярвате във вечността на човешката любов? Само божествената 

любов е вечна! Черпете от божествената любов и ще видите че тя никога няма да свърши, ще 

продължава милиони и милиарди години и никога няма да ви изтощи или да ви втръсне, защото тя 

е единствената винаги нова, апетитна и вкусна форма на любов. Думите не са в състояние да я 

опишат! 

Наистина си струва труда да се подготвим така че да станем проводници на божествените 

енергии и да позволим на Небето да излее в нас богатствата си. Великите Учители са просто 

проводници, които не манифестират себе си, но Небесните същности, които преминават през тях. 

Ето защо човек никога не се уморява да ги следва, да ги съзерцава, да ги обича и им вярва. Ако те 

говореха от себе си, скоро щяхте да се отегчите и да ги напуснете, защото сами по себе си те са 

просто хора. Както казва свети Павел: “Семето на развала ражда развала, чистото семе ражда 

добри плодове.” Непокварено е вечното, нашата божествена природа. Но хората забравят за нея и 

никога дори не се опитват да се свържат с нея. Те си нямат на представа как да я намерят и затова 

се привързват към преходните, мимолетни, разрушаващи неща в живота. Те нямат висок идеал и 

затова се нуждаят от нещо солидно и осезаемо, нещо което могат да видят и пипнат, да прегръщат 

и милват.  

Аз напълно разбирам че осезаемата, материална страна на реалността е важна и нужна и че 

без нея би било трудно да се намери духовната страна. Но тя трябва да бъде възприемана като 

средство, като отправна точка, не като цел и завършек на творението. Ако, например, сте силно 

привличани от жените или мъжете, вместо да се гмуркате в страстите си и се удавите в тях, може 

да използвате слабостта си като златна възможност, като импулс който да ви накара да направите 

решителна крачка напред и да достигнете велики духовни висини. По същият начин, ако прочетете 

или видите в списание нещо което предизвиква във вас съответна реакция, вместо да се оставите 

на чувствата си да ви пометат и задушат, трябва да ги използвате като трамплин който да ви 

катапултира към такива висоти на съзерцание на божественото, че когато се върнете, самите вие да 

се учудите какви богатства сте натрупали и как същите импулси които преди са ви мъчили са 

станали стимул, подтик за духовен напредък.  

Ще видите колко необходима е тази философия. Защо да бъдете толкова слепи да се 

подчинявате на всяко желание което ви безпокои, без да знаете до какво ще ви доведе? Помнете, 

Езотеричната Наука ви учи да използвате всичко, така че бъдете щастливи и благодарете на Небето 

за тези възможности: “Каква благословия! В същата ситуация която кара всички да си скубят 

косите, аз съм привилегирован да знам как да се възползвам от нея! Благодаря ти, Господи че си 

ми дал знание и метод какво да правя!” И си запретвате ръкавите и прилагате методите които ви 

давам. По този начин ще можете да триумфирате над всяка трудност. Нищо няма да може да ви 

обезпокои и победи. Ще станете силни и могъщи: божествени!  

Колко пъти съм ви обяснявал тези методи, но имам чувството че все още не сте ме разбрали 

и вместо да използвате тази енергия за еволюцията си, вие и се поддавате сляпо, просто защото тя 

ви безпокои. Да, всички са подложени на нейното въздействие, но някои използват това 

напрежение в различна насока. Те използват тази сила за да достигнат големи върхове, да се 

придвижват към небесата и да станат изключително богати. Защо да се примиряваме с робството, 
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слабостта и зависимостта, казвайки: “Това е по-силно от мен!”? Време е да тръгнете по друг път. 

Разбира се, когато сте свикнали да се отдавате на слабостта си, да се подчинявате на чувствата и 

страстите си, на жаждата си за удоволствие, не може да се овладеете толкова бързо. Но когато сте 

ученик в Божественото Училище на това Учение, вие започвате да се замисляте и да се осъзнавате 

и постепенно започвате да придобивате повече контрол, самовладеене и преобръщате живота си. И 

така побеждавате. Не се страхувайте, няма да бъдете лишени от любов. Ще обичате, но без да 

имате нуждата от партньор с когото да се валяте в тинята!  

Но в наши дни хората имат само една идея – да премахнат всички морални бариери 

оставени им от Посветените от миналото за да ги защитят от робството на желанието и хаоса. Тези 

Посветени са знаели колко брилянтни цивилизации са изчезнали разядени отвътре от морална и 

физическа деградация причинени от разврат и сексуални култове. Сегашното поколение на свой 

ред иска да се освободи от всички стари табута и правила. Този импулс сега се е усилил до такава 

степен, че вече нищо не може да го спре. Само светлината на Учението на Посветените може да 

накара хората да се спрат преди да достигнат ръба на пропастта. Светлината на това Учение сочи 

че всичките им висши енергии биват поглъщани и абсорбирани от техните примитивни 

удоволствия и желания. Че за да поддържат огъня, който ги е обсебил, им се налага да изгорят 

всички материали, всички ресурси които притежават, дори столовете и масите. Този вид огън 

консумира най-първичната субстанция на мъжа. Той никога не може да го нахрани със 

собствеността на съседа си или с дърветата от гората, но само със собствените си резерви, със 

собствените си ресурси и гориво. За да продължават да се отдават на кипежа на стихийните 

вулканични изригвания от които са толкова обсебени, хората трябва да изгорят най-ценните си 

енергии и квинтесенции. Всеки път когато им се отдават, без да съзнават те губят нещо от 

чистотата и ума си, от красотата и силата си и когато един ден пропилеят всичко което имат, те се 

превръщат в болни и слаби хора които са загубили и похарчили цялата си сила и красота. 

Колцина сега ще повярват и разберат тези истини? В наше време никой не уважава 

моралните норми, защото никой не знае че са дадени въз основа на безграничната мъдрост на 

Посветените. Сляпо и лекомислено хората се отдават на всичките си прищевки и забавления без да 

знаят че това води до израждане на целият човешки род. Веднъж когато бентовете и насочващите 

валове бъдат премахнати, водата залива и помита всичко по пътя си и опустошава цялата земя – 

това е неизбежно!  

Мили братя и сестри, веднъж завинаги трябва да се научите да осъзнавате до какво ще 

доведе всяко ваше желание. Ако се чувствате изчерпени, слаби и нещастни, то е защото сте на 

погрешен път. Всичко което трябва да направите е да тръгнете по друг път! Но не, вие не го 

правите. Вие правите всичко без да се замислите, просто защото е сладко и приятно: това е 

абсолютната мярка според която вие съдите за всичко. Но тук единственият критерий е работата: 

съзидателната, градивна работа. И в тази работа, по съвсем естествен начин ние намираме 

необхватно, неописуемо удоволствие! Ние сме постоянно щастливи и преливащи от възхита и 

наслада. Не си ли струва поне да опитате?  

Виделината (Швейцария), 21 март 1975 

 

Глава Двадесет и Първа 

По-широк Възглед за Брака 

IV 

Когато човек се свърже с някой мъж или жена, той преживява определени радости, но също 

така и проблеми и скърби. Ако хората бяха достатъчно еволюирали, те биха обичали всички мъже 

и жени, без да се привързват конкретно към никого. И причината за това не е, както си мислите, да 

се забавлява повече, но за да може да работи повече и по-добре за целият свят. Когато мъжът се 

ожени, жена му е толкова обсебваща, че поглъща цялото му внимание! Тя е прекалено ревнива да 

му разреши да обича дори висшият свят. Тя го иска целият за нея. И това е краят на свободата му! 

И мъжете имат точно същото отношение към съпругите си: те искат всяка частица от вниманието и 

любовта им за себе си.  

О, не ми говорете за съпрузите и съпругите! Всички имат същата грешка: всички искат да 

притежават партньорите си, да ги държат само за себе си, да ги превърнат в техни слуги. Ето защо, 

в някои случаи е по-добре човек да не се жени и вместо да се опитва да направи щастлива една 
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жена(което е невъзможно!), да работи за щастието на целият свят. Може да кажете: “какво искате 

да кажете? Не мога да направя една жена щастлива?” Не. Можете да направите щастливи хиляди 

жени, но не и една. Защо? Защото каквото и да прави за съпругата си мъжа, тя никога не е доволна. 

Може би след смъртта му … но докато бедният мъж е жив, за нея той е имбецил и неудачник. За 

нея мъжът отсреща винаги е по-добър съпруг, той купува на жена си всичко което тя поиска: 

хладилник, пералня, дрехи! Може да правите всичко което е по силите ви за да задоволите една 

жена, но никога няма да успеете. Затова пък можете да задоволите хиляди жени. 

Сега, не ме разбирайте погрешно, не ви казвам да напуснете съпруга или съпругата си. 

“Ами, след всичко което казахте, изглежда че точно това ни съветвате.” Ни най-малко. Да се 

ожените и имате деца е хубаво нещо. Единственото което трябва да направите е да промените 

гледната си точка: трябва да си кажете: “Съпругът ми е аспект на Небесният Баща. Каква 

благословия!” Всички сте виждали карикатури в които едра дебела жена стои зад вратата с 

точилката и чака мъжа си да се върне, и когато бедният нещастник отвори вратата: бам, по главата, 

и пада в нокаут. Но това няма значение, защото тя е там за да го съживи и да се погрижи за него. 

Да, това ви разсмива, но не се смейте на идеята че трябва да промените гледната си точка. Това е 

нещо което трябва да приемете много насериозно. Ако направите това, всичко ще се промени. 

Жената ще бъде търпелива към несъвършенствата на съпруга си, защото ще си каже: “Нека бъда 

търпелива и му помогна да се промени…” И тя ще живее с надеждата един ден да го види 

превърнал се в божество. Междувременно, ще и се наложи да понесе някои малки неудобства, но 

тя трябва да си каже: “Това е моят съпруг. Ако съм се омъжила за него, то е защото в предният си 

живот съм направила така че да заслужа точно него и всичко е точно на мястото си! В този си 

живот ще го приема и ще си науча урока, ще се опитам да се справя по-добре.” По този начин, 

вместо да натрупа нови дългове като се разведе с него, тя ще се освободи от всички стари дългове. 

Но, ако тя се държи лошо и напусне съпруга си, дълговете и се трупат и тя ще трябва да ги заплати, 

по един или друг начин, когато в друг живот се намери пак заедно с него.  

Така че, дори и само защото ни помага да е освободим от дълговете си, си струва да 

приемем тази философия. Съпругът също така може да се запита: “От два милиарда жени на 

планетата, защо трябваше да се оженя точно за тази?” Обаче ако се замисли, той ще разбере че 

това не е въпрос на случайност. Имало е толкова много жени от които да си избере съпруга, но 

съдбата му е дала точно тази, защото тя го кара да работи върху слабостите си, да се 

усъвършенства и да развие добродетелите си. Хората никога не мислят по този начин, защото не 

познават закона за кармата, за причината и резултата, както и закона за прераждането.  

Също трябва да кажа, че когато жената гледа на мъжа си като на проява на Небесният Отец, 

тя магически го свързва с Бога. Ако си мислите че това не работи, грешите. Когато тя подхожда п 

този начин, качествата на Вечният Баща започват да се просмукват в съпруга и, и без дори да знае 

защо, той започва да се променя! Защото съпругата му го обича и му казва: “Колко си хубав, колко 

си умен и способен!” Така тя го свързва с Небесният Отец. Той може и да не притежава никое от 

качествата които тя му казва, но думите и работят в съзнанието му и той започва да прави усилия 

да живее спрямо тях и да не я разочарова. Когато жената е достатъчно просветлена да прави това, 

самата тя прогресира и в същото време трансформира съпруга си.  

В миналото хората са се развеждали много по-рядко. В днешно време понякога те не могат 

да живеят заедно за повече от месец, особено в Съединените Щати. Те са прекалено 

самоцентрирани, прекалено себични. Всеки иска цялата баница за себе си! Ако нещата 

продължават по този начин, скоро семейството ще стане отживелица. Психолозите и философите 

ще трябва да намерят разрешение на този въпрос и евентуално ще стигнат до отговорите които ние 

винаги сме имали. Няма друго решение. Семейните двойки не трябва да се разделят без първо да 

направят всички усилия, тъй като има и други решения освен развода. Господ е дал на човека 

решения за всяка възможна ситуация, но той трябва да ги намери. Що се отнася за тези от вас 

които още не са семейни, съвета ми е да не бързате много. Преди да се решите на това, изучете 

въпроса внимателно, тъй като, веднъж встъпили в брак, по-добре е да не се развеждате. Тогава 

трябва да се учите как да живеете семеен живот в хармония и любов.  

Хората могат да бъдат щастливи в брака, това е възможно, но само при условие че знаят 

какво отношение да имат един към друг, как да виждат в другия божествената му страна, а не само 

това което могат да видят с очите си. Ако не виждате в партньора си божественият аспект, този 

аспект за който трябва да сте готови да направите всякакви жертви, със сигурност няма да бъдете 
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задоволени и с другият му аспект. Вижте какво става с човека когато си отиде от този свят: остава 

само един труп и жена му казва: “Махнете го оттук, заровете го!” А е имало време когато тя го е 

обичала! Да, но тя е обичала живият човек, живота в него, не само тялото му. Живота в човека е 

неговата божествена страна, духовното измерение. Хората винаги забравят за това. Ето защо не 

трябва да се жените заради физическото тяло, но заради обменът на нивото на идеите и чувствата. 

Физическото тяло си остава същото и колкото и хубаво да е, след време то омръзва. Но 

вътрешният живот на човека е винаги нов и различен. Той е като поток течаща вода. Ако 

физическото тяло не съдържаше душата, с всичките и добри намерения, чувства и светли мисли, 

каква би била ползата от тялото? Колко дълго може да живее човек дори и с най-красивата жена, 

ако тя е глупава и разглезена?  

Семейните трябва да изпълняват задълженията си и да вършат работата която трябва да 

бъде свършена за да се подобри положението, и ако един ден все още искат да бъдат свободни, 

могат да го направят, но само при положение че са платили дълговете си. Има много мъже и жени 

които не знаят за закона на кармата и казват: “Аз никога няма да се оженя!” Но не след дълго, 

когато дойде сляпата неделя, те се предават и се женят! Така че това не е лесен въпрос. Мислите ли 

че всички тези които са възнамерявали да останат свободни, са го осъществили? Не, защото 

тяхната съдба е имала за тях нещо друго предвид. Малцина успяват да останат свободни. Има хора 

за които да са несемейни е наказание. За тях целомъдрието е тежък товар, не освобождение. 

Докато за други то е освобождение. Докато за други то е благословение. Различни хора, различни 

идеали … 

Вие още не знаете какво е женитбата. Женитбата е велика мистерия. Дълго преди бракът да 

бъде узаконен между хората, той е съществувал в природата, в космоса. Истинската женитба е 

бракът между духа и материята. От този брак се ражда цялото творение. Следователно тази 

женитба присъства във всеки атом и когато съпругът се раздели с жена си(в атомният разпад), тази 

раздяла води до тотална дезинтеграция. Съпругът в гнева си погубва съпругата си. Докато са 

съчетани, те живеят и творят заедно в мир. Когато се развеждат, те произвеждат експлозии и 

катастрофи. 

Сватбата е космически феномен. Първо и преди всичко, тя става във фините измерения, 

между Небесният Баща и половинката му, Майката Природа. Човешките същества, които са 

създадени п образ и подобие божие, несъзнателно преповтарят това което произтича във висините. 

Християните са далеч от това разбиране. За тях Небесният Отец е ерген! Но ако това е така, защо 

хората се женят? Ако ние правим нещо, което Небесният Баща никога не прави, това значи че не 

сме създадени по Негово подобие. Християните отказват да допуснат съществуването на 

Върховната Майка. На практика единствено християнството не допуска тази истина. Всички други 

религии я приемат. Но в такъв случай християнството не е автентичната доктрина преподавана от 

Христос. Според кабала, Бог има съпруга, Шекина, която е квинтесенцията еманирана от Него и с 

която Той създава световете. Християните с мислят че ако кажат че Бог е женен, ще Го принизят п 

някакъв начин. Но тогава защо той допуска хората да се женят? Откъде вземат идеята за брака? 

Истината е че всичко което става тук, долу, е като това което става горе. Както казва Хермес 

Трисмегист: “Това което е долу, е като това което е горе.” С други думи, това което съществува 

долу, между хората, е като това което съществува горе, между Aрхангелите. Да, Архангелите също 

се женят, но техните сватби са малко по-различни от нашите, със шампанско и сватбена торта! 

Слънцето също е женено, то е женено за земята, и благодарение на тази сватба се раждат деца: 

дърветата, цветята и плодовете на земята … всичко живо. 

Ако силата, силата на духа не беше обединена с материята, материята би изчезнала или би 

останала безформена. Силата, тоест духът, оживява материята и придава форма. И тъй като всичко 

горе има точното си отражение долу, същият феномен може да бъде наблюдаван между мъжа и 

жената: мъжът дава живот на жената. От структурата на атома до работата на хлебаря, който меси 

тестото, същият процес може да бъде наблюдаван в цялото творение – маскиран под милиони 

различни форми, това винаги си остава брака между духа и материята.  

Вместо да се женят за жена, която напразно да се опитват да задоволяват, която ще ги лиши 

от свободата им и ще направи невъзможна службата на цялото човечество, Посветените търсят 

решение на проблема за любовта като дешифрират великата Книга на Природата, в която Бог я 

разкрива. Те се учат например от пчелите и пеперудите: повечето хора разбират брака подобно на 

гъсениците, които унищожават храстите и дърветата като изяждат листата им. Но пеперудата е 
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Посветен – тя посещава цветята и дърветата и без да им причинява ни най-малка вреда, се храни от 

нектара им. Пчелата също така посещава цветята и събира прашец и нектар, за да направи от тях 

мед, най-добрата от всички храни. Пчелата по такъв начин е висш Посветен(а), който обича всички 

жени(мъже), но без да ги ограбва или разваля по някакъв начин. Той не взема от тях повече от 

малък атом и с тези атоми произвежда мед, който използва в полза на целият човешки род. Както 

виждате, отговорите на всички въпроси са в природата. Тя чака да ви ги разкрие.  

Женитбата, тази традиция която всичко сляпо и безсъзнателно следват е отражение на най-

великата от всички мистерии произтичаща във висините между Божеството и Съпругата Му, 

Изида. Хората трябва да се научат да практикуват този обичай съзнателно, с пълно разбиране за 

дълбокото му значение. Съпрузите трябва да знаят че трябва да предадат на жените си качествата 

на Небесният Баща, а съпругите да знаят много добре че трябва да проявяват пред мъжете си 

качествата на Божествената Майка. Само това има значение. По този начин, когато и двамата искат 

да дадат на другия това което му липсва, те ще се обичат завинаги. Дори когато остареят ще се 

обичат повече отколкото в началото на брака си, защото това което обичат в другия не е плътта, но 

душата и духа. Какво значение има ако тялото е старо и набръчкано? Зад тези бръчки сияе 

прекрасна душа, а душата е безценна! 

Семейството е нещо прекрасно, но ако искате да избегнете някои силни разочарования, 

трябва да знаете още нещо: никога не смятайте жена си или мъжа си за ваша собственост. Ако 

имате подобно отношение, ще си създадете ужасен конфликт, защото неминуемо ще дойде ден, 

когато тя или той ще ви докажат че не ви принадлежат, и когато това се случи, вие ще страдате или 

ще накарате партньора си да страда. Никога не вярвайте че жена ви ви принадлежи. Тя е 

съществувала преди да ви познава и ще продължи да съществува и след вас. Някой друг я е 

направил, а не вие. Докато сте заедно, тя ви е просто спътник. Забравете всички тези стари 

схващания, които са в основата на толкова много трагедии. Разберете че съпругата ви е само 

спътник за известно време и че тя е напълно свободна. Ако тя иска да бъде с вас, толкова по-добре, 

радвайте и се, но няма закон който да я задължава да го прави. Тя е свързана с вас по нейна 

собствена свободна воля. Тя е имала други съпрузи преди вас и ще има други и след вас. Вие няма 

да сте и съпруг през цялата вечност.  

