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ПРЕДГОВОР ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ
ВЪПРОС:
ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНА
ЗА ХЛЯБА СЛЕДВАН НЕПРЕРИВНО ОТ ТЕМАТА ЗА ЗАКОНА
ЗА ДЕСЯТЪКА
ОТГОВОР:
ЗАЩОТО ОБЩЕСТВОТО НИ Е В ЗАСТРАШИТЕЛНА
ЗА САМОТО МУ СЪЩЕСТВУВАНЕ КРИЗА И ОТ ТАЗИ
КРИЗА СЕ ИЗЛИЗА САМО С НОВИ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ
И ВСЛУШВАНЕ В ДРЕВНАТА ИЗНАЧАЛНА МЪДРОСТ.
БИЛО Е КАЗАНО ЗА ХЛЯБА ДА НЕ СЕ КУПУВА И ПРОДАВА.
БИЛО Е КАЗАНО ЗА ЛИХВАТА – ДА НЕ СЕ НАЛАГА
И ДА НЕ СЕ ЗАДЪРЖАТ ПАРИТЕ В ПАРАЗИТНИ КАСИ В
ИМЕТО НА СДЕЛКИ ЗА ВЛАДИЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА
СВЕТА.
БИЛО Е КАЗАНО НА ХОРАТА, ЧЕ АКО ИСКАТЕ ДА ВИ
ВЪРВЯТ НЕЩАТА, ПРЕДОСТАВЯЙТЕ ВАШИЯ ДЕСЯТЪК
КЪМ БОГА.
БИЛО Е КАЗАНО НА ХОРАТА, ЧЕ АКО ИСКАТЕ ДА
ВЗЕМАТЕ ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩОТО НАЧИНАНИЕ И ВЪОБЩЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ В КОЛЕКТИВ ОТ ДЕСЕТИМА ПОНЕ.
Къде са тия нови ценностни модели и кой да ги даде! Ще
попитате с недоверие.
ИМА ГИ ТИЯ НОВИ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ ОКОЛО
ВАС, НО Е НУЖНО САМО ЕДНО: ЗАТВОРЕТЕ ВРАТАТА
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ЗА ОНОВА, КОЕТО ИДВА ОТ ГОВОРИТЕЛИТЕ НА СТАРОТО, (само когато затворите старата врата, се отваря новата
към бъдещето) А ТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДНЕС ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ПОВТАРЯТ С МЕДЕН ГЛАС КАТО СТАРИ ЛАТЕРНИ
УДОБНИТЕ НА ДНЕШНАТА МАТРИЦА СТАРИ ШЛАГЕРИ, БЕЗВЪЗВРАТНО ОСТАРЯЛИ ДНЕС И НЕСЪОБРАЗЕНИ
С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ПРИЗИВИТЕ ЗА КУХО ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ И ОТРИЧАНЕ НА АВГИЕВИТЕ ОБОРИ
СА БЕЗСПОРНО ТЕХНИ.
НЕ СЛУШАЙТЕ ТЕЗИ ИНФОРМАТОРИ И ГОВОРИТЕЛИ!
ИЗБИРАЙТЕ ЧОВЕКА НА КОЙТО ДА ВЪЗЛОЖИТЕ
СВОЕТО ДОВЕРИЕ САМО ПО ДЕЛАТА!
ВИЖТЕ НЕГОВИЯ ТОВАР С КОЙТО САМ СЕ Е НАТОВАРИЛ ДОБРОВОЛНО, ЗАЩОТО НОВИТЕ ГОВОРИТЕЛИ
И НОСИТЕЛИ НА НОВАТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ГОВОРЯТ,
А ДЕЙСТВАТ.
ТАКАВА ИМ Е МИСИЯТА И ЖИВОТЪТ ИМ ПРОТИЧА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДНАЧЕРТАНИЕТО ИМ.
МЕЖДУ ДЕЦАТА, КОИТО СЕГА ЩЕ СЕ РАЖДАТ, ЩЕ
ИМА ТАКИВА НОВИ ГОВОРИТЕЛИ.
НЕ УКРЕПВАЙТЕ РАЗПЛУТИТЕ В ЩЕСЛАВИЕ САМОЧУВСТВИЕ НОСИТЕЛИ НА СТАРОТО!
НЕ УКРЕПВАЙТЕ ДНЕШНАТА ИЗТЪРБУШЕНА МАТРИЦА!
НЕ Ӓ ДАВАЙТЕ И ЧАСТИЦА ОТ ВАШАТА ЕНЕРГИЯ,
ЗАЩОТО С ТАЗИ ЧАСТИЦА, ТЯ ЩЕ ВИ ДЪРЖИ ОЩЕ ГОДИНИ В РОБСТВО!
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДНЕШНИТЕ КНИГИ РАЗПОЛОЖИЛИ СЕ ПО ЛАВИЦИТЕ, СА В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ПРОДУКТ НА ГОВОРИТЕЛИ НА СТАРАТА КУЛТУРА. СТРАНА
КАТО БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО Е ИМАЛО ТОЛКОВА ДУХОВНИ ЦЕНТРОВЕ, ДНЕС ПЛАЩА ДАНЪК, НА ТРЕТОРАЗРЯДНИ НАСТАВНИЦИ ОТ АМЕРИКА И АЗИЯ, НОСЕЩИ
АТЛАНТСКИ ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ И ЕВТИНА – КО5

МЕРСИАЛНА ДЪЛБОКО ЗАБЛУЖДАВАЩА ХОРАТА, НЮ
ЕЙДЖ КУЛТУРА.
КУРСОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДУХОВНО ПОЗНАНИЕ,
СА ПРЕВЪРНАТИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕВТИНИ ОБЕЩАНИЯ
ЗА МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ И ПАРИ РЕЗУЛТАТ НА
УСПЕХ В БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО.
ИСТИНСКИ СЕ ЯВЯВАТ САМО ТИЯ КНИГИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА КУРСОВЕ, КОИТО СА БЕЗКОРИСТНИ.
ОСТАНАЛОТО СЛУЖИ НА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА
СТАРАТА МАТРИЦА, ИСКАЩА ДА СЕ УВЕКОВЕЧИ КАТО
ГЛОБАЛИЗАЦИОННА И НОВ СВЕТОВЕН РЕД.
ТО Е ЯСНО, ЧЕ НЯМА ДА Я БЪДЕ ТАЗИ РАБОТА! РАНО
ИЛИ КЪСНО – ЧУВАЛЪТ НА ЛЪЖАТА И ЗАБЛУДАТА ЩЕ
СЕ СКЪСА, ПО-ДОБРЕ ОЩЕ СЕГА КАТО СЕ ПРЕДУПРЕДИ
НАСЕЛЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.
НО КЪДЕ СА ХОРАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СА БУДНИ И
ПОСТОЯННО НАЩРЕК!
ДНЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕ
Е НОРМАЛНО И САМО, МНОГО УЖАСНО ОБЪРКАНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДУХОВНОТО ПОЗНАНИЕ, БИХА
МОГЛИ ДА СЕ ОСМЕЛЯТ ДА ВИ ГОВОРЯТ, ЧЕ СЕГА ВСИЧКО БИЛО НАРЕД И БОГ СИ ЗНАЕЛ РАБОТАТА. ГОСПОД В
КОШАРА НЕ ВКАРВА. ГОСПОД – БОГ Е МИЛОСЪРДЕН И
КОГАТО ИСКА ДА ПОМОГНЕ ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧУТ
И УСЕТЕН В СЪРЦАТА НА ХОРАТА, В КОИТО ИМА ДОСТЪП.
И ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СА НАПРАВИЛИ КОНТАКТ С
НЕГО В СЪРЦЕТО СИ, ПОСЛЕ ДА БЪДАТ ИЗСЛУШАНИ.
ГОСПОД – БОГ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗЛЪГАН ОТ ФАРИСЕИТЕ И МЕТОДИТЕ С КОИТО СИ СЛУЖИ ДНЕШНАТА ФАРИСЕЙСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КОЯТО ПОД ФОРМАТА НА ЗАКОННОСТ ПРОКАРВА БЕЗЗАКОНИЕ, ЛИЦЕМЕРИЕ ЗАД МАСКАТА НА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА.
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ГОСПОД НЕ ПОНАСЯ НИТО ГОЛЯМАТА, НИТО И
ДРЕБНАТА ЛЪЖА. ДРЕБНОТО ХИТРУВАНЕ, АНДРЕШКОВЩИНАТА, ПРЕСМЕТЛИВОСТТА, ИНТЕРЕСЧИЙСТВОТО – ВСИЧКО ТОВА НЕ Е ОТ НЕГО. ОТВИСОКО СЕ
ВИЖДА ОТЧЕТЛИВО И ЯСНО НАРАСТВАЩИЯ ЛИЧЕН И
КОЛЕКТИВЕН ЕГОИЗЪМ НА ДНЕШНОТО ПИРАМИДАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КОЕТО ВЪОБШЕ
НЕ ИСКА ДА ОТЧИТА ПРИНЦИПА НА ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО.
ДНЕШНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е ПОСТАВИЛА ЗА СВОЙ
ЕТАЛОН НА ПРИМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ ОБРАЗА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ ЛИХВАР И БАНКОВ ЧИНОВНИК, ПОСЛУШНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО НЕ МИСЛИ, А ПРИЛАГА ЗАКОНА, КОЙТО Е БЕЗЗАКОНИЕ, КОЙТО ПРОСПЕРИРА В КАРИЕРАТА НА ГЪРБА НА НАИВНОСТТА И
ЗАБЛУДАТА НА ПРОСТОДУШНИЯ БЪЛГАРИН, НЕОСЪЗНАВАЩ ЧУДОВИЩНО ВИСОКИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.
ФАРИСЕЙЩИНАТА ДНЕС НЕ СЕ ПРОЯВЯВА САМО В
ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВОТО, ТЯ Е ПРОДУКТ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. ТЯ Е ЕСЕНЦИЯТА НА ДНЕШНИТЕ АВГИЕВИ ОБОРИ. В ДНЕШНАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРОСПЕРИРАТ ГЛАВНО ХОРА, КОИТО
ПОДДЪРЖАТ ОРЪЖЕЕН БИЗНЕС, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ, ТРАНСФЕР НА ХОРА
И ПРОСТИТУЦИЯ, НОТАРИУСИ И АДВОКАТИ С НЕЧИСТИ СДЕЛКИ, БАНКОВИ ЧИНОВНИЦИ ВЪВЛЕЧЕНИ В КОРУПЦИОННИ СХЕМИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЛИШЕНИ ОТ
БЪДЕЩЕ ПРОЕКТИ. ТОВА СА ФАКТИТЕ И ОТГОРЕ СЕ
ВИЖДАТ КАТО НА ДЛАН – НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИКРИТИ С НИКАКВА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ.
ВЕЛИКАТА СИЛА НА ГОСПОДА НЯМА ДА ВИ ЧИСТИ
АВГИЕВИТЕ ОБОРИ1
Под Авгиеви обори следва да се разбира не само количеството на материалния боклук върху планетата, както и на този т.нар.
астрален боклук, оформящ етерното пространство над градовете
1
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ДОКАТО ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ТЪНЕТЕ В ЛЕНОСТ
И АПАТИЯ. ДНЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Е КРАЙНО ОБЕЗПОКОИТЕЛНО И ЗАСТРАШАВАЩО
НЕГОВОТО ПО-НАТАТЪШНО ЕВОЛЮИРАНЕ. ВРЕМЕ Е
ДА СЕ СТРЕСНЕ ТОВА ЧОВЕЧЕСТВО И ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ
ДЪЛБОКИЯ СЪН В КОЙТО СА ГО ПОДДЪРЖАЛИ ДЪЛГО
ВРЕМЕ СЪЩИТЕ ТИЯ, КОИТО РАЗПЪНАХА СПАСИТЕЛЯ И КОИТО ДНЕС СЕ КАНЯТ ДА ПОЕМАТ ВЛАСТТА НА
ТАЗИ ПЛАНЕТА. ТОВА СА ВСЕ СЛУЖИТЕЛИ НА САТАНАИЛ И КОГАТО ХОРАТА РАЗБЕРАТ, КОЙ УПРАВЛЯВА ТОЗИ
СВЯТ КАТО МАТЕРИЯ, ТОГАВА ТЕ ЩЕ ПРЕСТАНАТ ДА
ГОВОРЯТ КУХИ ФРАЗИ ОТ ТИПА: ВСИЧКО Е ОТ БОГА.
ПОВТАРЯМ: БОГ НЯМА НИЩО ОБЩО С ЛЕНОСТТА НА ХОРАТА, С БОЛЕСТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕДНА
ШЕПА ОТ ТЯХ ДА ВЛАСТВАТ И КОНТРОЛИРАТ СЕБЕПОДОБНИТЕ СИ, С МИЗЕРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА
НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ ТАЗИ ПЛАНЕТА.
ЖАЛНО Е, ЧЕ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА СЕ ДОПУСКА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ. ВМЕСТО ДЕЦАТА ДА СЕ ОБРАЗОВАТ И ВЪЗПИТАВАТ, ТЕ СЕ РАЗВРАЩАВАТ. ТОВА НЕ Е ОТ БОГА, ТОВА НЕ Е ОТ СЪЗДАТЕЛЯ. ДОПУСКА СЕ ПРОТИЧАНЕТО НА ТАЗИ РАЗРУХА ЗАЩОТО
и населените места, резултат на нечистите мисли и дела. Следва да се разбира и самото егерегориално съсловие, егрегориални
формации, които като изоставени гемии продължават да плуват
из пространството на нисшия астрал и да водят своите енергийни
битки в него. Под Авгиеви обори, следва да се разбира живото и
неодушевено пространство над населените места, с наименование
Нисш астрал. Докато този Нисш астрал не бъде премахнат, а това
става с промяна в човешкото съзнание, и прекратяване на пагубната негативна излъчвателна човешка деятелност, никакви нови правителства и антикризисни щабове не могат да спасят планетата.
Мафията, корупцията, престъпността, наркоманията и разврата….,
са само следствие от действието на този Нисш астрал, накратко
казано продукция на т. нар. Авгиеви обори.)
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ЗАКОНЪТ Е ЕДИНЕН И СЪС САМОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ,
ЖИТЕЛИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ОБЕКТИВНО СЪДЕЙСТВАТ
ЗА ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЪРХУ НЕЯ.
НО УСЛОВИЯТА В КОИТО СЕ ВЪВЛИЧАТ НА МАТЕРИАЛЕН ПЛАН, НЕ СА ОТ БОГА.
ЛИХВАТА НЕ Е ОТ БОГА, ДА СЕ ПРОДАВА ХЛЯБА –
ТОВА НЕ Е ОТ БОГА. ДА СЕ ЛЪЖЕ И КРАДЕ ЗАД ПОНЯТИЯ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И НОВ СВЕТОВЕН РЕД,
ТОВА НЕ Е ОТ БОГА. ХОРАТА ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ
ВОЙНИТЕ И РАЗВРАТА, СА НАЙ-ТЪЖНОТО НЕЩО ЗА
СЪЗДАТЕЛЯ И КАК МОЖЕ ТОВА НЕЩО ДА СЕ ТВЪРДИ,
ЧЕ „И ТОВА БИЛО ОТ НЕГО“.
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Правата на човека на тази планета
Съобразно моралния закон на Вселената
1. Право на хляб, хляб наш насущний
2. Право на вода – водата не бива да се продава в бутилки
3. Право на подслон – жилищата трябва да са безплатно
осигурени за всеки жител на тази планета, условия трябва да има за осигуряване на подслон за всеки
4. Право на лечение – безплатна медицинска помощ и никакви здравни осигурителни каси и осигуровки
5. Право на труд – всеки има право да работи и да полага
усилия да реализира онази част от себе си, която би могла
да бъде полезна и за другите като труд
За право на въздух и не може да става дума, защото когато това право бъде поставено като право, това ще бъде часът
на пълната разруха за свободите на тази планета.
Кой ще осигури хляба, подслона! Това е въпросът разбира се!
Държавата, когато държавата наистина държи нещо!