Ако мъжът и жената са били винаги заедно, през цялата вечност, би трябвало да живеят в 

съвършена хармония, но както виждаме, те вечно са в конфликт, което означава че не се познават. 

Може би дори се срещат за пръв път. Жената е имала толкова съпрузи, че ако се опита никога няма 

да може да ги изброи! Както и мъжът – колко жени е имал вече? Няма никаква гаранция че ще 

имате същият партньор в следващият си живот, така че няма смисъл да се самоизтезавате и да се 

заблуждавате с илюзии. Съпрузите и съпругите трябва да си кажат: “В този си живот сме колеги. 

Ще работим заедно колкото се може по-добре и ще бъдем колкото се може по-честни един с друг. 

Това е всичко което можем да направим!” Ако успеят да имат много хармонична връзка, те ще 

бъдат заедно и за в бъдеще. Всичко е много просто.  

Опитайте се да разберете че никой не ви принадлежи: нито съпруга или съпругата ви, нито 

децата ви. Вие сте единствено възпитатели на децата си, нищо повече. Дадена ви е отговорността 

да ги отгледате и трябва да го направите по най-добрият начин, иначе ще бъдете наказани. Не е 

достатъчно само да създадете деца и после да нехайствате за тях. Когато ги създавате, вие 

всъщност търсите само удоволствие и когато децата се появят, искате някой друг да се грижи за 

тях! Не, така само трупате карма спрямо тях.  

Както виждате, мили мои братя и сестри, тази Наука е обширна като самият живот. Имам 

чувството че не съм говорил достатъчно по тази тема, както и по която и да е друга тема. Но аз се 

надявам че ако е рекъл Господ и с помощта на нашата добра воля, постепенно ще осветим тези 

въпроси, така че да станете синове и дъщери на бога и да бъдете свободни и щастливи. Да, 

свободни, щастливи и спокойни, даже и с мъжете, жените и децата си! 

Севр, 1 ноември 1965  

Глава Двадесет и Втора – Тя се Издига от Земята и се Спуска от Небето 

Алхимиците са търсели философският камък за да трансмутират металите в злато, но това е 

бил само привидният аспект на въпроса. Всъщност не материалното злато е било това към което са 

се стремили. Те са използвали целият този сложен процес по превръщане на металите за да 
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прикрият феномените на вътрешният си живот и неговите психични и духовни процеси. 

Истинският философски камък е любовта, божествената любов и когато човек намери тази любов 

и я прояви правилно, той е в състояние да трансформира всички нечисти, сурови материали в него 

в благородна, лъчиста материя.  

Следователно, въпросът не е да избягваме любовта или да я подтискаме, но да я изявим 

правилно като използваме подходящите средства и методи. Любовта е енергия, която извира от 

много висше ниво. Тя е самата есенция на слънцето и задачата на човека е да получи тази енергия 

и да и позволи да циркулира вътре в него преди да я изпрати обратно към Небето, откъдето е 

дошла. В Емералдовите Таблети четем: “Тя нежно се издига от земята към Небето. Отново се 

спуска от Небето към земята и слива в себе си земните и небесни сили… това е силата на всички 

сили…” Така че, това е естественият път следван от тази сила: от Небето към земята и от земята 

към Небето. Но при по-голямата част от човечеството този път е блокиран, задръстен от 

нечистотии и тази сила изтича надолу, под земята, където храни демоните.  

Опитайте се да разберете: Посветените не преграждат пътя на тази сила в себе си. Те не са 

толкова глупави да се противопоставят на самият Господ Бог. Пуританите, които вечно се 

самоизмъчват по този начин, винаги биват побеждавани и размазвани, защото се опитват да се 

борят против божественият принцип, против слънчевата сила, против пороят който се излива в тях 

от висините. Този порой е самият Христос, който казва: “Аз съм пътя, истината и живота.” Когато 

в човека са се натрупали слоеве и слоеве от замърсености поради страстите и излишъците му, тази 

сила не може да се върне обратно в извора си и бива просмукана и загубена обратно в земята. Но 

ако човек е чист и се е самоовладял напълно, ако е здраво закотвен към Божествеността, силата 

която се влива в него непрекъснато от висините не бива загубена. Тя е свободна да завърши цикъла 

и да следва пътя обратно към сферите от които е дошла. 

Когато човекът разбере процесите в света и схване устройството на нещата, когато види че 

Небето е както отправна точка, така и терминал, завършек, земята повече няма да представлява 

препятствие пред него. Любовта идва от Небето и задачата и е да се върне обратно на Небето. 

Няма две, три или повече различни видове любов. Съществува само една любов, но преживявана 

на различни нива. Казано е че Бог е любов. Но никой никога не е казвал че дяволът също е любов. 

Любовта идва от Божеството и ако не срещне препятствия по пътя си, тече леко и не предизвиква 

пожари и взривове. Когато любовта изгаря и ранява, то е защото среща пречки по пътя си. Точно 

както когато сте в леглото с висока температура поради замърсеностите в тялото ви които спират 

правилната циркулация на енергия във вас. Температурата е причинена от борбата на организма ви 

по преодоляване на тези задръствания. 

Трябва да осъзнаете че не можете да промените реда на нещата създаден от самият Бог с 

определена цел, цел толкова велика че е изцяло извън обхвата на възможностите ви за разбиране. 

Когато един ден стигнете до там че да можете да я разберете, ще бъдете поразени от възторг и 

възхита пред плановете на Твореца. Моята задача е да ви помогна в пътя ви към това разбиране, и 

ако не ви харесва това за което ви говоря, идете и се оплачете на Господ Бог. Кажете му че начина 

по който Той е създал човешките полови органи ви отвращава, че всичко е грозно и глупаво и че 

вие самите имате много п-добри идеи за устройството на света. Ако толкова настоявате, 

противопоставете се на Създателя и ще видите какъв ще бъде резултата!  

Тъй като нещата са такива каквито са и вие не можете да направите нищо за да ги 

промените, не си съсипвайте живота да ритате срещу ръжена и се борите напразно. Приемете 

космическият дизайн, божествената мъдрост. Приемете я, преклонете и се и спрете да я 

критикувате. Опитайте се да се научите как да станете проводници на тази необикновена сила 

която е предопределена да промени света, да трансмутира оловото и пепелта в злато, скъпоценни 

камъни и диаманти. Само силата на любовта е способна да извърши тази трансформация – само тя. 

Така че, намерете я, научете се на правилното отношение, мисли, чувства и конкретни планове, 

които трябва да имате за да насочвате и контролирате тази енергия правилно. Няма друго решение. 

Ако се опитате да я спрете, не само че тя ще експлодира и разруши всичко, но с вас ще бъде 

свършено. Ще бъдете духовно мъртви, стерилни и мумифицирани.  

Това е сила която идва от фините сфери и единствената ви задача е да бъдете сигурни че тя 

се връща обратно там, в извора си. Това става възможно, когато, вместо да я използвате за 

собствено удоволствие, решите да работите с нея. Нещастието на хората лежи във факта, че те 

никога не са разбрали че силата на любовта не им е дадена за удоволствие, а за да събуди 
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определени спящи в тях способности, които са нужни за психическа и духовна работа от върховно 

значение. И тази работа се състои точно в насочването на тази енергия обратно към Небесата. 

Когато правите това, вие ще изпълните рецептата на Хермес Трисмегист: “Ще разделите финото от 

грубото, внимателно и с голямо умение.” Когато се храните, вие не поглъщате всичко безразборно, 

но отделяте костите, кожата, песъчинките и другите неядивни части настрана. Не можем да ядем 

без да сортираме и разграничим нещата, но хората съвсем не могат да разберат че когато стане 

дума за ядене на мисли, чувства и усещания, също така трябва да разделят чистото от нечистото, с 

други думи, да превърнат грубото чувствено удоволствие в духовна, светла, чиста и радостна 

работа.  

Тайната на самовладението, на сублимацията е да търсим не удоволствие, но работа. Вие ще 

възразите: “Да, но толкова е скучно да прегърнем любимия си и да не очакваме никакво 

наслаждение!” Съвсем не, има много по-мощни форми на наслаждение: радост, възторг, 

вдъхновение, приказност, екстаз … Нима тези усещания не си струват повече от примитивното 

удоволствие? Когато мъжът и жената живеят заедно за да обменят божествени чувства без да 

допускат да бъдат пометени от страсти, без да се заравят в подземните области, единението и 

нежността между тях стават неописуемо живи и красиви! Това е също удоволствие, но 

удоволствие с по-висша, духовна природа, удоволствие което им носи безсмъртие. Поетите пишат 

за “пленници на любовта”. Да, тези които търсят само удоволствие стават затворници на страстите 

си. Желанията ги обсебват и никога не отслабват хватката си. Те се превръщат в техни роби. За 

съжаление, болшинството хора разбират любовта точно по този начин, любов която ги ограбва, 

изчерпва, изгаря и консумира и ги оставя празни и изхабени. Те провъзгласяват: “Най-сетне 

намерих това за което жадувах!” Те биха били по-близо до истината ако кажеха: “Най-после. 

Намерих мъките и големите скърби към които се стремях!” 

Мили братя и сестри, дошло е време да разберете мистериите на любовта, любовта такава 

каквато извира от Бога, в светлина, мир, хармония, радост и приказност, но не във вулканични 

изригвания. Подгответе се за тази божествена работа в полза на целият свят. Небето ви моли да 

вършите тази работа. Ако не използвате любовта си правилно, ако я държите за себе си, за 

собственото си грубо удоволствие, тя се превръща в отрова. От сега нататък, трябва да я насочите 

обратно към извора и, да я посветите на Божественото и да кажете: “Господи, посвещавам тези 

енергии на Теб за Твоята слава и за установяването на Твоето царство на земята.” Но на 

любовниците дори не им минава през ума да посветят любовта си на Небето. Те си мислят че това 

което правят засяга единствено тях самите, че няма защо да се съобразяват с Небето. Но тогава, 

знаят или не, те се свързват с ада, защото, що се отнася до любовта, когато кажат “аз”, те вече са 

част от ада. Хората изключват Небето от любовта си на основанието че това е нещо срамно(можем 

само да се чудим какво правят!) и Небето не трябва да го вижда. Но те не смятат за необходимо да 

го скрият от ада, не се срамуват да покажат всичко на Дявола и ето защо ада идва и изяжда всичко. 

Това е психологията на човека: всичко за ада и нищо за Небето! Църквата никога не е била 

способна да даде някаква представа по този въпрос. Тя се задоволява само да каже: “Расти и се 

умножавай”, и последователите и за голяма радост на ада последователите и се съвокупляват в 

тъмнина и невежество. Християните говорят за тайнството на брака, но дори когато се оженят по 

всички правила, целият Ад е с тях когато се отдават на легализираният си разврат. Ето ги в 

леглото, експериментирайки различни позиции с надеждата да извлекат по-голяма възбуда, 

въргаляйки се в удоволствието като животни, и това е което наричат брачно тайнство! Бедното 

човечество!  

Откъде идва човешката любов ако не от Бога? Ние казваме че Бог е любов но никой не знае 

какво е истинската любов и затова разделят физическата, сетивна любов от божествената любов. 

Но всъщност няма разграничение, има само различни степени: любовта винаги е същата сила, 

същата енергия която идва отгоре. Вие все още се нуждаете от осветляване п въпроса за Единното, 

неделимото, неразривното. Това е любовта: единство, и това едно дава начало на всички останали 

числа. Две, три и четири са само прояви, различни степени на едно. Бог е Едно, Любовта е една и 

Бог е любов. Това което е различно от едно не е нищо друго освен вариация, аспект на Едното. Ето 

защо ние трябва да се върнем към единството. Ние живеем в множеството, на покрайнините на 

реалността. Когато казвам че трябва да се върнем към единството, имам в предвид че трябва да се 

върнем към Божествеността, към любовта която е единство. И когато казвам че трябва да върнем 

любовта си обратно в Небесата, това е защото любовта трябва да направи пълен кръг и да се върне 

в източника си. Никой не разбира какво означава че Бог е любов, както и никой не разбира какво 
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означава думата “единство” или какво значи като казваме че трябва да се върнем към единството. 

За мен това е толкова ясно! Единството е самият Бог, Бог е любов, и ние трябва да се върнем към 

тази любов.  

Бонфен, 9 август 1962 

 

 

Глава Двадесет и Трета – Тайната на Щастието е в Разширеното Съзнание 

Наблюдавали ли сте децата в игрите им? Защо мислите толкова обичат да си играят с 

кукли? Защото се нуждаят от някаква форма на присъствие. За децата играчката е нещо живо което 

им помага и ги окуражава. Те заспиват п-лесно ако имат плюшеното си мече или зайче в ръцете си. 

Възрастните не са много по-различни в това отношение! Някои от тях не могат да заспят ако нямат 

в ръцете си “кукла”, момиче, което да ги успокои. Хората са все още в детинско състояние, още не 

са пораснали, нуждаят се от постоянно присъствие. Понякога им стига това да бъде дори канарче 

или котка. Те повече не се плашат от самотата ако до тях има котка да им мърка! Това е особено 

вярно за жените. Нуждата от компания при жените е много по-силна отколкото при мъжете. За 

жените е много по-трудно да понесат уединението отколкото за мъжете. Ето защо ако няма кой, те 

се задоволяват дори с малка птичка, дори с вълнисто папагалче което да бъде около тях! 

Когато са сами, хората са нещастни. Всички са съгласни че това което най-трудно се понася 

е самотата. Ето защо те винаги се опитват да намерят някого с който да живеят, като си мислят че 

по този начин ще бъдат по-щастливи. Но често се получава точно обратното и те откриват че би 

било далеч по-добре да се радват на уединението си. Нуждата от присъствието на друго човешко 

същество е дадена на човека за да го накара да се интересува от нещо друго освен от самият себе 

си. Вижте само как Космическият Разум кара човек да работи и напряга силите си, например като 

му дава стомах. Ако нямаха стомаси, те не биха си мръднали и пръста, но сега те са готови на 

всичко за да задоволят глада и жаждата на стомасите си! Те се щурат насам натам, дори не спят, 

създават войни, готови са да обърнат целият свят наедно със звездите обратно, само защото искат 

да … ядат! 

Да, Космическият Разум знае че ако не задължи хората по някакъв начин да работят, те няма 

да правят нищо и ще се отклонят от пътя и затова им е дал стомаси! Да, но това не е било 

достатъчно. Космическият Разум е искал да бъде сигурен че човешката раса ще просъществува и 

затова е дал на хората нуждата от любов, нуждата да избягат от самотата. В същото време нуждата 

да споделят живота си с някого задължава хората да разширят обсега на грижите си. Когато човек 

иска да създаде семейство, той трябва да се научи да мисли за другите, да бъде по-щедър, по-мек и 

сговорчив. Проблема засега е че хората не са осъзнали че трябва да надхвърлят семейният кръг и 

че любовта им трябва да достигне всички създания в цялата безкрайна вселена. Не, те все още не 

са стигнали по-далеч от любовта към семейството и затова въпреки всичките им жени и деца, 

въпреки от любовта към родината им, те си остават нещастни. Това е защото те никога не са 

успявали да разширят кръга на любовта си до безкрайността.  

За да бъдат щастливи, хората се нуждаят от взаимообразен, но щастието от което се 

нуждаят все още им се изплъзва, защото обсега на прегръдката им е твърде тесен. Аз много добре 

знам че човешката раса е привикнала от стотици и хиляди години да гледа на нещата от такава 

тясна гледна точка и вие сте учудени от думите ми. Мога да ви чуя да възкликвате: “Какво за Бога 

се опитва да ни каже той? Към какво иска да ни подтикне?” Искам да ви подтикна към щастието, а 

щастието се съдържа в безкрайната любов, в любовта на която и е тясно да се спре само на едно 

или две човешки същества … или дори двадесет или сто. Продължавайте да обичате всички тези 

които обичате, но също така трябва да обичате Ангелите и Архангелите, Небесните Йерархии и 

самият Господ Бог. Когато стигнете до това положение, семейството и приятелите ви ще бъдат 

обогатени и укрепени, разхубавени и пречистени от сублимният подтик на вашата душа. 

Разширете обсега на любовта си и установете обмен със същества от по-висок разред и тогава ще 

получите вдъхновението, подкрепата и защитата които те ще ви дарят.  

Да, мили братя и сестри, може да бъдете щастливи само когато разширите обсега на 

съзнанието си, когато разширите, сублимирате и обожествите любовта си. Както вече съм ви 

казвал, мъдростта не може да ви даде щастие. Ако всичко което имате е само мъдрост, никога няма 
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да бъдете щастливи. На практика, мъдростта може да ви донесе униние и тъга, защото никога не 

пропуска да посочи грешките и провалите на другите. Не е в естеството на мъдростта да направи 

щастлив който и да е. Мисълта че сте мъдри може да ви даде чувство на гордост и някаква утеха, 

но това не е истинско щастие. Няма значение колко бедни, невежи или слаби сте, или че не 

разбирате как и защо, но ако обичате, ще бъдете щастливи. Така че, ако искате да бъдете щастливи, 

трябва да се научите да обичате, и ако искате щастието ви да бъде широко и пълно, любовта ви 

също трябва да бъде необхватна, всеобхващаща, безконечна. Малко по малко, в процеса на 

растежа и усъвършенстването на любовта ви, щастието ви също ще расте и се развива. Щастието 

не може да бъде намерено в богатството, властта или славата. Хората грешат като си мислят че ако 

притежават това или онова ще са щастливи. Както вече съм казвал, притежанията могат да ви 

дадат няколко мънички трохички щастие, които да ви залъжат за малко.  

Докато хората не се просветлят чрез знанието на Посветените, те ще продължават да се 

уповават на лъжи и ще бъдат вечно нещастни и разочаровани, питайки се: “Какво не е наред с 

мен?” “Какво друго ми липсва за да запълня празнината?” И те ще продължават да сменят жените 

и любовниците си, къщите и професиите си, колите и имуществото си. Те ще обикалят по света за 

да видят нови страни, но навсякъде ще носят тази празнина със себе си.  

Когато се убедите в истинската значимост на тези велики истини и видите че нищо не е по-

важно от тях, само тогава ще се спасите. Когато бях млад, аз може да нямах кой знае какъв ум и 

разум или таланти, но притежавах едно рядко качество: в моите очи нищо не беше по-важно от 

великите езотерични истини. В сравнение с тези велики истини за мен всичко беше безсмислено. 

Сега мога да видя плодовете от това отношение и мисля че не съм сбъркал. Докато тези за които 

тези велики истини не струват нищо винаги ще са нещастни, слаби и бедни вътрешно. Така че, аз 

ви съветвам да започнете повече да цените истините които ви разкривам, защото само те са 

способни да ви трансформират и да ви дадат истинско щастие. 

Виделината (Швейцария), 29 февруари 1976 

 

Глава Двадесет и Четвърта – “Каквото Вържете на Земята” 

В Библията четем: “Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на Небето, и каквото 

развържете на земята, ще бъде развързано на Небето." Тези думи да необикновено важни: те ни 

напомнят, че независимо дали го знаем или не, каквото правим на физическият план, се отразява 

на всички равнища на съществуване. Когато вържете някого на физически план, в същото време го 

връзвате на астрален и ментален план. Когато го освободите на физически план, вие също така го 

освобождавате на чувственият и умствен планове.  