Когато наистина държи нещо в ръцете си, а не просто да е
инструмент държан от ръцете на мафията и богоизбрания
елит. Сегашното положение на тотален дисбаланс ще се изменя постепенно. Държавата няма да бъде изцяло в ръцете на представителите на Черната ложа. В управлението на
обществото и в структурите на държавата трябва да започнат да влизат нови представители, люде, които носят свежи
творчески реформиращи досегашното статукво, идеи. Подобни парадокси като долустоящия с изказването на представителя на банковото съсловие, скоро ще бъдат част от
10

музея на човешката глупост и абсурд.
Парадокс из кулоарите на днешната държавност: Философията на г-н Левон е: „Банката произвежда и продава
доверие.“!
Коментар от съставителя: Това е върхът на човешкото
манипулиране, да караш хората да ти дават парите си за съхранение, вместо да ги влагат в качествени ценности. А може
пък банката да започне да подсигурява с парите, които акумулира самото производство на безплатен хляб! Това не означава ли самите паразити да се самоубият. О времена, о нрави,
санкта симплицитас! Ще кажат древните, които ни наблюдават и сега.
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Откъс
от последните слова на Учителя
Работеше се при „Изворчето на Доброто“. Учителят сам
участваше и ръководеше работата. Когато той насочваше
вниманието си някъде, всички се събираха около него. Голяма грижливост и усърдие се влагаше в работата. Разшири се
басейнът, поставиха се трите гранитни стъпала на пътеката,
направи се площадката и се постла с камъни, направи се път
на водата. Имаше работници, имаше зрители – едни идваха,
други си отиваха.
Учителят беше сериозен, като че решаваше трудна задача. Той работеше като математик, който борави с величини и
числа, известни и неизвестни. Тук всичко имаше значение:
кои хора идваха и кога, къде заставаха, какво вършеха и казваха, какво участие вземаха в работата, какви инициативи и
хрумвания възникваха и как се реализираха. Този ден всичко
беше изпълнено със съдържание и смисъл, каквито в друго
време нямаше. Нещата се съчетаваха по странни, неведоми
закони в едно цяло, тъй както се свързваха отделните букви
и отделните думи в речта – един непонятен за нас език, ала
жив, динамичен и магичен, който само Учителят разбираше.
Един Разумен Свят вземаше участие сега в нашата работа.
Бяха най-тежките и съдбоносни дни за българския народ и
човечеството.
Като привършихме работата, Учителят прегледа още
веднъж всичко и видя, че беше направено добре. После, като
се събрахме около него, почна да говори за закона на Справедливостта:
– Справедливостта трябва да се приложи в човешкия
Живот – Справедливостта по отношение на благата, които се
дават.
12

Ако ще има религия, тя да бъде религия па Любовта. Ако
ще има обществен строй, той да бъде строй на Справедливостта.
Сега има ново разпореждане във Вселената до всички
– да сменят старите мерки с нови. Нови мерки се изискват!
Една от новите мерки гласи: обичай другите така, както искаш тебе да обичат. Всеки трябва да знае, че благото, което
иска за себе си, трябва да бъде благо и за другите.
В Мойсеевия закон социалният въпрос е разрешен така:
в течение на 49 години каквото вземаш, трябва да го върнеш
на 50-та година. Тогава всички стават пак равни. Петдесетата
година става юбилейна година. Всички се радват, като дойде тя. Всеки връща на брата си това, което е взел от него.
Досега са минали 45 юбилейни години, без да са празнувани. Сега трябва да има 45 юбилейни години, които да дойдат
една след друга, за да се възстанови равновесието, справедливостта, правилното разпределение на благата. Понеже от
2500 години насам е пропуснато празнуването на юбилейните години, сега тези 45 пропуснати юбилейни години ще се
празнуват една след друга, наведнъж. Това е краят на века.
Краят на века започва от 1914 година. През тези 45 години
всеки каквото е взел, от когото и да е, ще го върне.
Според Мойсеевия закон ако някой е бил роб, след 49 години е вече свободен. Ако владее земя, взета от друг, след 49
години трябва да я върне на онзи, от когото я е взел.
Ако управниците не разрешават справедливо всички
спорни въпроси между народите, в следващите години ще
станат големи промени в света. В течение на 45 години народите трябва да се освободят от всичко чуждо, да ликвидират
със старото.
Всички Същества, които Бог е пратил на земята, имат еднакви права да живеят. Никой не трябва да им отнема тези
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права. Великото Разумно Начало гледа еднакво на всички
хора. Насилието не е угодно на Бога. Той търпи, но в края на
краищата последствията ще дойдат.
Никое Същество не може да отнеме благото, което ти е
дадено. Ако вие го изгубите, кога и да е то ще се върне при
вас.
Всеки човек се ражда с известни Божествени права. Никой няма право да те лишава от Божествените права, които
имаш. Разбирам онези права, които Бог ти е дал. Това е новото съзнание, което се пробужда. Всеки трябва да зачита правата на другите хора и на другите народи.
Една книга може да е много проста външно, но ти я обичаш за съдържанието. Също така човек трябва да уважава Божественото, вложено във всекиго: човек, животно и растение.
Това изисква законът на Справедливостта. От това гледище,
когато някой направи погрешка, не казвай, че е лош, защото
нарушаваш закона на Справедливостта, т.е. уважението, което дължиш към всяко Същество. Този човек е плод в период
на узряване, не е още узрял, но ще узрее.
За да бъдем в съгласие с този закон на Справедливостта,
трябва да пристъпваме със свещено чувство един към друг.
Справедливостта определя отношенията между хората.
Добро е това, което е добро за всички, а не само за едного. Справедливостта изисква всеки да се ползва от Божиите
блага. Ако ние искаме да ги вземем и да ги задържим само за
себе си, това не е право. Трябва да ги дадем и на другите.
Децата растат и като растат, паралелно с това трябва да
расте и бюджетът за тях. За първата година им се отпуска помалко, за втората – повече и т.н. Същото е и по отношение на
народите. И те растат и трябва да се подобрява тяхната храна,
жилище, облекло и пр. Благата на Природата трябва да бъдат
достояние на всички, всички да се ползват от тях.
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Бъдещата Любов ще се различава коренно от сегашната. Новата Любов ще се отличава със следното: благото на
всички е и благо на всеки едного. От Невидимия Свят всякога
изпращат изобилие. Ние живеем в свят, дето има изобилие.
Има достатъчно хляб, дрехи и всичко, но тези блага не са
правилно разпределени. Ако хората живееха добре, щеше да
има за всички.
Престъплението седи в това, че едни искат да имат повече блага, отколкото им се полагат. Всеки трябва да задържи
толкова, колкото му е необходимо.
В човешкия порядък нещата не са организирани. В
Божествения порядък има изобилие, но няма излишък.
Там няма защо някой да се осигурява за в бъдеще. Той е
осигурен. За въздуха и светлината и богатият, и сиромахът еднакво са осигурени. И от вода не са лишени. Кой ще
лиши човека от вода в планината? В това седи голямото
заблуждение, че хората не се подчиняват на Божествения
порядък, който е вложен в тях. Те искат да турят нов порядък, да турят закони. Безпредметни са човешките закони. Няма да учим стомаха как да мели храната, той си знае
работата. Ти само ще я дъвчеш добре. Същото е и със сърцето. Ако ти се месиш в работата му, ще я забъркаш. Божествените закони съществуват, трябва само да ги приложим.
Да се даде на всички според нуждите им – това изисква
Божественият закон на Справедливостта. На малкото дете –
по-малко, на възрастния – повече.
Равенството не значи изравняване, но на всекиго да
се дадат условия и права според степента на неговото развитие.
Ние искаме да бъдем богати. Там е заблуждението.
Всички хора трябва да работят. От извора, където се черпи Божествената вода, всеки да вземе толкова, колкото
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му трябва, не повече. Не се позволява да се трупат благата. Правилото е: всеки да вземе толкова, колкото може да
носи.
Богаташ сънувал една вечер следното: иде една каруца с
три чифта бели биволи, натоварена със злато и всеки получава по малко от златото. Този богаташ донесъл един голям
сандък и поискал да му го напълнят. Казали му: „Всеки може
да вземе само толкова, колкото може да носи на гърба си.“
Турили сандъка на гърба му и почнали да сипват злато – една
лопата, две лопати, три и той все казвал:
„Още, още!“
Най-после сандъкът станал толкова тежък, че богатият
не можел да се мръдне и се задушил под тежестта му. Като
се събудил, разбрал, че има богатство повече, отколкото му
трябва и почнал да го раздава на другите.
Минаваш покрай едно дърво. Имаш право да откъснеш
няколко плода и да ги изядеш. Тръгваш на път. Ако на всеки
пет или десет километра има извор, има ли смисъл да носиш
дамаджана с вода?
Правдата е един вътрешен закон за разпределение на Божествените блага по всички части на социалния организъм.
За да има мир в една държава, трябва да има Правда спрямо
всички хора без разлика. Богатият се страхува да не го оберат,
сиромахът се страхува да не умре гладен. Нека богатият даде
половината от богатството си на сиромаха. Благата са общи
за цялата страна. Трябва да се вземат оттам, дето ги има много, за да се пратят там, дето са малко или ги няма.
Срещам един човек, който ми казва: „Чувалът ми е празен,
не зная какво ще правя. Децата ми умират от глад.“ Срещам
друг с пълен чувал. Той казва: „Тежък е чувалът ми, не зная
как ще го донеса до дома.“ Нека този с пълния чувал извика
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онзи с празния чувал и му каже: „Братко, и двама ни очаква
смърт, вземи половината от моя чувал, че и на двама ни да се
подобри положението.“
Някой казва: „Господ е определил положението на богатия и на бедния.“ Казвам му: „Ти говорил ли си с Господа?“
Той казва: „Така е казал един от пророците преди три хиляди
години.“ Казвам му: „Ти говорил ли си с този пророк?“
Социалният въпрос трябва да се разреши. За основа на
разрешението да се вземе дишането. Благата трябва да се разпределят правилно, да има правилно вземане и даване.
Така вие ще излезете от постоянната тревога за храненето. Когато Бог създаде хляба, забрани да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо?
Защото продавате хляба – най-великото благо в Живота.
Абсолютно забранено е да се продава хлябът и брашното! България трябва да бъде първата държава, която да
приложи Божия закон за земята – хляба да се дава даром.
Само онзи може да приложи този закон, който е чист и
безгрешен. Господ казва: „Нямате право да продавате и да
купувате благата, които ви дадох.“ Тази истина – да дадеш
хляба даром – вече трябва да се приложи на земята. Не е позволено да продаваш хляб на братята си. Това влиза в разрешението на социалния въпрос.
Има един закон: който не дава доброволно благата, после
ще ги даде по закона на насилието. Ако не ги дадеш доброволно, ще ти ги вземат насила.
Вървял важен, богат човек по един път. Видял го един
бедняк и му казал: „Не върви по този път, има пропаст по
него.“ Богатият казал: „Не е твоя работа.“ Но като вървял,
паднал в пропастта и почнал да вика за помощ. Притекъл се
бедняка да му помогне и му казал: „Нали те предупредих?“
Богатият като паднал, ще се научи на ум. Значи, след като има
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опитността, ще познае доброто.
Когато говорим за Божествения порядък, трябва да си
представим един свят на изобилие. В изобилието престъпления не се вършат. Какво коства, когато съм при едно езеро, да
давам на всички изобилно вода?
Божественият порядък е порядък на Любовта. В него има
изобилие, защото Любовта носи изобилието. Трябва да влезем в Божествения порядък, така ще приложим новия начин
на Живота.
Изворът на Доброто – Последни слова на Учителя
Мърчаево – 1944 година
Записал Словото: Боян Боев
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Беседа от Беинса Дуно
Живата енергия
И пак се наведе долу и пишеше на земята. (Йоан 8:8)
„И пак се наведе долу и пишеше на земята.“ Всички велики работи стават в безмълвие и на тайно. Великите въпроси, великите мисли и великите чувства се раждат в мълчание.
Христос дойде на земята да извърши едно велико дело. „Той
се наведе долу и пишеше на земята.“
„И доведоха при Него една жена, хваната в прелюбодейство, и, като я поставиха насред, казаха Му: „Учителю,
тая жена биде хваната в самото дело, като прелюбодействаше. А в закона Мойсей повели нам, които са таквиз, с камъне
да ги убиваме. А ти що казваш?“ Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята. Той разрешаваше един велик закон,
трябва ли да се убие жената и, ако се убие или осъди, по какъв начин да стане това. Като разреши въпроса, изправи се
и рече: „Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камък
на нея“.
Изводът, който можем да направим от тоя разговор, е, че
съдиите трябва да бъдат безгрешни хора. Ако ме питате защо
хората страдат, защо животът им не върви добре, отговарям:
Защото съдиите са грешни хора. Какво благо ще донесе за
народа си съдията, който се подкупва с пари или от общественото мнение? Може ли народът, чиито съдии са подкупни
хора, да благува? – Никога! Следователно, оня, който заема
пост съдия, трябва да съди според учението на Христа. Той
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трябва да бъде безгрешен. Ако безгрешният те бие с камъни,
не само че няма да те убие, но ще възкръснеш. Камъните ще
паднат върху тебе без да те наранят. Сега се качват на власт
хора пълни с грехове и, като те бият с камъни, нараняват те. В
съденето на праведния има живот; в съденето на нечестивия
няма живот. Щом е така, за предпочитане е праведен да те
съди.
„Наведе се долу и пишеше на земята.“ Сега, като говоря,
виждам, че някои си държат бележки. Едни пишат с желание
да се учат, а други – да намерят нещо криво, да ме хванат.
Те съзнателно изопачават фактите. Според мене оня, който
казва, че не говори верни неща, е безгрешен, и приемам да
ме бие с камъни. Оня, който е грешен, да си затвори устата и
да мълчи! Ако не млъкнат устата на грешните, Господ ще ги
затвори. Ако не вярвате, че Господ затваря устата на хората,
идете на гробищата. Ще видите, че там всички уста са затворени. От осем хиляди години Господ затваря устата на всички хора. В това отношение ония, които умират, са грешни;
които се раждат, са праведни. Аз правя такъв извод.
Като се изправи, Христос каза на жената: „Внимавай в
бъдеще да раждаш праведни и чисти души. Ако продължаваш да живееш както сега, няма да излезеш на добър край.
Постарай се, жено, да раждаш чисти души, защото, и които
вярват, и които не вярват, са тръгнали по лош път. Направи
едно усилие, да родиш нещо по-добро“. Доброто, възвишеното, благородното не се ражда при условия, създадени с чаша
в ръка. То не се ражда и в съдилищата, когато осъждат някого
на смърт; то не се ражда и на бойното поле с оръжие в ръка;
то не се ражда и в дипломацията на хората, нито в интригите
между тях. При тия условия се раждат деца на престъпността;
там се раждат мисли, желания и действия на престъпността.
Христос им каза: „Който от вас е безгрешен, нека пръв
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хвърли камък на нея“. Те знаеха закона и един по един станаха и си излязоха. Ако не бяха излезли, щяха да паднат в
дъното на ада. Всички излязоха. – Отде? – Отвътре-навън. И
вие, по същия закон, когато вашите фарисеи и садукеи роптаят против блудницата, кажете им: „Който от вас е безгрешен,
нека пръв хвърли камък на нея!“
И остана Исус сам с жената и рече Ӝ: „Жено, де са онези,
които те обвиняваха? Не те ли осъди никой?“ – „Никой, Господи.“ И Исус Ӝ рече: „Нито аз те осъждам. Иди си и отсега
не съгрешавай вече“. Сега вашето заключение: Тая жена е
виновна; все жените вършат бели, за друго не ги бива. Когато
Господ създаде мъжа, нямаше бели по света. Със създаването
на жената дойдоха и белите. Така казват противниците на жените. Това е въпрос. Ако светът беше оставен дълго време без
жени, може би щяха да стават повече бели, отколкото сега.
Затова Господ каза: „За да не стават много бели, да дойде и
жената в света“. Това е моето заключение. – Как ще докажеш
това? – Как ще докажете вие своето твърдение? Нещата се
доказват само тогава, когато принципите и величините, които ги обуславят, са еднакви. Ако имате неизвестното x в различни степени x, x2, x3, x4, как ще се разберем, ако аз боравя,
например, с x2, а вие с x? Тия величини не са еднакви. Ако работя с величината x3, разликата ще бъде по-голяма от x2; ако
работя с величината x4, разликата ще бъде още по-голяма.