Нека ви дам някои много прости примери. Когато майката трябва да остави бебето си само в 

кошчето му, тя го пристяга така, че да не може да падне от него. Бебето е вързано на физическият 

план и плача и писъците му ни казват че това не му харесва. То чувства че не е свободно и това го 

връзва също така и на астрален план. По-късно, когато майка му се върне и го развърже на 

физическият план, то отново разцъфтява, защото е свободно също така и на астрален план. Ако 

заключите някой в тъмница и го лишите от храна, той ще преживява това ограничение също така и 

на астрален и ментален план, ще страда и ще се чувства нещастен в това ограничение. Има 

различни начини за връзване на хората: думи, жестове и формули могат да бъдат използвани за да 

изковат много силни връзки. Когато Исус е казал на учениците си че каквото вържат на земята, ще 

бъде вързано и на Небето, той им е казал: “Сега, когато знаете силата на думите, можете да 

връзвате хора на физическият план, за да ги вържете и на духовният план, както и можете да ги 

освободите на физическият план, за да ги освободите и на духовният. Това означава че имате 

силата да разоръжавате престъпниците, злите и всички онези които се опитват да се 

противопоставят на идването на царството божие на земята. Можете да им завържете ръцете и да 

ги направите безвредни. А когато видите Божи син пленен и измъчван от грешниците, трябва да го 

освободите, за да може да прави добрини.”  

Каквито и формули, думи и жестове да произвеждате на физическият план, се отразяват на 

всички останали планове, по целият път до Небесата. Ето защо е толкова важно да рецитирате 

формули. Например, докато наблюдавате слънчевият изгрев, произнасяйте формулата: “Както 

слънцето изгрява над света, нека духовното слънце на любовта, мъдростта и истината изгрее в 
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сърцето, душата и духа ми!” Думите които произнасяте създават подходящи условия за 

реализиране и точно както физическото слънце изгрява на физическият план, друго едно, 

невидимо слънце ще изгрее на духовен план. Или може да използвате друга формула за вашата 

вечерна молитва когато луната се пълни: “Както луната расте в Небесата, нека така и сърцето ми се 

изпълни с любов, ума ми със светлина, волята ми със сила и физическото ми тяло със здраве и 

живот!” Трябва само да кажете тези думи и цялата природа ще бъде готова да ви помогне. Или 

през пролетта можете да гледате първите пъпки, листа и цветове и да кажете: “Както цялата 

природа разцъфтява, нека така и цялото ми същество разцъфне и се възроди. Нека цялото 

човечество живее във вечна пролет!” По този начин ставате бял магьосник, син на Бога и където и 

да отидете, като използвате съзидателно слово, словото, което е създало света, може да създадете 

нов свят, вашият собствен свят.  

Кога най-сетне хората ще се научат да прилагат написаното в свещените книги? Всичко е 

написано, но никой не разбира и не прилага. Но сега е дошло време да се пробудим и да започнем 

да сътрудничим на силите на доброто, да участваме в сътворяването на новото Небе и новата земя.  

Ако винаги се чувствате недоволни, нещастни и измъчени, можете да бъдете сигурни че сте 

обвързани с много вериги, както видими, така и невидими. Трябва постоянно да се връщате на този 

въпрос и да си давате сметка за привързаностите с които сте се оковали, в този или в предни 

животи. Всеки аспект на настоящата ситуация в живота ви може да бъде обяснен чрез тези окови. 

Когато искате да загреете електрически чайник или ютия, или да включите вентилатора, трябва да 

ги включите в контакта и да натиснете превключвача в работещо положение. С други думи, вие 

създавате връзка, верига, и вашият уред започва да работи. И когато прекъснете електрическата 

верига, той спира. Всеки един от вас е правил и виждал това хиляди пъти, но колко знаят как да го 

интерпретират във връзка със собственият си живот. Съзнателно или не, всеки ден без прекъсване 

ние създаваме връзки, взаимоотношения със земята, животните, реките, планините и звездите, с 

видимите и невидими създания, с цялата вселена, и тези връзки са жизнено важни. Ето защо сега 

приканвам всички ви да преразгледате връзките които вече сте установили и да решите кои са 

добри и трябва да бъдат поддържани и кои са отрицателни и трябва да бъдат прекъснати, както и 

да видите какви нови връзки трябва да създадете с други същества.  

Ако бутилката не е свързана към непресъхващият извор, един ден ще се изпразни и или ще 

трябва отново да я напълните, или да я хвърлите и да купите нова пълна бутилка. Какво е 

решението на този проблем? Вземете например двойка която се обича. Те са като бутилки и един 

ден те неминуемо ще трябва да се разделят, защото с времето те са се изпили един друг и когато в 

бутилката не е останало нищо, какво можем да направим с нея освен да я изхвърлим? Ето къде 

влиза в действие магическата наука за връзките. Помнете че вашият партньор е магическо 

същество и вие трябва да бъдете неговата връзка с Божественият Извор, с Небесният Баща и 

Божията Майка, с Ангелите и Архангелите и всички велики Учители на човечеството. Любовта ви 

дава всички сили и възможности, но тъй като не сте просветлени, вместо да бъдете проводник 

между тези които обичате и Небесата, вие се прилепяте за тях сякаш ви принадлежат и по този 

начин, без да съзнавате, вие ги държите оковани в ада, тъй като ги поставяте под властта на 

деструктивните сили. С течение на времето вие ще започнете да се притеснявате за любимия си, 

защото ще видите че здравето му се е влошило и е изгубил вътрешната си светлина – но чия е 

вината за това? Защо не сте го свързали с Небесата? Вие ще се питате къде е проблема, но 

отговорът е много прост: вместо да бъдете негов проводник към Небесата, вие сте проводник, 

който го връзва към пъклените низши региони. Ако бяхте го свързали с Небесата, щяхте да го 

насочите към най-висшите области където да утоли жаждата си и диша свободно. Както и той би 

трябвало да прави същото за вас, така че повече да не бъдете двойка бутилки, а свободно течащи 

извори жива вода.  

Мили братя и сестри, знам че се сблъсквате с големи проблеми. Няма по-важен въпрос от 

приятелството, любовта, обичта. В тази сфера е нужна повече светлина. Когато обичате някого, не 

трябва да мислите прекалено много за себе си, защото, когато правите това, вие забравяте за 

божественото, свещено измерение и влачите човека когото обичате долу до равнището на 

собствените си страсти и апетити. Любовта е саможертва, любовта е надхвърляне на себе си като 

правите всичко най-благородно за любимия си, и няма нищо по-благородно от това да го свържете 

с Извора. 
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Прегърнете любимата си, погледнете я в очите и я устремете към висините. Свържете я с 

Божията Майка, с Христос, С Небесният Баща и Светият Дух. Ако правите това, никога няма да 

има защо да се укорявате за каквото и да е. Ще се чувствате сякаш вътре във вас има запалени 

светлини. Ще сте постоянно изпълнени с радост и приказно усещане за щастие. Дори когато 

срещнете някого когото не познавате, без да казвате и дума, опитайте се да го свържете с Извора 

на светлината и се помолете да разбере Новият Живот, да узнае мир какъвто преди това никога не 

е познавал. Може би той няма да може да разбере, но това няма значение: мислите ви ще се върнат 

към вас, тъй като ако тези към които ги изпращате не са в състояние да ги приемат, те се връщат 

при създателя си. По този начин вие може да оползотворявате дните си по най-смислен и 

съдържателен начин с всеки изминат ден ще се изпълвате с по-голяма и по-голяма красота. Иначе 

губите цялата си жизнена сила и живеца на битието си по най-глупав начин. Ученика винаги има 

работа за вършене и постоянно е зает с дейности които осмислят живота му по неописуем начин.  

Ако мъжа и жената не са свързани с Източника, любовта им не е божествена и не може да 

оцелее дълго. Всички говорят за любовта, всички твърдят че я познават, но един хубав ден се 

пробуждат за факта че никога не са били навестени от истинската любов. Истинската любов е 

нещо трайно, тя е отвъд смъртта. Това е най-великата от всички тайни: как да обичаме любимият 

си така че да пием директно от Извора чрез него или нея. Когато правите това, може да бъдете 

сигурни че любовта ви ще устои всичко, защото вие черпите живот директно от Извора. Дори 

когато и двамата остареете, ще чувствате през вас да протичат такива свежи, чисти и светли 

енергии, че непрекъснато ще бъдете пълни с възторг и възхита един от друг. Вие няма да виждате 

бръчките и бялата коса, а само лъчистата красота на душата и духа си. Докато тези които не 

получават поддръжка от извора, се чувстват стари и разочаровани още на осемнадесет години и се 

разделят защото в бутилките им няма останала и капка. Всъщност понякога бутилките се чупят и 

пръскат!  

Скъпи братя и сестри, от есенциална важност е да разберете значението на връзките, 

значението на връзването и развързването. Любовта създава връзки. Мъдростта ги развързва. С 

любовта си може да връзвате, а с мъдростта си да освобождавате.  

Бонфен, 28 август, 1960 

 

Допълнителни бележки: 

Вземете ябълка, обелете я, нарежете я на късчета и я изяжте: ще имате определени 

усещания. Ако захапете цяла ябълка, усещането ще бъде различно. Но, ако отидете до ябълковото 

дърво, наведете един клон и отхапете от ябълка на него без да я откъсвате, чувството отново ще 

бъде различно. Вие ще почувствате че ябълката е жива и ви предлага необикновен чувство на 

благополучие, чувство на радост предадено от дървото, защото то е вкоренено в земята от която 

получава енергиите си. Когато ядете плод от дървото п този начин, вие се свързвате със земята и 

сте в състояние да абсорбирате енергиите и. Дървото ви свързва със земята чрез плода си.  

По същият начин, има разлика когато вкусите мъж или жена които са все още свързани с 

дървото си, или са откъснати от него! Ако те са прекъснали връзките които ги свързват с Небето, 

те са като откъснати плодове. Те вече нямат същата енергия, същият магнетизъм, така че какво 

могат вече да ви дадат? О, да, разбира се, ще намерите няколко трохи които да гризете, ще 

изпитате някои сензации, но няма да можете да преживеете чувството на директен контакт с 

необятният извор на божествена любов. Докато, ако обичате някой който е свързан с Дървото на 

Живота, ще получите друг вид енергии. Ще се радвате на усещането че сте в единство със сърцето 

на вселената, с Космическият Океан. Хората никога не мислят за това. Какво значение има ако 

“плода” който ядете е откъснат от дървото, ако връзката му с източника на живот е прекъсната? 

Какво значение има ако вече е изсъхнал и набръчкан? Нека ви кажа: има огромно значение. Не 

говоря за връзка с източник от физическото измерение, но от духовното, защото то е източника.  

Плодовете и зеленчуците които консумирате обикновено са мъртви от много време и 

въпреки че може да си мислите че сте се нахранили много добре, тъй като стомасите ви са пълни, 

това не е достатъчно. Стомаха ви е пълен, да, но с мъртвите тела на плодовете и зеленчуците! 

Разбира се, знам че е трудно да се постъпва по друг начин. Същият е проблема с водата която пием 

– не можем винаги да отидем и пием директно от извора. Водата която пием обикновено е или 

замърсена или дезинфекцирана в определена степен. Кой може да се катери по планините всеки 
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ден за да пие чиста вода? Добре, но аз говоря за духовното измерение: напълно възможно е да 

намерим духовният извор и да се катерим към него за да пием всеки ден. 

Севр, 31 декември 1963 

 

Глава Двадесет и Пета – Възлюби Господа, За да Обикнеш и Ближния си 

Ако се опитаме да мислим и за другите, вместо винаги да мислим само за себе си, бихме 

получили големи разкрития относно всички жизнени въпроси! Хората не разбират толкова много 

проблеми, само защото отказват да променят гледната си точка. Те съдят и преценяват всичко от 

позицията на собствената си перспектива, съобразно собствените си вкусове, тенденции и 

предразсъдъци, без да се съобразяват с другарите си.  

Това се отнася дори и за семействата: съпрузите и съпругите непрекъснато се опитват да се 

унищожат един друг. Това което винаги ги вълнува е как да извлекат колкото се може по-голяма 

полза от партньора си, кой ще успее по-добре да изчерпи другия. Никой не се опитва да разбере 

другия или да отстъпи малко, но и двамата са неизмеримо егоистични! Съпругата отказва да 

разбере или да се постави на мястото на съпруга си: тя винаги му натяква и го критикува, винаги е 

нападателна и невярна. А съпруга се интересува само да получи това което иска от нея, да я 

ограби, да разруши красотата и и да злоупотребява с нея. Няма нужда да ви давам примери. 

Всички знаете как стоят нещата. Така че нашата работа трябва да започне от семействата. Трябва 

да научим съпрузите и съпругите как да се разбират и оценяват, как да се обичат така че да 

постигнат задачите които им възлага живота. Съпруга трябва да си каже: “Искам жена ми да е 

щастлива, да има всичко от което се нуждае. Дали не съм и обещал нещо което не съм изпълнил?” 

Както и жените трябва да се запитат същото. Най-големите трудности и катастрофи, най-ужасните 

нещастия идват от факта че хората отказват да разширят обсега на съзнанията си и да се поставят 

на мястото на другите. Когато хората се научат да стигат отвъд собствената си гледна точка и 

забравят предразсъдъците си, те ще стигнат до поразяващи разкрития тъй като хоризонта им ще се 

разшири и цяло едно необятно поле от дейности ще се разтвори пред тях. 

Нека ви дам един метод. Ако искате да излезете извън затвора на собственото си малко 

съзнание, трябва да започнете да прожектирате въображението си нагоре, към това Същество 

което обхваща всички същества, което съдържа всичко в Себе си и захранва всичко от Себе си. 

Попитайте се как Той вижда бъдещето на човечеството, какви са плановете му за бъдещето на 

човека, как Той иска да продължи еволюцията на човека? Когато направите усилие да се 

приближите до това светло и всеобхватно Същество, нещо започва да работи в съзнанието, 

подсъзнанието и свръхсъзнанието ви и чувствата които изпитвате не могат да бъдат описани с 

думи. Трябва да практикувате това упражнение докато изпитате чувството че изчезвате, че 

отделната ви малка личност повече не съществува, както една мъничка прашинка в космоса, че сте 

се разтопили и станали едно с Океана от Светлина, който е самият Бог. Когато тази опитност се 

превърне в навик и сте способни винаги да преживявате моменти на сливане със съзнанието на 

най-издигнатите същества, тогава може да започнете да се спускате в съзнанието на хората за да 

изпитате техните нужди и страдания, слабости и недостатъци. Може дори да се спускате до 

съзнанието на животните!  

Ако направите тази практика основа на съществуването си, ако имате достатъчно търпение 

и любов за да разширявате съзнанието си постоянно, ако три, четири, десет, сто пъти на ден 

правите опит да надхвърлите ограниченията на малкото си същество и се разтопите в 

необятността, всичко на света ще бъде ваше. Това е само въпрос на време. В противен случай 

живота ви ще е без връзка с централното енергийно захранване. Няма да имате светлина която да 

ви насочва и ще се сблъсквате с хората и предметите около вас, ще падате и ще се ранявате, дори 

може да се погубите. Вие ще възразите: “Вижте този или онзи: тя не обича Бога нито вярва в Него, 

но все пак е съвършено здрава, щастлива и успяваща.” Да, привидно това е така, но трябва да се 

научите да виждате зад привидното. Когато гредите на къщата ви са атакувани от термити, те не се 

разпадат веднага, но един ден, когато бъдат напълно проядени отвътре, цялата къща се 

сгромолясва.  

Тези които не търсят истината могат да се справят за известно време, ако са умни, 

енергични и упорити. Те знаят как да се грижат за себе си и да получат каквото искат. Тези които 

прекъсват връзките си с Божеството не губят всичките си качества и способности изведнъж. 

Резервите им намаляват постепенно и след време нещо в тях започва да се разлага, те биват 
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инфилтрирани с нежелателни същности които подобно на червеите в дървото започват 

разрушителната си дейност. Те могат да бъдат задоволително агресивни и пресметливи за да 

успяват, но успехът им не може да продължи много дълго, защото в тях няма светлина и те не са 

подхранвани от нови енергии и потоци. В съзнанието на такива хора постепенно проникват гниене, 

зараза и паразити, които с времето ги разрушават изцяло. Невежите хора виждат временният им 

успех и си правят погрешни заключения: “Виж този или онзи, никакъв висш идеал не ти трябва за 

да успееш в живота…” Да, но вие трябва да можете да виждате зад привидните прояви и да знаете 

как действат законите: повече от възможно само след няколко години от тук нататък тези ваши 

приятели да фалират.  

Не трябва да се оставяте да бъдете заблудени от привидностите. Ако живеехте достатъчно 

дълго, щяхте да видите как най-богатите семейства дегенерират и се разпадат. Не може да 

основавате заключенията си на собственият си кратък човешки живот. Съвсем естествено е 

силните и талантливи хора да успяват, но ако при това те биха се свързали с божественият свят, 

ако те можеха да подхранват душата, съзнанието и сърцето си с чистите води извиращи от Извора 

на живота, те биха помогнали на семействата и потомците си и щяха да бъдат уникален пример в 

историята на човечеството. Новата генерация хора трябва да бъде способна да успява без да 

прерязва връзките си с Небето. Те трябва да могат да работят в света, но с цел да оставят отпечатък 

на божественото, следа от новият живот във всичките си действия.  

“Бъдете съвършени като Небесният си Баща”, казва Исус. В днешно време хората си мислят 

че да моделират живота си по образец на божественото е жива гротеска. Според тях Това е нещо 

прекалено необятно, прекалено далечно от тях! Те предпочитат да подражават на безумниците, 

това поне е по-лесно и достижимо! Отнема само няколко седмици да се опитваш да бъдеш толкова 

невеж като тях и хоп … вече си същият!  

Ако обичате Господа, ще постигнете всичко което искате, защото ще станете като Него. Да, 

такава е силата на любовта. Аз очаквам деня когато науката ще започне да изучава проявите на 

любовта и види как тя въздейства на здравето, кръвта, ума ни и на всичко около нас: на дърветата, 

растенията, кристалите, звездите, дори на ангелите и самият Бог. Нищо не си заслужава повече 

труда за изучаване от това. Ако човек пренебрегва въпроса за любовта, неизбежният резултат ще 

бъде катастрофа. Положително, нещастията няма да се стоварят върху ви в същият миг, но ако се 

отклоните дори само една милионна от градуса, с течение на времето ще бъдете на милиони 

километри встрани от правилната посока.  

Любовта е осмоза между тези които се обичат. Ако обичате Бога, любовта ви работи за да 

ви изравни с Него. Между вас и Божественото се създава връзка на взаимообмен. Да предположим, 

от друга страна, че обичате някой който е слаб, болен и немного умен, докато вие сте в отлично 

здраве, чист, високо еволюирал, светъл и умен. В процеса на приятелството ви между вас протича 

взаимообмен и след време той ще стане по-силен и светъл, вашата любов ще го ползва и той ще 

стане по-богат и благороден, докато вие в замяна ще загубите от качествата си: неговите слабости 

ще се пропият във вас и силата ви ще се влива в него докато стигнете до общият знаменател. С 

течение на времето ще се уеднаквите дотам че дори ще си приличате физически. Когато обичате 

някого, вие се уподобявате на него. Химията ни казва че целият живот е процес на осмоза, на 

обмен. В този процес участват не само хората, но цялата вселена. Звездите се обменят една с друга 

и затова се уподобяват. Това ни дава правото да предскажем че земята един ден ще стане слънце, 

тъй като има непрекъснат процес на взаимообмен между земята и слънцето. В този процес земята 

печели и слънцето губи, но то го прави съзнателно, поради великата си любов. Истинската любов е 

преди всичко жертва.  