Днес всички хора – мъже и жени, говорят за морал. – Какво представя моралът? – Неизвестна величина, създадена само за слабия. – Защо? – Защото, когато слабият краде,
веднага го наказват; когато силният краде, никой не може да
го накаже. Ако лъв влезе в кошарата и задигне една овца, казваш: Добре, че мене не задигна. Ако в кошарата влезе едно
малко палаче и разгони овцете, веднага ще вземеш прът да го
удариш и ще кажеш: „Ако смееш, влез и друг път в кошара21

та!“ Сегашният свят е пълен с малки палачета, които постоянно се наказват. Големите тигри и лъвове никакъв закон не
ги хваща. И народът знае това и казва: „Законът е за слабите
хора, но не и за силните“.
Казвам: Законът трябва да бъде за всичките – от най-малките до най-големите. Законът трябва да бъде абсолютен и да
се прилага съзнателно от всички, а не чрез стражари. Ако си
служиш със стражари и минаваш за честен, аз се съмнявам
в твоята честност. Ако си служиш със затвори и минаваш за
честен, аз се съмнявам в твоята честност. Ако в една държава не съществуват затвори, бесилки, стражари и навсякъде е
отворено, тогава мога да кажа, че в тая държава има честни
хора.
Днес навсякъде срещате войници, стражари и после казвате, че сте културни хора. При тоя склад от мисли и чувства, от разбирания и морал, каква посока може да даде на
живота? Какъв вътрешен смисъл ще дадете на своя живот?
Какъв е смисълът на семейството? – Да възпита добри граждани. – Какъв е смисълът на църквата? – Да изкара честни и
любещи пасоми. – Каква е целта на държавата? – Да възпита
добри и честни поданици. Един от основните закони на християнството гласи: „Само праведният трябва да се наказва“.
Когато се разбере тоя закон, общественият живот ще мине
през голяма реформа. – Кой може да бъде учител? – Способният, ученият. Невежият не може да бъде учител. Това всички
поддържат. Какъв трябва да бъде свещеникът? – Не само да
има знания и способност, но да бъде абсолютно чист и безгрешен. Казват: „Не гледай делата на свещеника, но слушай
какво говори; гледай как е облечен“. – Расото на свещеника е
човешко изобретение, няма какво да гледаш на него. Гледай
на благородството и на светостта на човека. Казваш: „Гледай
шапката на човека“. – Какво особено ще видиш в шапката
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му? Друг е въпросът да видиш една светла човешка мисъл.
Кажете ми една светла мисъл, създадена от човека. Защо човек не може да създаде такава мисъл? – Защото живее само
за себе си.
Човешкият морал е създаден въз основа на егоизъма.
Казваш: „Когато на мене е добре, и светът върви добре“. Дето
и да отидете – в църквите, в домовете, навсякъде цари същият морал. Докато мъжът внася вкъщи всичко необходимо,
той е мил и драг, няма подобен на него; щом нищо не внася,
и жената, и децата го хокат, наричат го глупак, простак. Като
изгуби парите си, и умът си изгубва. Може ли умът да е в зависимост от парите? Те са продукт на човешкия ум. Следователно, невъзможно е умът да зависи от парите. Смешно е да
мислиш, че като изгубиш парите си ще оглупееш. По-скоро
обратното е вярно: като изгуби парите си, човек поумнява.
Докато е беден, човек никога не обира. Щом забогатее, той
започва да мисли как повече да спечели. Събират се богати
хора и започват да играят на хазартни игри, едни други се
обират. Като знае това, Бог взима парите на човека, за да изправи ума му. Жената казва: „Без пари не може да се живее“.
– Имаше ли пари вашата първа майка, като ви роди? Тя ви
роди без пари. В рая нямаше никакви пари. На един беден
чиновник в София се родило детенце. Той си казал: „Какво
ще правя с тая малка заплата? Как ще се справя с новите разходи? Отде ще взема пари за кръщаване на детето?“ Обаче,
още същия ден го повикали, дали му по-висока служба. След
два–три дни, като отивал на работа, намерил една банкнота
от сто лева. Взел парите и се зарадвал, че има с какво да кръсти детето си. Детето живяло осем години. През това време
работите му от ден на ден вървели все по-добре. Случило се,
че детето заболяло и умряло. От тоя ден положението му постепенно се влошавало, докато дошъл до онова положение, в
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което се намирал преди раждането на детето. Питам: Детето
ли е причина за подобряване на материалното положение на
бащата, или материалното положение създаде детето? Сегашните хора се нуждаят от деца, които да внасят светлина в
човешките умове и сърца. Само така те ще разберат великия
закон на Любовта, който създава добрите гении на човечеството. Светът се нуждае от добри гении, които творят и създават, а не от зли гении, които разрушават и унищожават. И
наведе се Христос на земята и пошепна: „Жено, от ревизията,
която правя, виждам, че не даваш добра насока на децата си“.
Тук земята е виновна, затова Господ я наказва. Аз не разглеждам земята, както вие я разбирате, но се спирам на нейното
философско значение. Ако искате да знаете какво се съдържа в житното зърно или в жълъда, трябва да ги посадите в
земята да израстат. Така и земята ще се развива, ще създава
по-добри условия за растенията. Ако може да се повдигнете
над условията на земята, ще видите, че тя не е такава, каквато
я познавате. Ония, които казват, че виждат земята, са още на
дъното Ӝ. И рибите виждат само водата, но не и земята. За
да видите земята в истинското Ӝ състояние, трябва да излезете от условията, при които живеете. Който живее само на
земята, казва: „Всичко е на земята“. Рибата казва: „Всичко е
във водата“. Коя култура е по-висока: тая на земята, или на
водата? Какво ще си помислите за мене, ако ви кажа, че има
друга земя, освен тая, която знаете. Ще кажете, че нещо ми
липсва. И рибата не вярва, че извън водата има земя с по-висока култура от тая във водата. Когато на някого липсва нещо,
казват, че дъската му хлопа. – Все трябва една дъска да хлопа.
Когато клепалото на църквата хлопа, богомолците отиват да
се молят. За предпочитане е водите на океана да хлопат и шумят, отколкото да са тихи. – Защо? – Да ни предупреждават.
Тихите води са опасни. Предпочитам канарите да шумят, да
24

ни предупреждават, че има препятствие на пътя ни. Мълчанието, тишината се предпочитат, когато човек прави добро.
Според окултната наука мълчанието е необходимо, докато се
роди известна идея. Щом се роди, трябва да има шум, за да
се посее и израсте.
Съвременното общество се нуждае от положителна философия, от правилно разбиране на живота. Това ще донесе
необходимите елементи за нашето растене. Вие сте дошли на
земята не като гости, но като ученици на велико училище, с
желание да учите. Обаче, всеки трябва да знае какво да
учи. Майката казва: „Слава Богу, родих четири деца, мога
свободно да си замина, но се безпокоя кой ще ги гледа след
моята смърт“. Търговецът мисли, че е свършил някаква работа, но и той се безпокои, на кого ще остави богатството. И
министърът, и свещеникът се безпокоят, кой ще ги наследи.
Питам: Важно ли е, от гледището на Божествения свят, да
бъдеш цар, министър или владика? Важно ли е да бъдеш мъж
или жена? Това са второстепенни неща. Казваш: „Какъв да се
родя – мъж, или жена?“ – Това не е важно. Дали ще бъдеш с
мустаци, или с дълга коса, това е второстепенно нещо. Родителите спорят какво да бъде детето, момче или момиче. При
днешните условия не е лесно да се роди и отгледа момиче. Не
само че ще продадеш дъщеря си, но трябва да платиш за тая
продажба. Това било култура! Едно време, когато се женеше
мома, момъкът даваше пари на бащата, а на сестрите подаряваше дрехи. Сегашните хора са обърнали нещата с главата
надолу.
Днес всички хора казват: „Трябва да се работи!“ – Защо?