Ако се съсредоточите в Бога, ако го обичате и мислите за Него не като за безжалостният и 

жесток Бог, разрушителният огън от старият завет, но като необятност, безграничен океан от 

живот и светлина, тогава между вас и Него ще се установи процес на обмен и синхронизация. Ще 

започнете да вибрирате с по-голяма интензивност и в мислите и чувствата ви ще протекат огромни 

трансформации. Дори здравето ви ще се подобри! Всъщност, вместо да гълтате всякакви хапчета, 

по-добре да се свържете с Извора на живота. Вие ще възразите: “Да, но аз искам да се излекувам 

още сега, изведнъж!” О, да, знам, хапчетата ще ви излекуват много по-бързо, но само временно и 

защитните ви сили ще бъдат толкова понижени, че скоро организма ви няма да може да се 

защитава.  
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Скоро гледах телевизионна програма в която специалисти разискваха рисковете от 

прекомерна употреба на антибиотици. Те твърдяха че антибиотиците застрашават генетичното 

наследство на хората и по всяка вероятност за в бъдеще ще се раждат все повече и повече вродено 

осакатени хора. Учените също така дискутираха опасността от атомната радиация. Господи, 

защити децата си, защото хората са полудели и водят света към унищожение! Много учени 

осъзнават че света върви към катастрофа и въпреки че е по силите им да спрат лудостта преди да е 

твърде късно, те не смеят да надигнат гласа си и призоват колегите си от целият свят да се 

обединят и спасят човечеството. Те биха могли да действат с цялата си мощ, но гласът им едва 

едва се чува.  

Най-добрият начин за самозащита на човека е да се върне в Извора си, мили братя и сестри. 

Когато го направи, дори водородните бомби не могат да го засегнат, защото вибрациите на духа и 

душата са несравнимо по-мощни и по високочестотни от тези на радиационният прах който 

замърсява въздуха. Ако наистина искате да имате спасителен пояс на който да разчитате, изковете 

си връзка със слънцето и възлюбете Божественото. Слънцето е безгранично по-могъщо от 

атомните бомби. Всъщност на слънцето непрестанно протичат реакции на ядрен синтез, милиарди 

пъти п мощни от тези на нашите малки атомни бомби! Ако установите връзка между слънцето и 

себе си, може да се имунизирате срещу ядрената радиация. Хората трябва да знаят това. В момента 

никой няма да повярва на това. Ще повярват когато дойдат катастрофите, но тогава ще бъде 

прекалено късно. Единственото действено лекарство на физическият план е слънцето, а на 

духовният и ментален план Божията любов.  

Поради омразата и ревността, жестокостта и порочността си, хората несъзнателно излъчват 

вибрации, които образуват тъмна, опасна зона, като тежък слой от облаци над цялата земна 

повърхност, в който човешките множества се задушават. Ако искате да се издигнете над тези 

отровни слоеве, трябва да повишите интензивността на вибрациите си, и единственият начин да го 

направите е като обикнете Бога. Докато продължавате да обичате същества по-изостанали в 

развитието си от вас, интензивността на вибрациите ви ще продължава да спада докато достигне 

същото ниво като тяхното и вие ще бъдете хванати в капана на тежкият слой обхванал планетата. 

Така че научете се кого да обичате! Разбира се, вие сте свободни да обичате хората. Всъщност, вие 

сте длъжни да ги обичате, но първата ви любов трябва да бъде Бога, в противен случай ще бъдете 

изравнени с тяхното ниво. Докато обичате Бога, може да обичате когото си искате без никаква 

опасност, защото винаги ще бъдете над тъмните облаци и няма да има опасност да бъдете 

погълнати тъй като ще бъдете силни.  

Когато спасител на плажа скача да спаси удавник, той му казва да се хване за краката му и 

ако човека иска да се хване за ръцете му, спасителят трябва да го удари и зашемети, иначе и 

двамата ще се удавят. Така и вие, пазете ръцете си свободни за Бога и разрешете на хората да се 

държат за краката ви! Не им отдавайте цялата си любов, иначе ще потънете заедно с тях. Трябва да 

се научите как да обичате. Но хората не се интересуват да изучат изкуството на любовта. Те обичат 

когото си искат, както си искат, когато си искат, и после се оплакват че любовта е причина за 

всичките им нещастия. Съвсем не. Невежеството им по отношение на любовта е причина за 

нещастията им. Любовта е Бог. Бог е любов: как може Бог да бъде причина за неприятностите им? 

Злото е резултат на невежеството. Ето защо трябва да започнем да обичаме Бога и да попиваме 

вибрациите Му. Когато постигнем това, можем да обичаме и да помагаме на хората без опасност за 

нас самите. Тъй като сме свързани с Източника, можем да отдаваме енергия и на другите без да се 

отслабваме, тъй като резервите ни постоянно се обновяват. Но ако се откъснем от извора, хората 

бързо ще ни пресушат, тъй като запасите ни няма да изтраят вечно.  

Но нека се върнем към въпроса с който започнахме. Ако искате да се научите да се 

надхвърляте, да виждате по-далеч от собствената с ограничена гледна точка, трябва да търсите 

Бога. Опитайте се да се разтворите в Него, да гледате на света и всички създания през Неговите 

очи и ще започнете да виждате нещата в много различна светлина. Това е най-доброто от всички 

упражнения, защото то едновременно развива волята, ума и сърцето.  

Несъмнено, в началото то може да изглежда ужасно досадно. Вие решавате да обичате 

Господа, но не можете да почувствате нищо и въображението ви започва да се шляе. Но вие трябва 

да издържите: кажете си че целият ви живот зависи от това, че ще успеете да намерите радостта, 

интелекта, силата и красотата, и ще видите че с течение на времето ще намерите такова 

наслаждение в това упражнение, че в сравнение с него всичко друго ще бледнее. Тогава най-сетне 
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ще бъдете истински способни да обичате и да помагате на другите. Ако сте богати, уравновесени и 

спокойни, можете да помогнете на милиони хора без дори да излизате от стаята си. Вибрациите не 

познават граници. Хармоничните вълни които ще еманират от вас ще се разпространяват в 

атмосферата и ще въздействат на всички твари които срещат. Така, по най-прост начин и съвсем 

естествено вие ставате добродетели на цялото човечество, дори на растенията, животните и 

камъните. Благословени са тези които разбират и живеят според тази философия, защото те ще се 

освободят от цялата си нищета и ограничения! Никакви думи не могат да опишат величието на 

човека който е успял да се освободи.  

Севр, 21 януари 1962 

 

Глава Двадесет и Шеста – Живейте Любящо 

I 

Знам че си мислите че говоря за същите неща прекалено често. Вие не сте свикнали на този 

метод и бихте предпочели да ви говоря за нещо ново. Истината обаче е че винаги трябва да 

говорим за същото нещо, но да подхождаме към него по различен начин. Сутрин или вечер, преди 

или след храна, през нощта … по всяко време – така ще откривате различни аспекти, ще разберете 

че нашата тема диша и се променя. Вижте градината през пролетта, лятото, есента и зимата. Това е 

все същата градина, но вижте само колко различно изглежда! Когато разглеждаме духовността, 

трябва отново и отново да се връщаме на същата тема и да я разглеждаме от всички възможни 

гледни точки, за да видим различните и аспекти.  

Колко пъти съм ви казвал да ядете с любов, да се усмихвате, да мислите с любов и да 

живеете с любов! Но вие пренебрегвате това и го забравяте. Всичко това ви отегчава защото още 

не сте започнали да изпълнявате това за което ви говоря. Когато започнете да прилагате, ще видите 

колко чудно е да ядете с любов, да гледате хората с любов, да дишате и учите с любов, да 

благодарите с любов! 

Вчера срещнах човек който явно беше много нещастен. Попитах го: “Днес благодари ли?” 

“Да благодаря? На кого трябва да благодаря и за какво?” “Можеш ли все още да ходиш и дишаш?” 

“Да.” “Днес закусил ли си?” “Да.” “Можеш ли да отвориш устата си и да говориш?” “Мога.” 

“Тогава положително трябва да благодариш на Бога за всичко това, защото има хора които не 

могат нито да ходят, нито имат какво да ядат, нито могат да говорят. Нещастен си защото не си се 

научил да бъдеш благодарен. Ако искаш да промениш отношението си, трябва да започнеш да 

осъзнаваш че няма нищо по-чудно от това да си жив, да можеш да ходиш, гледаш и говориш.” Да, 

но хората, особено образованите и интелигентните пренебрегват тези прости истини. Ето защо те 

трябва да преживеят нещастия и мъки, които по този начин да ги научат най-сетне да бъдат 

благодарни! 

Най-голямото престъпление на хората е неблагодарността им. Когато Небето види това, то 

затръшва вратите си пред тях и не им дава нито радост, нито щастие. Знаете ли колко милиони и 

милиони елементи, частици и същности са въвлечени за да поддържат дори само един човек жив? 

Вие си нямате и представа за това и сте вечно недоволни и незадоволени. Бъдете благодарни! 

Започнете от утре сутринта: първото нещо което трябва да направите е да благодарите на Небето. 

Помислете си за всички които никога повече няма да се събудят или за тези които се събуждат 

парализирани! Кажете: “Благодаря ти, Господи, че и днес ми даваш здраве и живот. Обещавам да 

изпълнявам волята ти.” Правите ли го? Хората знаят само да се оплакват и да мънкат, да кълнат, 

обвиняват и очернят целият свят. Те не са способни да изпитват благодарност. Но с какво някога са 

помогнали на Бога или човечеството за да имат правото да изискват толкова много за себе си? 

Когато съществата от невидимият свят наблюдават човечеството отгоре, те са възхитени да видя т 

някого който е благодарен и постоянно повтаря: “Благодаря ти, Господи, Благодаря ти, Благодаря 

ти!” Какви скъперници трябва да бъдем за да не искаме да им дадем този приятен подарък! 

Ако направите статистически анализ, ще видите колко малко хора са благодарни. Но всички 

те са готови да се разбунтуват, да се оплакват, хленчат и вдигат врява за това което искат. 

Навсякъде по света има фабрики в които се произвежда вируса на бунтовничеството. Да, това е 

вирус, вирусът на недоволството. Той никога не е бил изучаван в лабораториите, но въпреки това 

наводнява света! Скоро целият свят ще бъде заразен. Тук, във Всемирното Бяло Братство е 
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единственото място където хората се учат да произвеждат противоотрова на този вирус за да 

успокоят, умиротворят и излекуват хората. Това което най-много липсва в света днес е духа на 

мира. Хората постоянно говорят за мир, но в същото време продължават да се готвят за война.  

В началото казах че трябва да живеем любящо, че трябва да ядем и дишаме с любов, и вие 

останахте с впечатлението че знаете за какво ви говоря, но грешите. Когато наистина започнете да 

разбирате с цялото си същество какво означава да живеете с любов, ще бъдете поразени: любовта 

ще тече във вас непрекъснато, ден и нощ, дори когато спите. Дори ще ви бъде възможно да 

укорявате хората с любов. Аз дълго време практикувам това и сега съм в състояние външно да 

бъда много строг, но вътрешно да бъда пълен с любов. Това е трудно, но е възможно. Когато 

майките наказват децата си, те трябва да имат това отношение. Ако се налага, те може да ги 

потупат, но вътрешно винаги трябва да са пълни с любов. Обикновено те правят точно обратното – 

започват да крещят, да се мръщят и скърцат със зъби и наистина се ядосват и започват да бият 

децата си с истинска омраза и жестокост. Но детето веднага чувства това. Веднъж видяло омразата 

в очите на майка си, то никога няма да я забрави. Впоследствие детето не само че няма да я слуша, 

но и ще се опита да си отмъсти.  

Мили братя и сестри, трябва да живеете с любов. Да живее човек с любов означава да бъде в 

много издигнато състояние на съзнанието, което се отразява във всяко действие и довежда всичко 

до хармония, поддържа съвършено равновесие и е непресъхващ извор на радост, сила и здраве. 

Благодарете постоянно, по всяко време на деня. Благодарността е най-мощната противоотрова 

която съм открил в лабораторията, дадена ми от Бога. Тя е способна да неутрализира всички 

отрови. Благодарете. Благодарете непрестанно, с цели часове, и ще видите че цялото зло във вас 

просто се дезинтегрира. Аз съм приложил тази истина в собственият си живот и, както знаете, аз 

никога не съм ленив. Аз денонощно се занимавам с всякакви експерименти с такава фина природа 

за която си нямате и понятие. Но аз никога не ви казвам нищо преди да съм го изпитал върху себе 

си и да съм се уверил че е издържало проверката на времето.  

Севр, 23 януари, 1966 

II 

Ако учителите са изтощени в края на учебната година, то е защото не обичат децата, защото 

не мислят как да им помогнат в пътя към божественото. Ако ги обичаха, Ангелите Хранители на 

тези деца биха ги възнаградили изобилно и те нямаше да са така уморени. Повечето учители и 

професори вършат работата си само за да печелят пари. Те са като търгаши. Те не са съзнателни 

относно факта че тези същества са им поверени от Небето и те имат изключително отговорната 

мисия по работата над техните души. Духовните елементи които учителят съзнателно се старае да 

предаде в сърцата и душите на децата им въздействат през остатъка от животите им и те винаги 

помнят учителите и учителките които са участвали в оформянето на душите им. Но не така е в 

днешно време – сега децата често дори не си спомнят учителите и професорите си, или си ги 

спомнят само за да им се присмеят и унижат, дори и след много години. Работата на съвременните 

учители е оценявана по такъв начин защото не съдържа светлина, любов и съзнателност.  

Аз имам твърде различно отношение към образованието. Всъщност, въпреки че не съм 

професор, и вие не сте студенти, аз го прилагам с вас. Аз непрекъснато осъзнавам че вие сте 

пратени на земята от други същества за да се учите и еволюирате и знам че ако върша работата си 

добре, с любов, висшите духове които виждат всичко ще ме възнаградят и ще ми помогнат. Те ще 

кажат: “А, ето едно рядко същество, на земята не са много такива като него: той не работи за 

пари!” По този начин аз печеля много повече от земните пари.  

Да, ако професорите и учителите са уморени в края на учебната година, то е защото не 

разбират значимостта на работата си. Няма по-важна задача от тази на възпитанието. Всъщност, 

ако някой трябва да бъде образован, трябва да започнем с родителите и самите преподаватели … 

ако само знаехте какви ужасни представи понякога предават на децата! Много рядко могат да се 

срещнат учители които осъзнават отговорността на професията си и които наистина искат да 

предадат божествени елементи в съзнанието на учениците си.  

Единствената причина поради която работата уморява хората е защото те се трудят без 

любов. Само любовта дава сила, оживява и възкресява: само любовта! Ако работите само за 

преживяване, за пари, и не обичате работата си, резултатите не могат да бъдат добри. Разбира се, 

вие получавате някакви пари, но здравето ви се влошава, вие се пренапрягате и преуморявате. 
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Когато някой с такава велика професия въпреки всичко успява да стигне до нервна криза, това 

значи че не е разбрал смисъла и. Преподавателите трябва да разберат че учениците са им поверени 

от Небето за да го водят към божественото. Когато веднъж обясних това на някои преподаватели, 

те промениха отношението си и се опитаха да запалят в себе си тази любов, чувство за дълг и 

вътрешна светлина, и впоследствие почувстваха разликата – след работа бяха много по-малко 

уморени.  

Може да работите почти непрестанно без никаква умора ако работите с любов. Но ако 

работите дори само няколко минути без любов, с отношение на гняв и недоволство, всичко във вас 

ще блокира и вие бързо ще се изтощите. Днес навсякъде по света се разпространяват идеологии 

които разпръскват в работниците духа на недоволството и негодуванието. И те постигат 

фантастични резултати: те се разпространяват като горски пожар и възпламеняват всичко. Ако 

искате да успеете, трябва само да събудите бунтарският дух в хората. Но, опитайте се да кажете на 

хората че недоволството е разрушително и че трябва да работят с любов и няма да стигнете до 

никъде. Хората не са достатъчно зрели за да разберат какво наистина е в тяхна полза.  

Важно е да се разбере ефикасността на силата на любовта. Каквото и да правите, правете го 

с любов или въобще не го правете! Когато работите без любов, това ви изчерпва и няма какво да се 

чудите когато се намерите изтощени и изхабени. Каквото и да правите без любов, се превръща в 

отрова -–така че бъдете сигурни, че каквото и да правите, го правите с любов! Опитайте, всичко 

зависи от вас. Една сестра веднъж ме попита как да бъде неуморима и аз и отговорих: “Мога да ти 

кажа тайната, но едва ли ще можеш да я приложиш. Тайната е да обичаш това което правиш. 

Тогава в теб потича сила, иначе скоро се изтощаваш, изчерпваш и парализираш.”  

Тук, в божественото училище вие се учите как да се претворите, как да придадете нови 

форми на съществото си. Но вие все още не осъзнавате важността на тази задача. Трябва да се 

наслаждавате на възможността да преизградите живота си.  

Когато спечелите сърцата на децата, вие печелите младост и вечен живот. Затова най-

лошото което може да се случи на учителите е да не могат да обичат децата които са им поверени 

за възпитание. Някои учители и майки се дразнят от децата си и им пращат погледи пълни с 

омраза. Мили Боже, какво невежество! Децата помнят тези погледи през остатъка от живота си. Те 

много добре чувстват съдържанието на погледа. Някога се налага да ги плеснете, но трябва да го 

правите без никаква следа от омраза в очите си, защото те ще забравят шамара, но никога няма да 

забравят начина по който сте ги погледнали. Нека повторя този съвет: когато трябва да накажете 

непослушно дете, първо му поговорете благо, кажете му че ако продължава така ще трябва да бъде 

наказано, тъй като има определени закони, правила, които не трябва да бъдат нарушавани. 

Целунете го(ако трябва дори поплачете малко с него), и после, ако се налага, го напляскайте! Ако 

постъпите така, ако целунете детето с истинска любов и грижа, то ще разбере че наказанието което 

получава е справедливо и необходимо. По този начин му давате представа за абсолютната 

справедливост. В противен случай детето ще ви обвини в несправедливост, ще ви намрази и един 

ден ще се опита да ви отмъсти поради омразата която е видяло в очите ви когато сте го наказвали.  

Децата имат много остро чувство за справедливост. По-късно с годините те го губят, но 

докато са още малки, те имат много чисто чувство за честност. Вижте например какво се случва 

когато майката или учителката предпочита повече някое от децата. Тя може да има нейните 

основания за това, детето може да има много по-добри качества от другите, но тя не трябва да 

показва предпочитанието си. Тя има пълното право да предпочита което си иска дете, но трябва да 

се погрижи да не го показва, иначе другите деца ще почувстват че тя е нечестна към тях и няма 

повече да я обичат.  

Както виждате, първо трябва да се образоват самите преподаватели, а не децата … и не само 

по този въпрос! 

Бонфен, 29 август 1967 

 

Глава Двадесет и Седма – Единствените ни Оръжия: Любов и Светлина 

Учителят чете мисълта за деня: 
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“Хората си мислят че като се счепкват с врага си ще го победят. Точно обратното – ако 

искате да извлечете най-доброто от врага си, трябва да се отдръпнете, да се издигнете до по-високо 

ниво за да си изградите различен образ за него, който да преобразува първоначалният вреден образ 

в съзнанието ви. Не може да победите враговете си като постоянно подхранвате в съзнанието си 

омразен образ за тях. Така рано или късно те ще ви победят. Не може да победите злите хора с 

лошотия, както и клеветниците със злословие, завистливите със завист, мразещите с гняв, защото 

това ще ви постави в същата категория и вие ще се идентифицирате с тях.’ 

Разбира се, пасажа който прочетох току що сигурно ви изглежда твърде глупав. Хората са 

привикнали да отвръщат на злото със зло. Някой ви зашлеви по едната буза и вие му отвръщате не 

с една, но с две плесници! Някой ви ритне по пищяла и вие незабавно му отвръщате … с два 

ритника! Човешкият инстинкт за отмъщение идва от далечно минало когато хората все още са 

били животни. За съжаление, дори днес няма много което да ги различава от животните! Външно 

те изглеждат като достойни за уважение човешки същества … но вътрешно? Хората са убедени че 

ще победят враговете си като използват вродените си животински склонности, но ако изучите 

въпроса от гледна точка на Езотеричната Наука, ако си направите труда да научите какво тя има да 

каже по този въпрос, отговора ще бъде много по-различен от това което хората днес разбират и 

практикуват. 

На първо място, да се носи образа на врага е много лошо. Това е най-добрият начин да го 

подсилите и подхраните до такава степен че да ви разруши напълно. Дори по отношение на 

връзките ви с хората това е пагубно, защото ако постоянно говорите против врага си, те ще видят 

колко сте слаб и отмъстителен. Но хората никога не се замислят. Те опитват да се освободят от 

отровата която се е натрупала в тях като търсят приятел с когото да споделят и така да я 

инжектират в него! Те не се интересуват че така го нараняват и тъй като временно се утешават по 

този начин, когато отровата отново се натрупа те пак търсят някой на когото да предадат тежестта 

си!  

От Езотерична гледна точка, от гледна точка на мъдростта, това е твърде лошо отношение и 

за хората е важно да знаят това. Никога не съм казвал че не трябва да извлечете най-доброто от 

ситуацията с враговете си, но трябва да намерите други начини за това.  

В пасажа който прочетохме в началото се казва че ако използвате същите средства като 

враговете си, вие ставате същите като тях. Да, защото вълните които се излъчват от вас са със 

същата вибрация като техните и п този начин вие сте отворени за атака от тяхна страна: те могат да 

ви достигнат и наранят дори от разстояние. Не ви ли се е случвало изведнъж отнякъде да ви се 

появи неразположение, което не можете да обясните? Разбира се, може да има различни причини, 

но често това са негативните мисли на някой, които са проникнали във вас и ви безпокоят защото 

не можете да се предпазите. Ако искате да бъдете неуязвими за атаките на враговете си, не трябва 

да стоите на същото ниво като тях, иначе ако те са по-силни от вас ще ви наранят. Трябва да се 

изкачите по-нависоко, да полетите като птица, или ако повече ви харесва, като самолет или 

хеликоптер! Сега, очевидно не говоря за физическо катерене. Не ви казвам да се качите на стълба 

или дърво или върху покрива. Когато казвам че трябва да се покатерите до по-висше равнище, 

имам в предвид че трябва да достигнете по-чисто, по-благородно, по-светло и божествено ниво. На 

такова ниво, което сте достигнали благодарение на волевият си акт, на медитацията и молитвата 

си, ще бъдете недостижими за врага си, защото честотата на вибрациите ви вече няма да е същата. 

Когато хората ви клеветят и злословят, издигнете се до тези Небесни области където 

светлината е в изобилие. Там ще бъдете защитени от силата на светлината, любовта и Небесната 

мощ, и не само че злите мисли няма да могат да ви проникнат, но и ще се върнат обратно при 

изпращачите си и ще наранят тях самите. По този начин Посветените, Мъдреците и Великите 

Учители успяват да преодолеят враговете си: със силата на чистият си, светъл и благороден живот. 

Не забравяйте че винаги има отражение. Но това отражение няма да работи ако сте слаби, порочни, 

похотливи и нечисти като враговете си. Тогава ще сте уязвими на всяка кал която някой хвърли по 

ваш адрес. Но ако се издигнете до по-високо ниво, не само че начина ви на живот ще ви обгради с 

предпазен щит, но и всичко порочно, негативно ще бъде отразено обратно и върнато на този който 

го е изпратил. Черните магьосници и вещиците са толкова успешни, защото тези на които 

въздействат са слаби и невежи и податливи на злите им проклятия. Докато хората не се научат да 

се защитават със светлината, те вечно ще бъдат уязвими. Но ако вещер атакува Посветен, някой 

който живее божествен живот, техните гръмотевици ще паднат на собствените им глави и често 
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дори ще ги погубят. Не е лесно да се нарани или победи някой който е силно свързан с небето, 

който има висш идеал, който е отдаден на светлината и работи за нея! Ако искате да сте защитени 

и извън обсега на думите и делата на хората, трябва да промените живота си, да се впишете в п-

добър регистър, да се издигнете до сфери където винаги ще бъдете защитени.  

Всъщност вашият триумф ще бъде толкова по-бърз и зрелищен колкото по-бързо повишите 

любовта, щедростта и благостта си. Има същества които са успели да се издигнат над всякаква 

отмъстителност. Тях съвсем не ги е грижа дали хората ги клеветят, мразят или се стремят да им 

навредят, защото те вярват в силата на светлината. Чрез духовната си работа всеки ден те изпращат 

лъчи светлина на всяко живо същество и с течение на времето дори враговете им се чувстват 

длъжни да се преклонят пред първенството им и станат техни приятели. Вместо да ги премахват, 

тези същества преодоляват враговете със средствата на собственото си великодушие, благородство 

и сила на светлината и така печелят приятелството им. Има нещо което не трябва да забравяте, и то 

е че ако се справите с враговете си по обичайният начин, с груба сила и насилие или чрез силата на 

парите, това не означава че сте ги победили веднъж завинаги. Враговете ви никога няма да бъдат 

победени чрез такива средства. Те ще продължат да ви изпращат злобата си. Те никога няма да ви 

простят за загубената битка и в този или в следващият живот отново ще се окажете в същата 

ситуация и войната никога няма да свърши.  

Да речем че сте унищожили враговете си: но вие сте убили само физическите им тела. 

Истината е че никога не можете да унищожите човек, защото той има безсмъртна душа и в другият 

свят ще продължи да ви мрази. И така войната продължава и продължава до безкрай. Това е 

гледната точка която е била предавана от поколение на поколение, но тя е крайно праисторическа 

и никога няма да разреши световните проблеми. Това е грешен отговор. Всеки има грешен отговор. 

Цели държави имат грешен отговор като си мислят че могат да се наложат над други страни чрез 

средствата на оръжията и насилието. Вярно е че една страна може да завладее друга за известно 

време, но не за дълго и за в бъдеще ще си разменят местата. Вижте поуките на историята: вижте 

какво се е случило между Франция и Германия, между България и Гърция, между Арменците и 

Турците! Какво може да се направи за да се прекъсне порочният кръг? Трябва да постъпваме като 

Франция: тя подаде приятелска ръка на Германия и сега конфликта между тях е останал в 

миналото. Ако франция не беше направила това, Германия отново щеше да се подготвя за 

отмъщение.  

Това което тласка хората към отмъщение е инстинкта, не мъдростта. Някой ви удря и вие 

инстинктивно му отвръщате. Нека ви разкажа историята на три йоги които се били оттеглили в 

гората за да се молят и медитират за да станат съвършени. Някой ги намерил и взел че зашлевил 

първия йогин по лицето. Той мигновено скочил и го зашлевил два пъти! Какъв прогрес по пътя на 

съвършенството! Втория йогин също получил плесник по лицето и като първият мигновено 

скочил, но съобразил правилно и седнал отново. Той поне се научил да се контролира. Що се 

отнася до третия йогин, той дори не усетил плесницата по лицето си и просто продължил да 

медитира! Както виждате, има степени. Първият йогин представя обикновените хора които 

отвръщат в съответствие на справедливостта … или несправедливостта! Вторият йогин представя 

тези които мислят и контролират реакциите си. Той си казал: “Не си струва да отвръщам на удара. 

Това само ще усложни нещата.” Докато третият бил толкова високо еволюирал, че дори не 

забелязал врага си. 

Сега ще стигна дори по-далеч и ще ви кажа че враговете ви са благословия. Вие си мислите: 

“Той е загубил ума си. Враговете – благословия, дрън, дрън! Каква глупост!” Но това само показва 

че не сте разбрали нищо. Да, враговете ви са благословия защото те са които могат да ви помогнат 

да станете силни, мощни и светли. Но тъй като не сте просветени вие не виждате това и се оставяте 

да бъдете победени. Ако бяхте по-интелигентни, бихте могли да станете божествени. Да, враговете 

ви са тайни приятели защото ви карат да се напрягате и еволюирате.  

Нека ви разкажа друга история. Имало някога млад учител, много умен, но малко слабичък 

и не много силен физически. Един ден докато бил на селският площад и си говорел с приятели, 

един от тях постоянно спорел с него и не се съгласявал. Той бил едро глупаво животно(знаете как 

стоят нещата: физически силните хора рядко са много умни!)и когато видял че всички се 

съгласяват с учителя толкова побеснял че го ударил по брадата и го нокаутирал. Когато приятелите 

му го свестили, младият учител се почувствал много унижен и нещастен. Но когато се прибрал в 

къщи, видял че кравата е родила теленце и толкова се зарадвал че забравил мъките си. Той 
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радостно взел теленцето в ръцете си и започнал да забравя за всичко. На следващият ден той 

отишъл да погали теленцето и пак го взел на ръце. В следващите няколко месеца той всеки ден 

вдигал теленцето, докато то се превърнало в голям вол! Когато осъзнал това, той си казал: “Аха, 

сега когато съм толкова силен, ще отида при този приятел и ще му дам да се разбере!” И така 

уверен в себе си той тръгнал към селския мегдан и както винаги, бабачкото пак бил там и се хвалел 

и перчел наляво и надясно. Като отишъл при него, нашият герой казал: “Здравей, помниш ли ме?” 

“Дали те помня? Ти си слабакът който преди няколко месеца свалих на земята с един удар!” 

“Точно така”, казал даскалът, и като грабнал гиганта през кръста, го вдигнал във въздуха и му 

казал: “Извини се или ще те хвърля на земята и ще те разкъсам на парченца!” “О, милост, прости 

ми!”, проплакал мъжагата, “Аз не исках така да стане, извинявай!” “Добре, ако наистина 

съжаляваш …”, и внимателно го поставил на краката му. Но на хулиганът му стигало толкова и 

той хукнал презглава, докато приятелите му се превивали от смях, a младият учител се прибрал у 

дома весело, доволен като герой след победата си. Виждате ли?  

Защо да се опитвате да извлечете най-доброто от враговете си със същите презрени позорни 

средства, които те използват срещу вас? Вместо да се спускате до тяхното ниво и да си цапате 

ръцете, защо не им покажете че сте по-добри от тях? Аз например знам че съм в положение в което 

не мога да нямам врагове. Вземете например дадена семейна двойка. Съпругът чувства нужда от 

духовно развитие и идва в Братството. Жена му обаче побеснява и разбира се, започва да ме ругае 

и дори мисли да отиде в полицията! Ето как, без да правя лошо никому, аз все пак имам купища 

врагове които дори не познавам. Това е неизбежно! Още щом започнете да работите за светлината, 

някой ще се възрадва, докато други ще побеснеят. Някога жената тръгва по духовният път, а 

съпругът се изправя срещу нея. Но каква е моята вина във всичко това? Разбира се, никой никога 

не ме пита дали аз съм този който трябва да бъде винен. Те просто не ме понасят и толкова, без 

дори да знаят защо! Какво да направя? Да започна да говоря против тях? Да ги унищожа? Не, 

всичко което трябва да направя е да им изпратя много светлина. 

Трябва да разберем че двата принципа на светлина и тъмнина постоянно се проявяват в 

света и винаги са в противоречие. Ако принадлежите към царството на тъмнината, ще бъдете 

атакувани от силите на светлината, а ако сте на страната на светлината, ще бъдете атакувани от 

тъмнината. Трябва да сте готови за това. Да, но това не е причина да се предадете и да не правите 

нищо. Трябва да устоите въпреки неразбирателствата и ревността и да прибегнете само до 

оръжията на светлината. Защото, повтарям, ако отвърнете със същите омраза и жестокост, вие 

избирате да се спуснете до сферите където тези враждебни сили се разкъсват и поглъщат взаимно, 

и това неизбежно ще ви направи слаби и грозни и ще загубите цялата си светлина. В желанието си 

да победите врага ще жертвате силата, красотата и светлината си. Дори ще загубите приятелите си, 

защото те ще видят че вече не сте толкова приятни и чаровни каквито сте били и те ще започнат да 

ви избягват. Така че виждате до къде може да ви доведе такова отношение. То струва твърде скъпо. 

Но каква е ползата да се опитвам да обясня това на хората? Те са толкова невежи че предпочитат 

да използват старите методи, въпреки че с времето това ги разрушава! Метода който аз ви 

предлагам е от такава полза, че, ако сте ме разбрали правилно, винаги ще бъдете отгоре, винаги ще 

бъдете победители. Да, защото ще държите в ръцете си нечувани сили и енергии. Враговете са 

изкушения, които невидимият свят поставя на пътя ни. Те са изкушение защото ни изкушават да 

им отговорим по същият начин и да им покажем че сме по-силни от тях. Но те са и благословия, 

защото съществуването им ви кара да полагате усилия вместо да лентяйствате и почивате на 

лаврите си и ден и нощ да се напрягате. Да, отново същата история с телето! 

Сега, за да можете да достигнете това ниво на съзнание, трябва да се изпълните с благост и 

любов. Хората постоянно търсят отмъщение защото не са успели достатъчно да развият тези 

добродетели в себе си. Те си мислят че това е правилното отношение, че това е въпрос на 

справедливост. Погледнете около вас и ще видите как стоят нещата в света: око за око и зъб за зъб! 

Наистина ли мислите че преобладава закона на Исус? О, не, все още царува закона на Мойсей, 

навсякъде се прилага само закона на Мойсей! Очевидно, всеки е свободен да постъпва както иска и 

да се отнася към враговете си както смята за добре. Но с тези стари методи ще установите че 

никога не сте успели да победите враговете си истински. Дори да ги убиете, въпроса няма да бъде 

решен. Ще ви се наложи отново да се сблъскате с тях. Това е закона, това е Карма. Ако убиете 

врага си, после ще е неговият ред да убие вас. И процесът продължава и продължава докато някой 

от вас не стане способен на повече великодушие и щедрост и прости на другият. Само тогава 

веригата на отмъщението ще бъде прекъсната. Но как мислите, ако кажа това пред целият свят, 
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дали ще бъда разбран? Не, те ще възкликнат: “Бедният човечец! Какво за Бога иска да каже?” 

Всички хора са толкова обхванати от техните страсти и инстинкти – които те наричат патриотизъм 

– че не са способни да мислят трезво. Те могат да проявяват само инстинктивният си аспект и това 

не е решение.  

Естествено, много по-трудно е да се опитаме да се усъвършенстваме, отколкото да 

отмъстим. Усъвършенстването отнема много усилия и много време, докато да грабнем пистолета и 

застреляме някого е много лесно! И болшинството от хора избират бързият и лесен начин. Но 

Посветените предпочитат нещата които са трудни и отнемат много време. В това е цялата разлика.  

Дошло е време да се дадат на човечеството нови представи, които да им помогнат да се 

освободят от ада, в който са затънали. Разбира се, всеки който предпочита да стои там е напълно 

свободен, но тези които искат да се освободят могат да научат новите методи. Повярвайте ми, 

никога не ще можете да се освободите от враговете си чрез унижения, атаки, насилие от всякакъв 

вид. Те ще продължат да са непокорни, винаги готови да се обърнат срещу ви, винаги чакащи 

момента когато ще могат да си отмъстят. Докато ако използвате оръжията на любовта и 

светлината, ще ги победите окончателно и завинаги. Те дори ще бъдат готови да ви служат. Това 

изисква много работа и усилия, но вие трябва да се научите да обичате усилията и да не търсите 

лесното, защото с течение на времето то води до още по-големи трудности. 

Бонфен, 2 април 1975 

 

Глава Двадесет и Осма – Никога не Преставайте да Обичате  

Тази сутрин обещах да ви разкрия една голяма тайна. Вие обичате тайните, нали? Проблема 

ви обаче е че не знаете какво да правите с тях. Вие може да използвате малките секрети, но какво 

ще правите с големите тайни?  

Всъщност, вие вече знаете тайната която днес искам да ви предам, но не познавате по-

висшите и аспекти. Вие я знаете, но не я разбирате и затова не можете да я приложите. Всъщност, 

аз не знам дали ще можете да я използвате дори когато ви я повторя днес. Не казвам това защото 

съм станал песимистичен или скептичен, но наблюденията ми над човешката природа и личният 

ми опит са ми показали, че каквото и да даде човек на хората, те никога не са доволни и щастливи 

за много дълго. Не след дълго те отново са недоволни и тъжни. Нима не сте го изпитвали вие 

самите? През живота си вие сте имали и сте се радвали на толкова много неща, но нито радостта, 

нито доволството или чувството за хармония продължават за дълго. Това постоянно ви кара да 

търсите и се стремите към нещо друго. Вчера например вие бяхте в такова състояние на радост и 

екстаз, че си мислехте че ще продължи вечно. Но днес сутринта когато се събудихте вие 

установихте че нивото на съзнанието ви се е върнало към нормалното, като река след наводнение. 

Струваше ви се че ще потопите целият свят в радостта си, но ето че пак сте в обичайните си 

канали, мирни, спокойни и неразвълнувани! Прилива не продължи много дълго.  

Това е вечният въпрос: как да достигнем до постоянно, стабилно състояние на щастие, което 

не варира, което зависи само от вас, което е винаги под ръка, винаги в душата ви, което да не може 

да ви избяга. Някои хора прибягват до талисмани, обекти които те вярват че ще въздействат 

състоянието им или житейските им условия и ще работят в тяхна полза, без те да правят и най-

малко усилие. На практика, това е предназначението на всички машини и инструменти. За 

съжаление след време дори най-силните талисмани губят ефективността си. Никой талисман, 

камък или амулет не може да запази силата си вечно. Само това което е постоянно захранвано от 

духа може да продължи вечно, тъй като само духа е вечен. Всичко друго се променя. Така че не се 

заблуждавайте. Нищо не е вечно – нито здравето ви, нито богатството, нито любовта, нищо. 

Милиарди мъже и жени се кълнат един на друг във вечна любов, но само след няколко дни или 

години те започват да се карат, развеждат се и са готови да се разкъсат взаимно! Един хубав ден 

двама стари приятели се срещат на улицата. Единият казва на другият: “Радвам се да те видя, 

приятелю, не сме се виждали дълго време. Как я караш? Другият отговаря: “Готвя се за развод!” 

Какъв умник само, за него женитбата е просто първата стъпка към развода. Каква предвидливост! 

Добре, какво искате от мен? Вие не оценявате тайните които вече съм ви дал. Според вас те 

не са ефективни. Да предположим че тайната за която искам да ви говоря днес се нарича любов! 

Ето, аз виждам, вие не се интересувате. Всъщност сте разочаровани. Не съм ли прав? Вашата 
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реакция е следната: “О, това ли? И ако това е тайна…!” Да, няма по-велика тайна от това. 

Проблема е че вие така често чувате думата “любов” по телевизията и радиото, в театъра, книгите 

и песните, че тя вече е загубила смисъла си за вас. Любовта е най-мощната сила която съществува, 

но има много, много различни степени. 

Любовта не може да бъде дефинирана или обяснена. Тя съдържа прекалено много елементи. 

Тя е сила и в същото време принцип, чувство, мотив, разумност и състояние на съзнанието. 