– „Имаме дъщери, пари са нужни, да ги оженим.“ – И женитбата е второстепенно нещо. Мислете върху същественото
в живота – Любовта. Ще кажете, че същественото е празна
работа. – Не е така. Когато намерите същественото в живота,
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вие разрешавате някои въпроси индивидуално, а именно: отде
идете, какво ще правите, де ще отидете, какви сили носите в
себе си, как можете да се развивате правилно и т.н. Казвате:
„Майката създава детето, тя си има грижа за него“. Ако ви
кажа, че обратното е вярно, какво ще възразите на това? Според мене детето създава майката, то я заставя да работи. Наблюдавайте проявите на природата. Виждате една кокошка,
която е готова да бяга от сянката си – страхлива е. Щом има
пиленца, веднага става безстрашна, цяла настръхва. Достатъчно е да се приближи някой до нея, за да се хвърли срещу
него. И волът бяга от нея. Отде тая смелост у кокошката?
Друго заблуждение. Казвате, че само старите хора могат
да управляват. – Защо? – Защото били умни. – Досега старите управляваха, но оправиха ли света? Понеже не можаха да
го оправят, сега идат младите да управляват. Старите казват:
„Откак дойдоха младите на власт, развалиха света“. Те искат
да хвърлят грешките си върху младите. Не, старите развалиха
света и те трябва да изправят грешките си. Не се обиждайте.
Според мене стар е оня, който живее за себе си. Старият казва: „Едно време вършех много работи, сега нищо не мога да
направя“. Той минава за свет човек, за благородник. Вярно е,
че краката му вече не държат. Върнете се в младите му години, там ще видите колко е свет и благороден! Ние не се заблуждаваме от промените, които стават с човека. Пак питам:
Кое е същественото в живота? Малцина могат да отговорят
на тоя въпрос. Ако кажете, че умът е същественото, виждате, че той се разстройва. Някой ви удари в главата и мозъкът
престава да работи: не може да мислите правилно, не може
да разсъждавате. Де е умът ви? Учените казват, че в такъв
случай мозъчните клетки се дезорганизират и човек не може
да мисли и говори правилно. Значи мисълта не е човекът. Де
е човекът тогава? Мисълта е условие за проява на човека, но
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човек е вън от своята мисъл. Ще кажете, че човек е в сърцето
и в чувствата си. Обаче, и сърцето, и чувствата се изменят.
Мъжът обича жена си, но като остарее тя, той казва: „Омръзна ми тая дъртата!“ Жената обича мъжа си, но като остарее
той, тя казва: „Да се махне тоя дъртак от мене!“ Той гледа
към една млада мома, засуква мустаците си и казва: „Ех, тая
младата!“ После се извинява, че на шега говорил. – Не, той си
казва истината. Шега не съществува. Когато човек не може да
каже истината направо, казва я във вид на шега.
В руско-турската война двама руски войници се спрели
пред една рибарница да гледат рибите. По едно време и двамата спират погледа си на един голям, хубав шаран. Обаче, те
нямали пари и не могли да го купят. Намислили да се скарата,
та по тоя начин да се домогнат до шарана. Дошло най-после
до бой. Рибарят ги гледал и се смеел. Единият грабнал шарана и замерил с него другаря си. Какво станало след това? И
войниците изчезнали, и шаранът изчезнал.
Ще кажете, че това е хитрост на човека, не е шега. Някога
човек прави шеги, когато не може да постъпи направо. Някога шегата свършва с хитрост. Аз не признавам никакви шеги.
В такъв случай кое е същественото? Ако кажа, че душата е
същественото, няма да вярвате. Вие нямате опитността да се
разговаряте със себе си, т.е. с душата си. Аз говоря за положителната наука, в която всяко нещо трябва да се опита. – Как
можем да се разговаряме с душата си? – Това е най-великата
наука. Ако можеш да се разговаряш с душата си, ще научиш
велики неща. Ако не можеш да се разговаряш, ще останеш
невежа. Душата е майката на човека. Майката означава „мая“
– това, което е облякло човека в материя. Всъщност, човек
има две майки: едната е от духовен произход, а другата – от
материален. Първата майка се нарича Божествена душа, а
втората – материя. Тя създава за човека всички противоречия
27

и заблуди. Под „Божествена душа“ разбираме състоянието
нирвана. Когато влезеш в нирвана, ще забравиш всички мъчнотии и противоречия, ще бъдеш готов да понесеш греховете си, както и греховете на хората. Думите на Христа „Ако
не се отречеш от майка си“, подразбират отричане от „мая“,
която настоява, че те е родила и, следователно, има право над
тебе. Тя казва: „Ти имаш морал, но ще ме слушаш, ще гледаш
да се осигуриш. Когато се отнася до твоето благо, можеш да
направиш и престъпление“. Майката „мая“ не възпитава добре децата си, тя ги води в крива посока. Как възпитават сегашните майки децата си? Майката казва на дъщеря си: „Ти
трябва да се храниш добре, да бъдеш здрава и червена, да те
хареса някой богат момък и да се ожениш за него. Като го
срещнеш, ще се усмихваш, да го разположиш към себе си“.
Тази майка не познава душата на дъщеря си. Тя гледа на нея
като на говедо, което иска да продаде. Ще ме извините, че
употребявам думата „говедо“. В моя ум тя има друго значение.
Буквата „Г“ е знак на вечността, т.е. Божествена величина. В лицето на дъщерята майката притежава едно съкровище, което използва по крив път. Право ли е господарят да боде
вола с остена си? Не може ли по друг начин да го застави да
му работи? Волът навежда глава и тегли ралото. Същият вол,
като чуе бръмченето на стършела, подвива опашка и бяга. –
Защо? – Забръмчало нещо около ушите му. Сега и вестниците бръмчат, пишат, че цената на хляба се повишила. Едно
кило струвал шест лева. След това пишат, че хлябът спаднал
на четири лева. След един–два дни пак се повишава – осем
лева. Трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. – Защо? – Защото продават
хляба – великото благо в живота. Абсолютно забранено е
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да се продават хлябът и брашното. Трябва ли след всичко
това да питате защо светът е лош, защо хората са лоши?
Първото условие, което трябва да се спазва, е да се дава
хлябът без пари. Няма по-голямо безчестие от това да купуваш и продаваш хляб. В бъдеще хората ще се чудят на
сегашните хора, че са били такива говеда, да продават и
купуват хляба. Това са говедата на двадесети век. Първите хора, които са злоупотребили с житото, като са го
продавали и купували, не са видели добро до четвъртото поколение. Помнете: Кармичният закон не прощава.
Не казвам, че новата идея да се дава хлябът без пари ще
се приеме изведнъж. Важно е тая идея да проникне в човешкия ум и постепенно да си пробива път. Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че хлябът трябва да
се продава. България трябва да бъде първата държава,
да приложи Божествения закон на земята – хлябът да се
дава даром. Само оня може да приложи тоя закон, който
е абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да
приложи тоя закон, но ще създаде още по-лош. Значи само
мъдрият, праведният и благородният може да приложи тоя
закон.
Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята
чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба? След това
казвате: „Господи, да бъде Твоята воля!“ – Да бъде Твоята
воля, но да се изпълни нашата воля. Обличате се добре, с хубави шапки и цилиндри, а вашите сестри гният в порока! За
един хляб продават своята чест! Как ще оправдаете това, вие,
бащи, майки, учители, свещеници, професори, царе? Ще кажете, че Господ е наредил нещата така. Лъжа е това! Миналите поколения направиха това. Следователно, това, което хората са направили, хората трябва да го изправят! Ние трябва
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да оправим това. Ако някой развалил къщата на своя ближен,
умните хора трябва да я оправят! Ето защо във всички трябва
да влезе великият импулс на Любовта, а не само да се числим
към някоя школа и да казваме, че Бог е такъв или онакъв.
Питам: Продава ли се хлябът във вашия град? – Продава
се: черният по-евтино, белият – по-скъпо. „Ние сме културни хора.“ – Щом е така, аз имам особено мнение за вас и за
вашата култура. Ако това разбиране не се промени, в бъдеще
животът ще стане сто пъти по-лош от сегашния. В продължение на сто години само хората ще се изродят. Фалшификацията на хляба, премесването му с боб, пясък, вар ще изроди
човечеството. – Защо фалшифицират хляба? – За печалба.