Любовта включва всичко. Но за да бъде действена трябва да я разберете коректно и да я използвате 

като инструмент, магическа сила и постоянно да се придържате към нея. Например, когато всичко 

тръгне накриво, когато се чувствате тъжни, обезкуражени и разочаровани, когато сте в беда, когато 

изглежда че целият свят е против вас, когато чувството на вътрешна тъма и хаос е толкова силно 

че не знаете къде да отидете и какво да правите – тогава само любовта може да ви помогне. 

Каквото и да стане с вас, единственото решение е да продължавате да обичате, обичайте цялото 

творение, обичайте цялото човечество. Най-висшата философия, най-мощната светлина е скрита в 

тези думи: обичайте постоянно.  

Във всяка област на живота виждаме сблъсъка на две противоречиви тенденции: 

положително и отрицателно, добро и зло, светлина и тъмнина, любов и омраза и т.н. Но днес 

нямам намерение да разисквам философската гледна точка, да ви доказвам че съществуването на 

два противоположни полюса е само външна проява, че те се обединяват от един уникален принцип 

и са просто външни прояви на едно цяло. Не, днес искам да ви говоря относно много по-практични 

аспекти на въпроса: относно факта че хората основно имат склонността да виждат реалността 

много повече в отрицателните и аспекти, отколкото в положителните. Това е много опасна 

склонност, защото когато цялото им внимание е съсредоточено в негативният полюс, те са слепи за 

другия и това спира еволюцията им. Когато човек се фокусира изключително върху отрицателният 

аспект на човешката природа, това така се отразява на характера му, че той става неспособен да 

обича и разбира другите, да бъде щедър и безкористен. Не можем да кажем че глупостта, 

жестокостта и покварата не съществуват, това не може да се отрече. Даже и да не съществуваха 

повече в света, те биха съществували в ада. 

Но, нека сега се спрем на последствията от този лош навик винаги да критикуваме и 

пребиваваме в най-лошите аспекти на хората и нещата. Нека вземем един прост пример: показвам 

чаша вода на някого и го питам: “Какво виждаш?” Той отговаря: “Чашата е наполовина празна.” 

После показвам същата чаша на друг и той отговаря: “Чашата е наполовина пълна.” Единият 

вижда липсата, другият изобилието, и техните отговори предопределят бъдещето което им 

предстои. Когато в съзнанието ви преобладава липсата, вие привличате нищетата и около вас. Във 

всяка ситуация вие виждате само недостатъците и дефектите. Когато съдите за някой човек, може 

да решите че той е наполовина изпразнена чаша, но също така може и да кажете че той е 

наполовина пълна чаша, и това е много по-добре. Защо? Защото липсата, както и пълнотата, е 

активна: тя ви изчерпва, докато пълнотата ви изпълва. Ако се концентрирате върху пълнотата, ще 

имате материали да работите в остатъка на живота си и ще направите много открития. От 

екстремна важност е да промените навиците си и да възпитате децата си по същият начин. Разбира 

се, на децата трябва да им бъде показана и отрицателната страна на нещата, за да могат да се пазят 

от тях, но има голяма разлика между това и наблягането върху отрицателната страна на нещата до 

такава степен че да се изключи всичко позитивно.  

Хората са странни същества! По цял ден те се питаят само с негативности и дори не 

забелязват че това ги осквернява и омърсява. Те вечно обръщат внимание на грешките на хората, 

уж за да им помогнат да се поправят, но аз казвам: “Не, това не е правилният подход. Ако искате 

да помогнете на другите да се поправят, започнете да работите върху себе си. Само чрез 

собственият си пример може да им покажете че грешат, че вървят в грешна посока.” Да, важен е 

личният ви пример, собственото ви съвършенство. Като работите върху себе си, вие спомагате за 

напредъка на другите. Когато видят че сте истинско изключение, че сте толкова по-напреднали от 

тях, това ще им помогне, защото ще почувстват желанието да станат като вас. Но ако продължите 

да се спирате на недостатъците и пороците на другите, вие ще сте достойни за съжаление, защото 

ще си останете точно толкова непривлекателни и невдъхновяващи колкото тях. Така че първо се 

стремете към собственото си усъвършенстване и оставете другите на мира. Ако искате, поучете се 

от мен: ако се опитвах да поправя грешките и слабостите на всички братя и сестри, отдавна щях да 

почина от отравяне. Така че аз не се безпокоя за тях, това си е техен проблем. Моята грижа е да 

работя върху собственото си усъвършенстване и благодарение на тази работа в целият колектив 
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има известно подобрение. Трябва да се научите да не се бъркате на хората, да ги приемате такива 

каквито са, да бъдете търпеливи и толерантни, да работите здраво ден и нощ докато сте в позиция 

да покажете че е възможно да се придобие нещо велико и те могат да направят същото. Ако те не 

се уверят с очите си, с никакви думи не може да ги убедите в това!  

Когато сте обезкуражени и разочаровани, когато не намерите подкрепа, топлота и щедрост в 

другите, позовете се на любовта си. Помнете цялото богатство, изобилие и красота които 

съществуват в света. Да, защото всички тези добри неща също така съществуват. Когато 

постигнете това, любовта ще ви посети, ще ви донесе всички елементи от които се нуждаете и вие 

отново ще си възстановите вкуса на живота. Бързо ще се възстановите, ще станете силни, светли, 

жизнени и пълни с красота. Паметта ви, живеца, младостта отново ще потекат във вас, защото това 

е любовта: преизобилие на всичко.  

Но хората, с целият си разум и ученост, никога не са разбрали че не трябва да се задържат 

потопени в отрицателно състояние, че могат да поправят ситуацията и стъпят на нова пътека като 

се позоват на любовта. Те търсят всякакви лекарства, които само влошават ситуацията, но никога 

не помислят за лекарството на любовта. Ако можеха да го направят, всичко би се променило 

незабавно. Може да обичате, може и да мразите. Зависи от вас. Любовта винаги е налице, стига 

само да я пожелаете. Единственото което се иска от вас е да решите: да обичате или да не обичате.  

Ако искате знания, трябва дълго време да учите. Ако се стремите към силата, дълго време 

трябва да практикувате и полагате усилия. Но, ако искате любов, може да я постигнете незабавно, 

в следващият момент. Знаете ли колко често аз самият прилагам това! Давали са ми най-силните 

отрови. Имал съм повече причини от всеки друг да мразя целият свят, но аз винаги съм си казвал: 

“Не, почакай, ако спреш да обичаш, ще изгубиш всичко.” Така че аз се хванах за любовта и 

продължих. Ако хората са зли, неблагодарни лъжци и негодници, ако ви клеветят и преследват, 

всичко това е напълно нормално. Това са хората! Но нима трябва да допуснете да бъдете пометени 

само за да им направите удоволствие? Хората са такива каквито са. Не можете да направите нищо 

по въпроса. Единственото което трябва да ви интересува е да продължавате да обичате, нищо 

друго. И същата тази любов ще ви донесе знание, сила и слава, ще ви води към съвършенството, по 

целият път към Извора. Можете ли да ми кажете че това е нищо? Виждате ли, хората не знаят как 

да разсъждават правилно. Най-малката обида ги кара да спрат да обичат! 

Това което ви разкрих днес е тайната на всички тайни. Ако наистина искате да преодолеете 

всички трудности и препятствия и да спечелите вечен живот, никога не трябва да спирате да 

обичате. Аз не казвам че трябва да обичате само един или два човека: не, трябва да обичате цялото 

човечество, цялото творение, цялата вселена. Приемете любовта като ваша охрана, като 

единствената ви гаранция за оцеляване. Нека не ви е грижа дали човечеството заслужава любовта 

ви или не. Ако дойде време когато бъдете изкушавани да изоставите всичко, кажете си: “Не, аз ще 

умра, но човечеството ще продължи да съществува и земята ще продължи да се върти. Няма начин 

да премахна злите хора по света и дори ако имаше, други щяха да ги заменят. Паразитите, 

комарите, осите и змиите ще продължат да се плодят. Аз съм този който реагира глупаво. Ела, 

скъпа любов. Моя единствена любов, всесилна противоотрова и космическа панацея, ела при мен!” 

И, преди да се усетите, във вас се отварят фонтани от любов и уреждат нещата. Когато всичко 

останало се провали, остава единствено любовта. Това е решението и ако никой не го разбира, то е 

защото е прекалено просто.  

Вие ще кажете че всички обичат. Да, но повечето хора обичат по начин който носи разруха 

и опустошение. Разбира се, тази любов също си има положителните страни, но те никога не 

продължават дълго и тя не е абсолютна. Докато ако имате имперсонална любов към всичко 

създадено от Бога, вие се поставяте в директен контакт с Океана от живот от който можете да 

черпите сила, здраве, светлина и радост и по този начин да станете по-малко уязвими, по-

просветени и по-щедри. Така че в последна сметка, любовта е просто най-доброто и най-

подходящо отношение към живота. С други думи, към Бога, природата и събратята ни хора. 

Докато не се научите на това отношение, няма да имате нито радост, нито вдъхновение. Очите ви и 

дори изражението на лицето ви ще покажат че сте избрали най-лошото възможно решение.  

Разбира се, съгласен съм че в свят като този да не внимаваме за лошата страна на хората е 

рисковано. Всеки е добре инструктиран да не бъде прекалено доверчив. Но аз гледам на нещата от 

друга гледна точка, от духовна, магическа гледна точка. Хората никога не се замислят за това. Това 

което ме интересува е да пролея малко светлина върху най-важният аспект на въпроса: какво става 
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във вътрешният живот на някой който упорито се фокусира в отрицателната страна и какви закони 

и сили са задвижвани от такова отношение. Някой който винаги е готов да намери грешките на 

хората и да ги обсъжда, който дори се наслаждава на разнищването на пороците им, задвижва 

точно същите отрицателни прояви в самия себе си и рискува да стане дори по-лош от хората които 

критикува. И не само това, но си навлича тежък дълг към тях. Когато очерня другите чрез мисли, 

чувства и думи той нарушава закона на любовта.  

Ако някое създание се е спънало и паднало, трябва да му помогнете да стане. Никога не 

трябва да се държите по начин който да препречва усилията му да се пречисти и еволюира. Във 

всеки случай, дори и да не са ясновидци, хората ще чувстват че им изпращате лоши вибрации и ще 

ви избягват или просто няма да ви понасят. Докато, ако придобиете навика да се спирате предимно 

на добрата им страна, ако се фокусирате върху това в мислите си и в начина по който говорите за 

тях, това ще усили тези качества в тях, и в същото време ще ги предизвика във вас. По този начин 

рано или късно ще постигнете всички качества на които се възхищавате в другите. Това е 

магически закон. Когато не се доверявате на някого, той чувства вашето недоверие като студено 

течение и въпреки че може да не знае съзнателно че то идва от вас, инстинктивно ще се защитава 

от вас като ви избягва и вие ще загубите приятелството му. Ако искате да станете привлекателни за 

някого и да спечелите любовта му, трябва да говорите само добро за него. Той може да не знае 

точно защо, но ще чувства топлината ви и ще бъде привлечен към вас. Вие ще бъдете като магнит 

за него. Колко малко знае човек за тези неща! И само какви ужасни неща си причиняват хората 

просто като подхранват лоши мисли един към друг!  

Мили братя и сестри, трябва да знаете какво губите или печелите с отношението си към 

другите. Посветените определено си правят сметка за определени неща. Те не се интересуват от 

губене, но от печелене. И какво искат да спечелят? Те искат да спечелят изобилие от Небесни 

благословии, за да могат да ги дарят на цялото човечество, те не искат нищо за себе си. Така че, 

най-голямата от всички тайни е да се научим да бъдем позитивни, така че да можем да се борим 

против негативното. Не бъдете слепи за отрицателното, но не се задържайте на него за да не 

разрушите живота си само защото в света има зли хора. 

Каквито и средства да опитате, нищо друго не може да ви направи щастливи, защото 

щастието не може да бъде постигнато благодарение на знание, богатство или занимания. Щастието 

е продукт на любовта. Любовта е единственият начин за постигането на щастие. Запомнете това. 

Човек е истински щастлив само когато обича. Някои от вас може да кажат че, точно обратното, 

откакто са се влюбили са напълно нещастни! Това е напълно възможно, но за каква любов става 

дума? Истината е че само любовта може да ви даде щастие и живот. Дори когато нямате видима 

причина да бъдете щастливи, вие ще сте щастливи, просто защото сте пълни с любов. Да, но само 

докато любовта ви е безкористна, защото безкористната любов не ви връзва, но ви прави свободни, 

напълно свободни. 

При другите видове любов винаги има връзки, задължения, обещания, подписи. С други 

думи това е вид робство. Никога не може да бъдете щастливи за дълго ако не сте свободни. Докато 

ако обичате цялото човечество, цялото творение, и не искате нищо в замяна, вие сте свободни и в 

същото време пълни с нещо което ви прави щастливи. При тези условия всичко става лесно и 

каквото и да правите ще бъде свършено по-добре, просто защото е правено с истинска любов. 

Другият вид любов ви връзва, парализира и обременява. Например, опитвате се да четете, но не 

разбирате и дума от прочетеното, защото другата любов ви разсейва и ви кара да мислите за 

всякакви други неща. Тя не може да ви помогне при никакви обстоятелства. Само божествената, 

безкористна любов може да ви помага във всичко което правите. Тя винаги е налице за да ви 

окуражи. Ще се чувствате богати, защото ще можете да видите резултата от усилията си, ще 

чувствате прогреса си. Другите видове любов ви връзват, оковават във вериги и ви спират да 

правите това което искате. Те са сили, енергии, които изискват и налагат волята си над вас, 

насилват ви и вие неизбежно им се предавате. И не само че им се поддавате, но с течение на 

времето в този процес губите цялата си сила и енергия. Те ви изсмукват и ви захвърлят като празна 

опаковка.  

Истинската любов не уморява. Напротив, тя храни, подсилва и ви окуражава, защото тя е 

безкрайността, самата необятност, тя е неизтощимият Извор от който можете да пиете 

непрестанно. Другите видове любов съществуват на по-ниско ниво и са по-далеч от нас, в малки 

бутилки или кутийки … Което показва че човечеството не е много умно, защото разчита толкова 
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силно на малки неща, които могат бързо да бъдат изчерпени. То никога не разчита на 

божественото, необятното и неизтощимото. Вие ще кажете: “Но какво да правя с всичко това? 

Всичко е толкова далечно и мъгливо!” О не! Мислите ли че не знам колко нелепо мога да звуча 

като говоря тези неща при положение че целият свят вече хиляди години следва същата стара 

пътека? Но аз също така знам че както в миналото, така и сега винаги е имало Велики Посветени 

които са прониквали в тайните дълбини на живата природа и са откривали други аспекти на 

любовта, видели са че Създателят е дал на хората неограничени възможности за проява, в 

зависимост от степента на еволюцията им. Но тези които са прониквали в тези велики мистерии са 

държали знанието за себе си. Те са го поверявали само на доверените си ученици, които са били 

готови да го получат. Всички останали послушно следвали традициите на предшествениците си. 

Аз много добре знам че мнозинството няма да ме разбере и ще продължи да обича по така добре 

познатият ни начин. И въпреки че не очаквам да бъда разбран или следван, аз ще продължавам с 

надеждата че след време ще се появят неколцина които ще искат да живеят и обичат съобразно 

други закони.  

Господ е дал на мъжете и жените нуждата да се обичат един друг защото тази любов е 

нужна за изпълняването на определена цел, но тя не е абсолютна. Не трябва да прекъсвате 

връзките си с човека когото обичате, но не трябва да се заблуждавате: не си представяйте че 

можете да се откъснете от Божеството и да се концентрирате изключително на тази малка любов с 

надеждата че тя ще удовлетвори всяка ваша потребност. Защо вместо това не просветлите, 

обогатите и разширите любовта си с помощта на новото си разбиране, с помощта на живата си 

връзка с Бога? Това е единственият начин да я превърнете в наистина красива, светла и разумна. 

Не се залъгвайте: без това ново разбиране, без тези нови елементи любовта ви неизбежно ще 

свърши с разруха, съжаления и разкаяния. Аз не ви моля да се откажете от любовта си към даден 

мъж или жена. Ако исках това аз бих бил пълен невежа, нереалистичен глупак. Всичко си има 

място и цена, но това не значи ако виждам стойността му, трябва да се задоволя с нея. Ето защо аз 

казвам: “Не се отказвайте от любовта която вече имате, но и придайте ново разбиране за 

необятната, космическа, висша и всесилна любов. Ако направите това, ще бъдете зашеметени от 

новите радости, щастие, надежди и хоризонти, от новите светове които се разгръщат пред вас!”  

Когато казваме че Бог е Любов, това е единствената реална любов за която говорим: 

любовта която твори светове. Нашата човешка любов е само отражение, много замъглено 

отражение, тук долу. Тя може да ни помогне да разберем съответстващите сили и закони във 

висшият свят, но не е началото и края. Оттук нататък, каквото и да става, кажете си: “Винаги ще 

продължавам да обичам! Отказвам да допусна извора да пресъхне!” Когато сте в неприятност, 

когато сте разочаровани или обидени, погледнете добре очите, клепачите си, устата и цвета на 

кожата си, и тогава призовете любовта, призовете я с цялата си душа! След няколко минути, ако 

отново се погледнете в огледалото, ще видите разликата: лицето ви ще бъде живо и изразително, 

нещо меко, нежно и фино ще еманира от вас, и това ще ви окуражи. Не може да бъдете 

безразлични за естетическият аспект. Ако имате малко огледало и можете да видите колко 

погрознявате когато сте в отрицателно състояние на съзнанието, сигурен съм че ще бъдете толкова 

ужасени да видите колко неприятно изглеждате, че ще решите веднъж завинаги никога да не 

допускате да изпадате в подобно състояние! Напротив, ще побързате да се потопите в благородно, 

издигнато състояние, което да се отрази на лицето ви. Но хората не се самонаблюдават, те не се 

изучават. Разбира се, това не е съвсем вярно за жените! 

В моята къщурка аз имам много огледала. Често когато някой види това, аз му падам в 

очите. Според тях огледалата са измислени от дявола и дадени на жените за тяхно проклятие! Но 

тъй като не съм жена, няма опасност да загубя душата си! Напротив, огледалата ми помагат да 

еволюирам. Вие ще кажете че има други, вътрешни огледала. Това е абсолютно вярно. Всъщност 

аз предпочитам вътрешните огледала. Но кой се сеща някога да се вгледа във вътрешното си 

огледало? Ако хората не се самоизучават дори във физическите огледала, как може да очаквате да 

се видят във вътрешните? Според традиционният морален код, не е културно често да се гледаме в 

огледалото. Но как си мислите че мога да различа определени състояния които някой се опитва да 

прикрие? Мога защото вече съм ги изучавал изразени на собственото си лице. Ако не изучите 

собственото си лице, никога няма да можете да станете физиономист. Няма да можете да четете по 

лицата на хората и всеки ще може да ви излъже. Виждате ли? Преди да почнете да ме обвинявате 

че не се съобразявам с моралните традиции, по-добре първо ме попитайте. Може да научите нещо 

от отговора ми. Може да започнете да виждате че съм се освободил от някои стари схващания, 
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които с нищо не спомагат новият живот, които нито просветляват ума, нито разширяват 

съзнанието, нито освобождават волята. Истините които аз следвам са в акорд с един по-висш 

морал. 

Аз винаги съм търсил пълнотата вместо празнотата, защото човек винаги може да спечели 

нещо от пълнотата. Разбира се, може да се спрете и на празнотата, но само при условие че я 

разбирате като пълнота. Тогава, да, ще направите някои чудни открития, защото ще видите че тя се 

състои от по-фини, по-етерични частици от пълнотата. Ако искате да си имате на представа какво е 

истинската празнота, трябва да я потърсите на много високо ниво, равнище на което човек открива 

че празнотата всъщност е пълнота. Това е разбирането за празнотата в Ориента, където тя не е 

виждана като нещо отрицателно, пагубно или опасно, но като много богата и издигната реалност. 

Може дори да намерите големи богатства в злото, при условие, разбира се, че сте много 

просветлени и чисти. Винаги трябва да вземате нужните предпазни мерки. Само Великите 

Просветени и Йерофанти, достигнали най-високите възможни степени на еволюция могат да се 

спускат в ада за да експлоатират богатствата му, защото само те са подходящо екипирани за това. 

Всички сте виждали как са екипирани пещерняците, пожарникарите, миньорите, 

дълбоководолазите, тези които трябва да унищожат гнездо на оси или да работят с токсични газове 

или смъртоносни вируси. Човек може да използва злото, но само при условие че е много силен и 

добре въоръжен. 

Но нека се върнем отново на тази висша любов за която говорехме. Пожелайте я с цялото си 

сърце и душа, с цялата сила на ума си, и когато дойде, тя ще ви каже: “Каквото и да става, без 

значение дали хората го заслужават или не, продължавайте да обичате, никога не спирайте да 

обичате!” Аз често чувствам как някои от вас си мислят: “Нима този тука наистина е Учител? 

Нима не може да види в какво състояние се намирам, не може ли да почувства мръсотията в която 

току що се валях? Защо ме посреща така топло, защо така ми се усмихва? Не, не, той не би могъл 

да бъде ясновидец, иначе нямаше да е толкова добър и сърдечен с мен!” О, да, аз виждам мислите 

които преминават през вашите съзнания. Но, ако спра да обичам хората само защото не са каквото 

трябва да бъдат, защото не заслужават да бъдат обичани, аз ще бъда този който ще загуби. 

Разберете че аз не обичам вас, но себе си! Аз просто се грижа за собственият си прогрес, за 

собственото си бъдеще. Когато виждате че ви се усмихвам и ви посрещам с любов, въпреки всички 

низости които понякога вършите, вие си мислите че аз никога не ги виждам или усещам. Но нека 

ви кажа: “Не се грижете за мен, аз знам какво правя. Аз не го правя толкова за вас, колкото за себе 

си, защото така се чувствам много по-добре. Колкото до вас, ако придобиете нещо благодарение на 

моето отношение, толкова по-добре!” Ето че проблема е решен. И ако някои хора не са готови да 

ме разберат и искат да се придържат към старата си философия, за мен няма значение, аз ще 

продължа по пътя, защото така трупам богатства които раздавам на другите.  

Ако искате да постъпвате като мен, толкова по-добре за вас самите. Това само ще е във 

ваша полза. Защото същността на Божието Царство е в това: в любенето. Срещал съм толкова хора 

които се интересуват само от придобиването на сила и знание. Те не се интересуват от любовта и 

смятат че тя е безполезна и неефективна. Аз съм претеглил любовта, знанието и силата и, разбира 

се, не казвам че знанието и силата са за пренебрегване, но любовта заслужава първото място. И не 

само защото тя е центъра, сърцето на всичко, но също защото тя зависи изцяло от собствената ни 

воля. Всички могат да обичат, дори децата, даже неграмотните. Докато за да придобиете знание се 

нуждаете от добре организиран мозък, който вече е готов да го приеме. За да придобиете сила, се 

нуждаете от силна воля, решимост и стабилност. Тези качества не са достояние на всеки, но всеки 

е в състояние да обича. Това е най-простото и естествено нещо на света. Освен това, не забравяйте 

че любовта е свързана с другите качества: любовта ще ви донесе също сила и знание. Когато се 

чувствате напълно пометени от обстоятелствата и отчаяни, ако повикате любовта на помощ, 

незабавно ще се почувствате по-добре. Ще седнете и ще си кажете: “Всичко ще е наред! Ще 

оцелея!” Нима това не е знак че ви е била дадена сила? Може би не силата да възкресявате 

мъртвите, но достатъчна да вдигне вас самите! По-късно ще можете също да възкресявате и 

мъртвите. Любовта ви дава също така и по-голямо разбиране, защото част от топлината и огъня на 

любовта се трансформира в светлина и ви позволява да видите нещата по-ясно. 

Да, любовта ви носи също така сила и знание. Но, ако пренебрегнете любовта и се 

концентрирате само върху другите две, може и да ги постигнете, но те ще бъдат твърде опасни за 

вас. Знание без любов ще ви направи надменни, горделиви и пълни с презрение. А силата без 

любов ще ви направи резки, жестоки и безкомпромисни. С какво ще ви помогне силата, ако ви 
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направи чудовище? Какво ще ви донесе знанието, ако ви направи ледено недостъпни? Но ако 

имате любов, знанието ви ще просветлява хората, а силата ви ще бъде използвана за да ги спасява, 

лекува и възкресява. Любовта е способна да хармонизира и обединява всичко. Ето защо аз работя с 

любов. Да кажем че нямам нито знание, нито сила, но само любов. С любовта аз автоматично имам 

вяра и надежда, и с надежда и вяра е напълно достатъчно да се живее, дори без големи знания и 

сила. 

Севр, 25 декември, 1967 

 

Глава Двадесет и Девета – Към По-Широка Представа за Семейството 

I 

Учителят чете мисълта за деня: 

“Както хората и всички останали същества родени в този свят, така и нациите, държавите и 

народностите се раждат, съзряват, остаряват и отстъпват място на други. Всички те следват същият 

модел, дават каквото трябва на света и си отиват. Сякаш отиват да спят, за да се събудят отново и 

да произведат нови богатства. Това става и с най-успешните цивилизации. Религиите следват 

същият модел: те бързо се издигат, достигат висока степен на теологично развитие и географско 

разпространение, достигат върха си и после постепенно кристализират и започват да губят 

ключовете на живота. Дори храмовете на древен Египет, които някога са държали ключовете на 

знанието и силата, сега са мълчаливи и мъртви. Къде са всички тези Йерофанти днес? Къде е 

цялата тази Свещена Наука? Всички те са били подложени на неизменните закони на живота: 

всеки и всичко което е родено трябва да умре и даде път на другите. Само това което няма начало 

няма и край.  

“Но когато казвам това, аз говоря за формите. Формите са ефимерни, те са осъдени да 

увяхват и изчезнат за да освободят пространство за другите. Принципът, духът, е безсмъртен и той 

е който се въплътява успешно в нови форми.” 

Мисля че вече съм ви говорил по този въпрос. Аз ви обясних че Господ не е дал безсмъртен 

живот на формите. Формата по необходимост е разрушима, ефимерна. Тя не може да устои на 

натиска на времето. Само принципът, духът е неразрушим и вечен, защото принадлежи на 

божественият свят. Хората не знаят тази истина и винаги се опитват да увековечат формите. 

Можем да видим това в много религии, които векове наред се придържат към същите догми и 

обреди, без да разберат че всичко това са преходни форми и не могат да издържат вечно. Живота е 

вечно раждане, вечен подем и той непрекъснато се нуждае от нови форми в които да се изрази. 

Самият живот е този който накрая разрушава формите които използва за да търси нови 

инструменти, нови проводници, чрез които да разкрие нови богатства, нови светлини, нови 

красоти. Ето защо след време всички форми трябва да бъдат заменени за да направят път на нови 

вариации, на други, по-фини прояви.  

Ние можем да видим това в хората: докато са млади, физическата материя на телата им е 

много гъвкава, податлива и жизнена, и чрез тази материя духът съумява да се изрази все по-

съвършено, в процеса на развитие на сърцето, волята и интелекта. Но ето че идва време когато 

формата се втвърдява и кристализира и духът, който повече не може да се проявява чрез изсъхнала 

и свита форма, е длъжен да си отиде и приеме друга, по-нова. Важно е да наблюдаваме делата на 

природата, за да можем да вадим правилни заключения при всяка ситуация. Християнската църква, 

например, прави грешката вече две хиляди години да се придържа към същите форми. Формите 

трябва постоянно да бъдат усъвършенствани и рафинирани, за да могат все по-перфектно да 

изразяват новите Небесни течения, тъй като не е в плана на Небето всичко да остава същото през 

остатъка от вечността. Вижте само колко нови нужди и тенденции постоянно извират в човеците: 

защо да не могат да се появят нови форми които да ги реализират? Съзвездието на Водолея се 

приближава и то ще преобърне и разчупи всички форми и стойности които хората вярват че са 

вечни. Да, но разбирането на хората се разминава с това на Космическия Разум: Космическият 

Разум има други планове на предвид. Ето защо новите течения на Водолея, новите течения на духа 

ще преобърнат всичко с главата надолу, за да покажат на хората че не трябва да се опитват да 

оковават духа в същите стари форми.  
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Когато погледнем в историята, ще видим че всички цивилизации, с техните религии, 

философски и политически структури винаги е трябвало да се променят. Това не означава 

обезателно че настоящият порядък задължително означава велик еволюционен прогрес. 

Погледнато от една страна, да, но от друга, ни най-малко. Например, в техническия, научен и 

индустриален домейн имаме огромен прогрес, но от гледна точка на етичният и морален стандарт 

човечеството върви в обратна посока. Но аз ви уверявам че само след няколко години оттук 

нататък всички днешни стойности ще бъдат трансформирани и аз се надявам че ще доживеете да 

видите това с очите си.  

Сега искам да се спра на идея, която знам че няма да бъде посрещната добре от ума, сърцето 

и душата ви. Аз предварително се извинявам за това, но трябва да кажа каквото трябва за да 

подготвя почвата.  

Вчера казах няколко думи за семейството и вие си отидохте с впечатлението че за мен 

семейството повече няма никаква стойност като обществена единица и трябва да бъде заличено. 

Не, не това имам в предвид, но явно е че ако не обясня всичко най-подробно възникват всякакви 

недоразумения. В течение на хилядолетия семейството е било приемано за есенциална основа на 

човешкото общество. Днес нещата се променят и то започва да се разпада … и, трябва да добавя че 

аз нямам нищо общо с това: дълго преди аз да кажа нещо за въпроса други са се погрижили да го 

подкопаят. Но, въпреки всичко, семейството все още е важна част от социалният живот. Всеки 

индивид работи за семейството си и е готов да го защитава. Това е добре, съгласен съм, но тъй като 

виждам нещата малко по-надълбоко, трябва да ви обясня някои неща.  

Семейството е рожба на самата Природа. Космическата интелигентност е видяла че този 

начин на живот е подходящ за хората тъй като така могат да работят заедно, да си помагат и се 

защитават. Семейството е като твърдина, солидно, стабилно убежище. В миналото членовете на 

едно семейство са живели заедно и понякога са били толкова многобройни, че са обявявали война 

на друго семейство. Да, самата природа е дала на членовете на семейството тази емоционална 

връзка, тази нужда да бъдат заедно и да се защитават взаимно. Можете да видите същото измежду 

животните. Но Космическият Разум не е определил тази ситуация да продължи завинаги. Формата 

под която хората разбират семейството трябва да бъде разширена, облагородена и осветлена. 

Дошло е време когато човек трябва да разбере че именно тази стара представа за семейството 

задържа триумфа на Всемирното Бяло Братство на планетата днес. Тя пречи във формирането на 

едно велико семейство, защото малката семейна единица се интересува само от собственото си 

щастие и изгода, само от личното си доволство. Поради това, семейството е източник на всички 

наши отклонения и егоцентрични предприятия, и сега е дошло време за хората да разширят 

представата си, да разберат че всички семейства трябва да се обединят в едно по-голямо 

Семейство, в противен случай света ще продължи да вижда само отделни малки кланове и 

държавици във война едни с други. Безредието и анархията в света съществуват поради 

манталитета за който нищо не е по-важно и по-велико от малката семейна единица. Всеки с мисли 

че това е нещо прекрасно и че е съвсем нормално да бъде окуражавано. Помислете само за начина 

по който толкова много родители възпитават децата си: как да нареждат ловко нещата в 

собствената си изгода, как да мамят, лъжат и изтикват всеки който застане на пътя им! Никой не се 

грижи да внедри висшите идеали в съзнанията на децата си, но само най-себичните и егоистични 

амбиции. Е, разбира се, от време на време им се казва че трябва да покажат малко любов, щедрост 

и поносимост, но колко често виждаме тез прояви и добродетели в света около нас? Дори 

представителите на едно и също семейство са в постоянна вражда!  

Семейството е основната клетка на човешкото общество. Това е вярно, но как 

функционират клетките на човешкото тяло? Всички те работят в сътрудничество за доброто на 

цялото тяло, докато в обществото всяко семейство е откъснато от другите и различните амбиции и 

намерения на всяка една клетка са източник на постоянен конфликт и безредица. Дошло е време да 

разширим представата си за семейството и всички малки семейства да се разтворят в едно голямо 

Семейство, световно Семейство. Това не означава че те трябва да се дезинтегрират и изчезнат, не, 

но трябва да се обединят заедно в името на една обща цел и работа. Точно както всички отделни 

клетки на човешкото тяло са обединени в работата си за благото и здравето на голямата клетка, 

която представлява човешкото същество, така и всички отделно семейства на планетата трябва да 

работят заедно за здравето и процъфтяването на цялото тяло на човечеството.  
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Вчера ви казах че на първо място трябва да се постави духовното измерение, и духовното 

измерение е това: великото Семейство на човека, Всемирното Бяло Братство. Малката семейна 

клетка трябва да заеме второ място. Докато хората продължават да дават приоритет на малкото 

семейство, нещата няма да се оправят. Поради това този отживял, погрешен манталитет трябва да 

бъде заменен. Няма опасност от изчезване на семейството, но то просто трябва да разчупи 

границите си и да се разшири, трябва да заеме мястото си в голямото Семейство и тогава на земята 

ще се установи Божието Царство и Правдата Му, Златната Епоха на земята. И знаете ли къде 

научих всичко това? Оттам откъдето идвам. Жителите на Агарта са направили това велико 

Семейство реалност: в Агарта има само едно семейство, вместо две, три, четири и т.н. държави, 

вечно воюващи помежду си и опитващи да се унищожат взаимно както е положението на 

повърхността на земята.  

Космическият Разум е създал човека така че да можем да го изучаваме и да прилагаме 

законите които виждаме в него на друго ниво. Ако организма е здрав и работи добре, то е защото 

всички отделни клетки са способни на самоотричане и не работят само за себе си. Стомахът не 

мели храната само за себе си, сърцето не бие единствено за себе си, белите дробове не дишат само 

за тях самите си. Краката и ръцете, очите и ушите, мозъка … всички те работят за добруването на 

цялото тяло, на целият човек. Но хората все още работят само за собственият си интерес: каква 

жестокост и егоизъм! Поради това човечеството е болен организъм, толкова болен че е на 

смъртният си одър. Организма може да бъде здрав и да функционира правилно само ако членовете 

му уважават закона за жертвата, закона за общността. Егоцентричното поведение на някой от 

органите на тялото, опита на няколко непокорни клетки да образуват отделен организъм може да 

доведе само до заболяване. Клетките които отказват да се подчинят на закона на любовта, които 

искат да живеят техен собствен, независим живот, образуват тумор, рак, който изяжда и 

унищожава цялото тяло.  

Космическата Интелигентност ни говори и ни учи, обяснява ни нещата чрез 

посредничеството на самият човек. Но хората предпочитат да четат книги написани от болни и 

разядени отвътре същества, и да им вярват сякаш те притежават истината! Никой не си помисля да 

се поучи от живата библиотека в която Природата е написала всичко от което се нуждаем, от 

тетрадката на човешката природа създадена от Бога.  

Ако човек иска да бъде силен, здрав, красив и енергичен, всички клетки трябва да работят 

заедно в хармония съобразно законите на любовта и жертвата. Защо за хората е толкова трудно да 

разберат колко чудесни са тези закони и че цялото човешко общество трябва да бъде изградено 

върху тях? Ако това беше така, здравето на всички хора щеше да е много по-добро! Вместо да се 

тровите с всякакви лекарства дайте си доза от принципите на любовта, лоялността, жертвата и 

безкористността, и организма ви ще възстанови здравето си без помощта на никакви лекарства. 

Защо докторите никога не предписват такова лечение на пациентите си? Те им препоръчват разни 

инжекции, лекарства, мехлеми и гаргари, но никога не ги насочват към закона на любовта, 

жертвата и отречението. Но всъщност това са единствените истински лекарства. Цялото ви 

съществуване трябва да бъде основано на тези закони. По този начин всички ваши клетки ще 

заработят заедно в хармония и вие ще бъдете здрави, пълни със сила, радост, щастие и мир. Без 

това може да погълнете съдържанието на цялата лекарствена индустрия, но да станете все по-

болни и по-болни, защото не внасяте в себе си нищо живо, нищо божествено. Не разчитайте на 

външните лекарства – те не съдържат живот. Ето защо аз ви казвам че в основата на всичко е 

живота, само живота лекува и очиства. Трябва да получите инжекцията на живота, защото само 

живота е способен да организира всичко останало. Повечето хора са забравили за силата на 

живота. Те залагат изцяло на мъртви лекарства, които само спират свободната циркулация на 

живота. Сдобийте се с повече живот, нека той тече през вас и той ще излекува раните ви и 

пречисти кръвта ви. Не вземайте твърде много лекарства. Просто се уверете че течението на 

живота във вас се усилва! Но хората са толкова невежи че не знаят как да стимулират течението на 

живота, те дори не вярват във всесилната мощ на живота, те вярват само в смъртта. На това аз 

казвам: “Дайте ако искате купища хапчета на труповете – ще ги накарате ли да станат, да започнат 

да ходят и да говорят? Не можете! Лекарствата не действат на мъртвия, само на живия.” Така че 

всичко от което се нуждаем е живот, и всичко останало ще се подреди от само себе си.  

Но нека се върнем към въпроса за семейството. Аз не съм против семейството. Напротив, аз 

изключително много го уважавам. Аз самият имам семейство. Семейството е нужно, но не трябва 

да жертваме всичко в негово име: то не е най-важното. Семейството съществува, за да помогне на 
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членовете си да се присъединят към великото Семейство. Това е което трябва да разберете – 

важността на великото Семейство, за което всеки отделен член трябва да работи. Досега 

семейството винаги се е проваляло в мисията си и поради това сега се разпада. Много ли са 

семействата които живеят в хармония? Представата ни за “семейство” трябва да бъде разширена 

докато обхване целият свят, докато цялото човечество се превърне в едно Семейство. Toва не 

значи че повече не трябва да се грижите за членовете на собственото си семейство. Вие трябва да 

се грижите за тях, да ги храните и образовате, да работите и печелите средства за тях. Но с новото 

съзнание за което говоря вие ще го правите дори по-добре от преди. Вие ще обясните на 

семействата си че само когато работят за Световното Семейство ще могат да разрешат проблемите 

си. Досега никое семейство не е успяло да предотврати нещастията, войните и нищетата в света, и 

това няма да се промени докато всички малки семейства не се обединят за да образуват едно 

голямо Семейство. Тогава цялата нищета ще изчезне: войните и невежеството повече няма да 

съществуват.  