Всеки иска да печели с него. Религиозните казват: „Това
не е наша работа, има държавници, които ще наложат новия
закон за хляба“. Питам: От една капка вода ли е образуван
облакът? Всяка капка има желание да измие нещо, да ороси
земята и да напои цветята, с една дума да принесе някаква
полза. Благодарение на хилядите капки всичко в природата
расте и се развива. Всеки човек е водна капка. Следователно, ако ти не вложиш в работа своя ум, своето сърце, своята
воля и желание, какво ще стане в света? Казано е в Писанието: „Когато ме потърсите с всичкото си сърце, Аз ще ви
се изява“. – Какво значи да намерите Господа? – Това значи
да започне великият закон на Любовта да работи във вашите
души. – „Как ще стане това?“ – Започнете да се храните с
най-простата храна, достъпна за всички, за да създадете една
вълна, която да обхване всички хора. Само така ще се оправи светът. Какво става днес? Някои семейства изразходват за
един обяд или вечеря по хиляда и повече лева, други едва
намират 50–60 лева за вечеря, а трети – гладни лягат. Някои
слагат на трапезата си по две–три яденета, а други – нито
едно. След това ще доведат пред съда някоя блудница, която
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се продала за един хляб. После питат Христа какво да правят
с тая блудница. Христос отговаря: „Който от вас е безгрешен,
нека пръв хвърли камък върху нея“.
Питате: „Кой е виновен за падението на тая жена?“ – Всички вие колективно станахте причина за падението Ӝ. Следователно, вие трябва да я изправите. За това се иска чистота – да
бъдете абсолютно чисти! Учението, което иде от невидимия
свят, изисква от всички не палеативна, но абсолютно чистота.
Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, нищо
не го обезсърчава. Чистотата носи здраве за човешкия ум,
за човешкото сърце и за човешката душа. Ето защо първата
хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на
сърцето и на душата. Новото учение препоръчва медицина за
здрави хора, а не за болни. Човешкият свят разполага със затвори за престъпници, болници за болни, приюти за сирачета
и старци, но никъде няма да срещнете заведения за здрави,
добри и умни хора. Едва сега се правят малки опити в училищата. Ако тия опити доведат до добри резултати – да се
затворят всички затвори, болници, приюти, казваме, че се постигнало нещо ценно. Сега какво прави болният? – Веднага
вика лекар. Той пипне пулса – ненормален; сърцето не работи
добре, черният дроб разстроен. Коя е причината за общото
разстройство на организма? – Хлябът. В бъдеще трябва
да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджия. Само добрият, честният,
здравият може да стане фурнаджия. Като меси хляба, той
трябва да пее, да мисли добро за всички. Ако домакинята
не е разположена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като проказата. Не внасяйте тая проказа в хляба. Щом
си неразположена, помоли съседката ти да омеси хляба вместо тебе. Казваш: „Днес хлябът не е добре омесен и опечен“.
– Защо? – Защото си тръгнал да преследваш блудницата и
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да я наказваш. Че хлябът и брашното се купуват и продават,
това не те интересува. Казваш: „Това е в реда на нещата, установен чрез закон“. Всеки трябва да реши тоя въпрос сам за
себе си. Ако вие не го разрешите, има други сили, вън от вас,
които ще го разрешат.
Съществуват разумни, интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. Ако доброволно не им се
подчините, те ще ви заставят насила. – Как? – Както се чисти
прахът от барабана. Като види, че барабанът се е напрашил,
барабанчикът взима пръчица и силно удря върху него. Докато
не се махне грехът, той не престава да удря. Сега и вие сте на
барабана. Ако не се подчините на законите му, барабанчикът
ще започне да удря. Като удари няколко пъти, ще отскочите надалеч. Като дойде законът на Любовта, няма да те пита какъв
си и към каква партия принадлежиш, но ще те пита: „Купуваш
ли хляба с пари и продаваш ли го?“ – „Продавам го и го купувам.“ – „Хайде тогава, далеч от барабана!“ Някой заема високо
обществено положение. Питат го: „Ти продаваш ли и купуваш
ли хляба?“ – „Да.“ – „Тогава, вън от барабана!“ И царе, и министри, и владици, всички ще хвърчат във въздуха! Господ ще
каже: „Нямате право да продавате и купувате благото, което
ви дадох! Нямате право да развращавате вашите братя и сестри!“ Казваш: „Аз имам особени вярвания“. – Долу вашите
вярвания! Само един закон съществува в света – законът на
Любовта. Не трябва ли всички да възприемат великата Божия
Любов? Не трябва ли всички да приемат Божията мисъл? Защо
да не желаем доброто за всички? И да го желаем, то няма да
дойде изведнъж, но поне ще се подготвим за идването му. Искреност е нужна на всички. Жената трябва да бъде еднакво
разположена към мъжа си и когато той носи нещо вкъщи, и
когато не носи. Ако тя го нарича „миличък“ само когато носи
месо, хляб, масло, казвам: Бум! – долу от барабана!
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Казвам: Вие, жени, проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари. Така е казал Господ първоначално. Ще изчисля колко хляб е нужно на България и колко
декара земя трябва да посее. Аз ще бъда първият, който
ще работя без пари. Ще изорем нивите, ще ги посеем, ще
ги ожънем без пари, за да бъде и хлябът за всички хора без
пари. Да работим всички, за да бъде хлябът даром. Има ли
нещо лошо в това? Да се отдели толкова земя, колкото е
нужно за хляба. За всичко останало добър е Господ. В господнята молитва се говори само за хляба: „Хлябът наш
насъщни, дай ни го нам днес“. Сега вестниците пишат, че
хлябът поскъпнал, станал шест и осем лева. Всички се питат
какво ще се прави по-нататък. Казвам: Вместо да се създава
член 4, да се създаде член 10, според който хлябът да бъде
без пари. Нека всеки гражданин вземе определено количество
земя да поработи малко, за да се дава хлябът даром. Тогава
няма да изкарват блудницата пред нас и да питат: „Учителю,
как да постъпим с нея?“ Отговорът е прост и ясен: „Който е
безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея“. Ще приведа
един разказ за изяснение на горната мисъл. Един цар имал
три дъщери с различни дарби и способности. Най-малката
била най-красива и най-добродетелна. За да я предпази от човешки погледи, бащата я държал винаги затворена. Царските
синове от съседните царства научили за тая царска дъщеря
и пратили сватове да я искат за жена. Бащата, посъветван от
мъдреците в своето царство, решил, преди да даде отговор
на сватовете, да изпита кой от царските синове е най-достоен
за неговата красива дъщеря. За тази цел, той избрал няколко
красиви моми от царството си, между които сложил и своите
дъщери. Всичките моми били десет на брой. Той заповядал
да ги облекат като слугини. На най-малката си дъщеря почернил лицето, да изглежда най-грозна. Дошли царските синове
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да оглеждат момите. Един харесал една от тях, друг – друга,
но никой не попаднал на царските дъщери – не им обърнали
внимание. Всеки искал красива мома. Оженили се за своите
избраници, но работите в техните царства не вървели добре.
Преди да стане изборът с един от царските синове се случило
нещастие. Той бил най-мъдрият и най-добрият между тях. От
уважение към момите той се поклонил учтиво към всички,
но, по невнимание, се подхлъзнал и си счупил крака. Момите,
които не били от царски произход, избягали, не искали да се
натоварят с грижи около болния. Обаче, най-малката царска
дъщеря, която външно изглеждала черна и най-грозна, веднага се притекла на помощ. Превързала крака на царския син
и казала: „Нищо, това е едно малко нещастие“. Той си казал:
„Тази е истинската дъщеря. Познах я“. И съвременните хора
не познават истинската царска дъщеря, защото е облечена в
прости дрехи и с почернено лице. Обаче, тя ще дойде да превърже счупения ви крак. Следователно, трите царски дъщери
трябва да дойдат между вас. Всички говорят за любовта, но
нямат Любов. Всички говорят за истината и мъдростта, но
нямат Истина и Мъдрост. Питал съм мнозина: Познавате ли
Любовта? – „Как не, сърцата ни са горели.“ Казвам: Любовта
гори, но не изгаря. Казваш: „Аз зная, какво преживях с моята възлюбена! Аз зная, колко горя сърцето ми!“ – Сега гори
ли? – „Не гори.“ – Твоят огън е бил фалшив. Ти не си опитал
Божествения огън. На тоя огън не се пекат кокошки и агнета.