Решението, истинското решение може да бъде намерено в голямото Семейство. Докато се 

интересувате само от благополучието на вашият малък семеен кръг, никога няма да можете да 

спомогнете за доброто на целият свят. Каквото и да правите ще е само за ваша лична 

облага(въпреки че е много съмнително дали наистина ще бъдете щастливи по този начин). Но 

когато се стремите да обедините всички малки семейства в едно голямо велико Семейство, вие 

работите не само за другите, но и за себе си. Когато тази идея стане реалност, тя ще донесе 

благословии в света и вие ще се ползвате от тях така както и всички останали. В обикновеният 

случай вие не помагате на никого, дори на собствените си деца, защото когато ги обичате по този 

начин, внедрявате в тях прекалено егоистични и лични схващания. Един ден духът им ще ви 

обвини че сте ги провалили, че не сте им предали божествените идеи, че сте ги задържали. Така че 

внимавайте защото този въпрос има последствия които стигат надалече! Хората се радват когато 

изпълняват семейните си задължения и работят за децата си. Те си мислят че са последната дума 

на щедростта и милосърдието. Но в действителност дали наистина правят добро някому? От 

гледна точка на Небето те не правят добро на никого, защото се задоволяват да държат членовете 

на семейството си в ограниченият дух на егоизма и невежеството. 

Единственият начин по който можете да ползвате семейството си е като приложите на 

практика новите идеи. Ако правите това, всички тези на които сте помогнали да се приближат до 

Бога в този живот, в бъдещите си прераждания ще ви се отблагодарят. Не си мислете че ще бъдете 

с членовете на настоящото си семейство завинаги. Те са ваше семейство само през този живот. 

Един Господ знае къде ще бъдат след това! Това зависи от много различни неща. Когато се 

замислите, наистина ли е толкова прекрасно да имате семейство си само за един кратък живот? 

Това което наистина си струва е да имате семейството си вечно. Това е над което аз работя: да 

имам семейството си през цялата вечност … и ще го получа! Без съмнение вие получавате 

удоволствие когато държите семейството си за вас самите, но това е сигурен начин да го загубите: 

те ще ви напуснат и никога няма да се върнат при вас в бъдещите си прераждания, защото ще имат 

прекалено много лоши спомени от живота си с вас! Но когато работя по този начин аз ще бъда с 

вас дори в следващите с животи. Дори и да съм на друга планета, вие ще дойдете и ще ме намерите 

за да ми благодарите за всичко което сте получили от мен! Защото това което получавате тук е 

неизмеримо повече от това което може да получите в едно обикновено семейство.  

Все още ли сте скептични? Добре, нека ви дам, друг един пример и ще видите че Исус е 

имал същата идея за семейство както и аз. Евангелията ни казват че един ден когато Исус говорел 

на тълпата майка му и брат му дошли и като го чакали отвън, му изпратили съобщение. Тогава 

хората около него му предали: “Виж, майка ти и братята ти са отвън и те чакат.” Тогава Исус 

отговорил: “Коя е майка ми, кои са братята ми?” и като посочил учениците си, казал: “Те са моята 

майка и братя! Който върши волята божия е мой брат и сестра и майка.” Така че за Исус 

семейството включва всички деца на Бога, всички синове и дъщери на Бога, където и да са, на 

земята или дори на други планети. Това е представата на Исус за “семейство” и ето защо аз също 

съм в служба на великото Семейство.  

Малкото семейство? Аз не искам и да чуя за него! Знаете ли защо всички са толкова 

привързани към семействата си? Вие ще кажете: “Защото се обичат, защото не могат един без 

друг!” О, не: те просто мислят за старините си: те искат да са сигурни, че ще имат топлината и 

сигурността на семейството около тях. Това е толкова егоистично! В контраст на това, вижте 

поведението на животните. Още щом зверчето или новоопереното птиче е способно да се грижи за 
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себе си, майката го изхвърля от бърлогата или гнездото. Животните са по-безкористни от хората. 

Те никога не се опитват да задържат младите за себе си под претекста, че ги обичат! Такива 

родители не обичат децата си истински, те просто се осигуряват. Привързаността им не е нищо 

повече освен себичен интерес и страх. Разбира се, майката винаги ще се възхищава на потомството 

си и ще бъде убедена че синът и ще бъде гений, божественост (по-вероятно е той да бъде 

нещастник, но с нея не може да се спори!). Във всеки случай, в това отношение животните се 

държат по-добре от хората. Майката защитава малките си докато са слаби и се нуждаят от 

закрилата й, но после ги оставя да се справят сами. Докато хората … вижте ги само: някой може да 

бъде на шестдесет години и да е президент или министър, но майка му все още се суети около него 

и му натяква да се облича добре, за да не хване хрема, да се храни добре и т.н. Какъв вид 

майчински инстинкт е това? Дали това е добродетел или проклятие? Може би ще кажете, че тя 

силно го обича, че това е майчинската и любов … Хм, ако трябва да анализираме какво наистина 

стои зад това … Но нека оставим това за друг път. 

Сега, в светлината на казаното, погледнете честно в себе си и се попитайте какво е 

отношението ви към собственото ви семейство: какво чувствате към тях, какви са мотивите ви, 

какви са плановете ви за бъдещето?  

Аз мога да видя нещата в различна светлина, защото Небето ми е дало друга гледна точка. 

Да, цялото ми богатство е концентрирано в една точка, точка която не може нито да бъде измерена, 

нито претеглена, нещо което винаги съм търсел и съм прекарал живота си за да му служа. Никой 

не знае къде и какво е това, но благодарение на тази посока с течение на времето ще притежавам 

Небето и земята, всичко което желая. Това е най-високата от всички позиции, от която погледа ми 

обгръща всичко. 

Нека ви илюстрирам нещата по-нагледно. Университетски професор с три доктората работи 

в лабораторията си на приземният етаж, докато дванадесет годишният му син е на тавана или на 

двора на върха на някое дърво. Той е само едно малко момче без никакви научни степени, но от 

позицията в която се намира може да види надалече. Изведнъж той се провиква: “Татко, татко, 

леля и чичо идват, виждам ги!” “Хубаво, какво друго виждаш?” “Мога да видя че чичо носи голяма 

чанта …” Така че бащата, който е долу и не може да види нищо, пита сина си. Кое е това дете? 

Това съм аз! Да, аз съм само на дванадесет години, но тъй като мога да видя нещата от високо, във 

всички посоки, мога да опиша какво виждам на професорите, учените и изследователите, които са 

заети с изчисления и размишления за нещата, но не виждат нищо, защото са прекалено ниско. Аз 

съм малък, нямам дипломи и социални позиции, но съм много добре разположен, така че мога да 

видя надалеч, надалеч. Не си ли струва да се поработи здраво за да се достигне тази гледна точка? 

И от тази гледна точка аз мога да кажа какво наистина представлява семейството. Защо никой от 

безбройните мислители, социолози и психолози никога не е виждал нещата по този начин? Те не 

разбират че малката семейна клетка е нищо без великото Семейство. Те никога не са се замисляли 

за космическото измерение на семейството и винаги са се спирали само на ограниченият, малък, 

личен аспект. 

Съзвездието на Водолея, което се приближава към нас, ще задължи човечеството да мисли с 

понятията на вселенските измерения. Да, Водолеят ще ни донесе космическите представи. Всички 

големи научни открития от последните години са вдъхновени от Водолея, и те едва са започнали! 

Но след това хората ще навлязат в ерата на истинските, вътрешни открития: ще открият че човек е 

безсмъртен, че любовта е всесилна, че единственото богатство което си струва да се трупа е 

светлината. Така че най-важното е: любов, която е всесилна, светлина, която ни разкрива всичко и 

воля, която е необходима за да се развият вътрешните сили, вместо да се разчита на външни 

средства, машини и инструменти. 

Бонфен, 19 септември 1975 

II 

Тъй като хората никога не са били инструктирани в Науката на Посветените, те не разбират, 

че всичко което помислят, почувстват, пожелаят или за каквото се надяват, отива в невидимият 

свят и задвижва енергии и сили, които могат да бъдат както благотворни, така и зловредни. Ако 

знаеха достатъчно за това, хората щяха да разберат че вътрешният им живот, живота на мисълта и 

чувствата им е есенциален фактор в определянето на собственото им бъдеще и това на цялото 

човечество и че се налага да дадат нова насока на живота си. По тази причина най-първото което 
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ученика на Езотеричната Школа научава е да наблюдава мислите, чувствата и желанията си и да 

бъде наясно за целта и посоката им, така че да може да се свърже с благотворните сили на 

природата и работи за собствената си еволюция и еволюцията на цялото човечество. 

Междувременно всеки е твърде зает, в собственият си малък ъгъл да предизвиква хаос и 

когато се разболее или се забърка в някоя каша, той е последният който разбира че сам си е 

навлякъл бедите. На света има четири милиарда невежи същества и всеки ден без прекъсване те са 

заети с пораждането на деструктивни сили. Разбира се, те си нямат на представа че това е с което 

се занимават и когато някой се опита да ги просветли, те учудено се взират в него, мислейки си: 

“Той трябва да идва от друга планета! Мислите и чувствата не могат да бъдат видени или пипнати, 

как тогава могат да предизвикват събитията в света?” Докато хората продължават да бъдат така 

невежи, ситуацията никога няма да се промени.  

Преди да пожелаят хармонията, мира и радостта на новият живот, хората се нуждаят 

страдания. Ако те не бъдат смазани от всякакъв вид нещастия, те никога няма да разберат или да 

решат да работят за Божието Царство. Дори две световни войни не са достатъчни, за да ги накарат 

да се вразумят. И сега, когато се приближава третата световна война, аз вярвам че този път всички 

ще разберат и ще жадуват за Златната Епоха. Понастоящем има само една шепа хора които я 

желаят. Но това не е достатъчно, молитвата им няма да бъде чута или отговорена! Целият свят 

трябва да я иска и да се стреми към нея, всеки отделен човек трябва да я пожелае. Но тя никога 

няма да дойде освен ако човек не промени манталитета си. Вече години наред обяснявам в какво 

трябва да се състои тази промяна: има стотици различни положения които трябва да бъдат 

прегледани и променени. Ако хората настояват да продължават като преди, те могат да обвиняват 

само себе си. Никой не може да ме обвини че не съм си свършил работата, че не съм им показал 

пътя.  

Когато скоро ви говорих за семейството, някои от вас бяха ужасно разтревожени. Вие 

видяхте че това което казах е диаметрално противоположно на вашите традиции, убеждение и 

навици. Но аз не мога да направя нищо по този въпрос: аз трябва да разкрия истината и да ви 

помогна да разширите съзнанието си. В течение на времето толкова много погрешни концепции са 

били утвърдени и сега те стоят на пътя на човешкото щастие! Погледнете само как се държат 

хората: целият им живот се върти единствено около собственото им оцеляване, около наличието на 

достатъчно храна и дрехи, печеленето на достатъчно пари, женитба и създаването на деца и т.н. Те 

мислят само за себе си. От време на време те правят нещичко и за обществото, но общо взето 

каквото и да правят е за тях самите. Ето защо положението на хората си остава същото. Никой не 

мисли за колектива, но само за себе си. Хората вярват че ако организират живота си добре ще 

намерят сигурността която търсят, но това не е така.  

Ние живеем в колектив и ако революция, бунт или война избухне в този колектив, нашата 

частна собственост също няма да бъде съхранена. Така че дори и да се опитаме да направим всичко 

за собствената си сигурност, ако обществото се развълнува всичко ще бъде разрушено. Историята 

ни показва че над главата на всеки човек винаги стои в очакване Дамоклиевият Меч. Света е 

виждал много богати и влиятелни хора, които са били сякаш неуязвими, докато някой конфликт е 

разрушавал обществото и те са губели всичко, дори животите си! Но ако живота на колектива се 

подобри, всеки отделен индивид ще бъде осигурен. Всичко зависи от стабилността на колектива: 

това е единствената гаранция за сигурност и просперитет на индивида. Хората не успяват да 

схванат това и защото не разбират, никога не решават да работят за по-голямата общност. Вие ще 

кажете: “Забравяте за политическите партии. Те поне работят в ползата на целият колектив!” Да, 

но за много ограничен колектив. Държавата е като индивида. Ако е сама, винаги може да бъде 

атакувана от другите държави. Това не е начина по който трябва да се гледа на нещата.  

Да, единственото решение е да работим за цялата световна общност. Водачите на всяка една 

държава в света трябва да разберат че някаква форма на световно правителство е неизбежна. 

Всички отделни страни трябва да се слеят в една голяма държава. Целият свят трябва да стане едно 

голямо семейство. Вие ще кажете: “Говорите невъзможни неща!” и ще изброите всички причини 

които ви карат да мислите че това е неосъществимо! Да, аз знам реакциите ви предварително. За 

момента може би сте прави, това не е възможно. Но аз работя за бъдещето. За в бъдеще тази цел 

ще бъде постигната защото определени събития ще накарат хората да приемат този нов поглед 

върху нещата. Нищетата, катастрофите и войните ще накарат хората да променят възгледа си. И 

тъй като основата вече ще е заложена от лекциите и книгите, тези които имат силата и средствата 
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ще могат да продължат да градят на тази основа. Това е посоката която трябва да вземем. Само 

общество което е построено на тези великолепни принципи може да осигури бъдещето и 

оцеляването на индивида. Ако искаме да постигнем тази колективна структура, всеки един от нас 

трябва да замени ограничената си, егоистична гледна точка с много по-широка космическа 

представа. Така човек няма да загуби нищо, но само ще спечели.  

Дошло е време да приемем новата философия която Ерата на Водолея носи на земята. 

Трябва да я закрепим и усилим като и дадем все повече пространство в сърцата и ума, в душата и 

духа си. Мислите и чувствата на всички просветлени същества сформират мощна светлина, която 

се разпространява и въздейства умовете и сърцата на мъжете и жените и един ден цялата земя ще 

бъде обхваната и “заразена” от тази нова светлина. Ето защо често повтарям че когато хората 

отказват да повярват че мисълта е активна сила, те сериозно задържат еволюцията на света. Но 

когато ние знаем колко мощни са мисълта, медитацията и молитвата и колко ползотворно е 

влиянието им върху човечеството, благодарение на тази си работа ние участваме във великото 

дело на светлината, така че Великото Бяло Братство да може да обхване в дейността си цялата 

планета. Всъщност Всемирното Бяло Братство желае само едно нещо: цялото човечество да бъде 

обединено в едно семейство. 

Всички религии вярват че хората са деца на един и същ Баща. О, да, те вярват, вярват! Но 

каква е ползата от тяхната вяра ако те се държат сякаш не вярват в нищо? Даже християните чиято 

специална молитва започва с думите: “Отче наш който си на Небесата…” и които толкова 

настояват на братската любов която трябва да обедини всички хора … Вижте ги само как се 

държат един към друг! Идете в съда и ще видите дали се държат като братя и сестри! Те плюят в 

лицето на всяко правило от евангелията. Дори членовете на едно семейство показват такава ужасна 

враждебност един към друг! 

Всемирното Бяло Братство работи за да направи света едно голямо Семейство в което 

всички се обичат, в което всички са посрещани с усмивка и топлота където и да отидат, дори от 

братя и сестри които те срещат за първи път! Докато в наши дни за да бъдете допуснати в някои 

държави трябва да отидете и се молите на колене … и дори тогава често сте посрещани с отказ! 

Засега братството на земята не съществува! Ние сме които строим това братство, братство което е 

предопределено да се разпространи навсякъде по целият свят. На практика то вече започва да се 

разпространява. Вие виждате как откакто Бялото Братство беше установено във Франция, 

общественото мнение се промени значително. Хората започват да говорят нашият език. Идеите на 

Учението могат да бъдат чути по телевизията и радиото и видени в пресата. Преди хората се 

подиграваха на тези идеи, но сега започват да ги приемат. И това е само началото! 

Всемирното Бяло Братство извършва изключителна работа в света. Резултатите още не са 

много видими, но аз ви уверявам че не след дълго те ще бъдат видни. Всички ще говорят нашият 

език. Нима е толкова лошо да участваме колкото можем в тази работа? Би трябвало да се гордеете 

ако можете да кажете: "Животът ми има смисъл защото работя за целият свят!” Но, вместо да 

сътрудничат в тази необятна и велика работа в помощ на хората, те предпочитат да продължават 

техните малки, блудкави незначителни животи. Вие ще кажете: “Да, но аз не мога да видя никакви 

определени резултати.” Да, засега може би не могат да бъдат видени, но могат да бъдат 

почувствани! 

Аз ви каня да се включите в дейности благодарение на които живота ви ще стане толкова 

интересен и светъл, че вие самите ще се учудите. Трябва да разберете че само в този труд може да 

намерите истинска радост, щастие, сила и великолепие, в желанието да работите за целият свят, 

защото така привличате висши същности които идват и ви сътрудничат. Тук в този център вие 

имате всички подходящи условия за тази работа: философия, нормални условия за живот, природа, 

красота. Какво чакате още? Когато трябва да се включите в някоя драка, всеки е готов, но когато 

сте молени да участвате в работата на небето … “О, не, много съм зает!” 

Сега, трябва да ви кажа че тази огромна работа която все още трябва да бъде извършена на 

земята, вече е била постановена отгоре. Небето е решило че всички човешки стойности трябва да 

се променят. Но Небето не може да се прояви на земята направо, защото междинните области са 

като зони затворени една за друга. Това не значи разбира се че те са наистина разделени, но тъй 

като всеки регион е с различна плътност, нищо не може да бъде постигнато в никой от тях без 

подходящи инструменти. Духовете от невидимият свят са изключително силни, но те не са 

ефективни на физическо ниво защото телата им не са направени от физическа материя. В 
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спиритичните сеанси медиумът доставя флуидна материя, позната като ектоплазма и когато духът 

я получи, той е в състояние да разруши къща за по-малко от секунда, но без нея те не могат да 

помръднат дори и перце! 

По същият начин, и най-издигнатите духове от невидимият свят не могат да се намесят в 

човешките дейности освен ако самите хора не им предоставят средствата за това. Представете си 

че сте в огромно, солидно укрепление. Освен ако някой предател не отвори вратата, нападателят 

никога няма да може да проникне. Спомням си че един ден аз говорех на Братството и казах: 

“Знаете ли кой съм аз?” Аз говорех с такъв знаменателен глас, че всички очакваха да кажа че съм 

Исус Христос или свети Павел, но те бяха много разочаровани когато казах: “Аз съм предател”! В 

края на краищата, да бъдеш предател не е нещо с което можеш да се гордееш! Но в същото време 

не е толкова лошо, защото света е една огромна крепост и Небесните Сили не могат да проникнат в 

нея освен ако някой предател не им отвори вратите, и това е моята задача. Разбирате ли сега за 

какъв вид предател ви говоря? Духовете от тънките сфери не могат да направят кой знае какво на 

земята, защото тук силата е в ръцете на хората. Когато хората решат да направят нещо, духовете не 

могат да направят нищо. Ето защо Небето търси някой който да отвори вратите и да го пусне 

вътре. Така че духовните хора винаги са предатели които пускат Небесните духове в цитаделата. 

Така че сега всеки един от вас трябва да стане предател за да разреши на божествените същности 

да влязат и трансформират земята.  

Има още нещо: когато Исус лекувал някого, той го питал: “Вярваш ли?” Защо? Може би той 

би могъл да лекува и без това? Не, не би могъл. Трябвало е да има отворена врата през която 

лечителските му сили да влязат и да възстановят реда. Ако не вярвате, Небето не може да направи 

нищо за вас, защото вратите ви са затворени. Вие често се оплаквате че Бог не идва за да ви 

помогне и да ви излекува. Но това е защото вие не давате нищо от себе си, вие дори не отваряте 

вратите, така че Той да влезе и да прави чудеса във вас. Вие плачете и мънкате: “Господи, 

Господи!” Но какво очаквате Той да направи за вас ако вие не му помогнете?  

Сега знаете какво да правите. Трябва да станете предатели! Трябва да сформираме братство 

от много напреднали същества, които работят за да построят мост, по който небесната армия може 

да проникне и трансформира земята. И аз ви обещавам че все повече работници ще дойдат да се 

присъединят към нас. 

Бонфен, 25 септември 1975 
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