На него зреят плодове, на него всичко расте. Първият опит,
който направихме през време на войната, беше да познаят хората живата слънчева енергия, да посрещат слънцето и да използват неговите ранни утринни лъчи. Духовенството вдигна
голям шум около това. Аз гледам на слънчевата енергия като
на жива енергия, на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази
жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява. Тя
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не иде от самото слънце. – „Отде иде?“ Няма да ви кажа. – От
Бога иде. – „Де е Бог?“ – Навсякъде – отгоре, отпред, отзад,
но не и отдолу. Казвате, че неприятелят иде отвсякъде. Така
е в обикновения кръг на движение, но живата енергия не иде
отвсякъде. Освен живата енергия никое живо същество не
слиза по нейния път. Даже и ангелите не вървят по нейния
път. Тя е особена енергия. Духовенството казва: „Не търсете
тази енергия сутрин сред природата; търсете я в църквата“. –
В коя църква? – Ако живата енергия е в църквата, де е животът? Покажете ми една църква, в която болният да оздравява
и умрелият да възкръсва. Ако носите Любовта в сърцето си,
Мъдростта в ума си и Истината в душата си, живата природа
ще ви се изяви по особен начин.
Всеки може да провери това. – Кога се раждат добри и гениални деца? – Когато майката излизала точно в това време,
когато живата енергия слизала отгоре. Попадне ли тази жива
енергия върху човека, в неговия ум се раждат велики идеи. Доброто не иде всякога. Животът също не иде всякога, освен при
точно определени моменти, когато Бог – великата сила – слиза
на земята. Достатъчно е само веднъж да възприемеш тази
енергия, за да се ползуваш от нея цял живот. Достатъчно е
един път да зърнеш лицето на истинската царска дъщеря, за да
кажеш: „Разбрах смисъла на живота! Готов съм, Господи, да
изпълня Твоята воля“. Сега, четете различни книги, тоя писал
така, оня писал така, описват различните полета, описват ада и
рая. – Де е раят? Били ли сте там? Раят, за който ви говоря, е недостъпен за вас. Оня, който е купувал и продавал хляба, не
може да надникне в Царството Божие, т.е. в истинския рай.
Кракът му не може да стъпи там. Като отидете в другия свят,
сами ще се уверите в това. Там е написано: „Който е купувал и
продавал хляба, не може да пристъпи в рая“. Това е горчива, но
велика истина. Тази истина – да ядеш хляб даром – трябва
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вече да се приложи на земята. Не е позволено да продаваш
хляб на брата си. Не е позволено да купуваш хляб от брата
си. Яжте хляб без пари, даром! Това е новото учение. Ако
го приложите, ще получите благословението на всички светли
сили, които работят в света, на всички добри хора по лицето
на земята. Има добри хора на земята, но списъците на имената
им са горе. Ако мислите, че името ви, като на добър човек, е
записано в някоя църква и ще се приеме горе, лъжете се. Горе
тия списъци са празни. В каквото общество или църква да си
записан, това горе не важи. Важно е да си записан в книгата на небето. Тия, които са записани там, се наричат с общо
име „чада Божии“ – синове и дъщери на Бога. Те са готови да
се жертват за благото на човечеството. В Божествената книга
има още много празни листове, в които могат да се напишат и
вашите имена.
Сега, като слушате да говоря така, казвате: „Тоя човек иска
да ни запали сърцата“. – Това е най-великото, което може да
чуете. Напишете думите: Любов, единство, съгласие. Любов
към Бога. Единство и съгласие с Бога, Който е Любов и обича
всички души. Съгласие с Бога, Който иска да сложи ред и
порядък в света. Той е направил някои от своите деца кристали, други е поставил с главата надолу – растенията, трети
е направил мушици, бръмбари, риби, птици, млекопитаещи,
и най-после е създал човека, който ходи с два крака и мисли.
Човек се счита венец на творението и си казва: „Не съм като
другите същества“. – Чакай, и твоята глава още не е излязла
от гъстата материя. И ти трябва да станеш живо дърво, с листа, цветове и клони, да завържеш и плодът ти да узрее.
„И пак се наведе надолу и пишеше на земята.“ – Какво
пишеше? – „Далеч сте още да разберете Божиите пътища. Далеч сте още да осъждате своите братя.“ И днес Христос пак
пише. Жената хока мъжа си и нарежда: „Господи, за такъв
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съпруг ли трябваше да се оженя?“ Христос пише: „Жено, ако
си безгрешна, първа хвърли камък върху него“. Мъжът, като
жена си, и той нарежда: „Господи, защо ми даде тази грозотия? Защо не ми даде красива жена? Моята жена ме направи
мъченик, съсипа ме“. Христос пише: „Ако си безгрешен, пръв
хвърли камък върху нея“. Учителят казва: „Господи, защо ми
даде тия лоши, невъзпитани деца? Каква е моята съдба, да
занимавам тия говеда!“ Христос пише: „Ако си безгрешен,
пръв хвърли камък върху тях“. Свещеникът казва: „Отде дойдоха тия пасоми, тия лицемери на главата ми?“ Христос казва: „Ако си безгрешен, пръв хвърли камък върху тях“. Христос пише за всички. Които чуват какво пише, един по един
стават и излизат вън. Един по един напускат църквата и остават само блудницата и Христос. Най-честната, най-искрената, най-благородната душа, която доведоха при Христа, беше
блудницата. Христос я запита: „Жено, осъди ли те някой?“
– „Никой Господи.“ – „Нито аз те осъждам. Иди и не греши
повече.“ В тая душа се криеше нещо възвишено и благородно. Знаете ли как излезе тая жена оттам? Няма да завърша
беседата си. Оставам на вас, вие да сложите заключението.
На умния и малкото е достатъчно.
Помнете:
Любовта с пари не се купува, и за пари не се продава.
Мъдростта с пари не се купува, и за пари не се продава.
Истината с пари не се купува, и за пари не се продава.
Правдата с пари не се купува, и за пари не се продава.
Добродетелта с пари не се купува, и за пари не се продава.
Беседа от Учителя,
държана на 22 май 1921 г. в София
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Законите на парите
(Свободно съставителство вълху казаното от
Петър Дънов – Учителя)
В природата същестува един закон, според който благата
се разпределят равномерно. Разликата е в степента на изобилието. Например, когато снегът на върховете се топи и долините се ползват от тяхното богатство. Щом снегът изчезне и
долините обедняват. Като знаете това, не се радвайте на богатството си, не мислете, че сами сте го придобили. Други са
работили за вас. Ако те престанат да работят, вашето богатство ще изчезне.
Грехът в света не е нищо друго, освен ощетяване. Откраднати пари – извадил си ги от едно място, турил си ги на друго.
Какво престъпление има в това? По този начин като се разсъждава, къде е престъплението? Престъплението седи в това, че ти
вземаш парите, за да живееш. Всякога вземането на парите носи
смърт. С всяка една мисъл да вземеш пари, за да живееш, ти вече
създаваш условия за смъртта си. Какво ще вземеш? Писанието
казва още преди хиляди години: ‘’Елате, купете си от Мене без
пари’’. Има друга разменна монета, не само с пари може да се
взема. Вие тази разменна монета не я знаете. Ако някой стар
дядо иде при някой бакалин, той казва: ‘’Плати!’’. Отива онази
красива девойка, запали юргана на бакалина от четирите страни
– едно кило без пари дава. Защо на дядото не дават без пари, а на
момата дават? Момата е огънят, дядото е желязото.
Трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба,
Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие
виси върху човечеството. Защо? Защото продават хляба –
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великото благо в живота. Абсолютно забранено е да се продават хлябът и брашното. Трябва ли след всичко това да
питате защо светът е лош, защо хората са лоши? Първото
условие, което трябва да се спазва, е да се дава хлябът без
пари. Няма по-голямо безчестие от това да купуваш и продаваш хляб. В днешно време това е невъзможно. В бъдеще хората ще се чудят на сегашните хора, че са били такива говеда да
продават и купуват хляба. Това са говедата на 20век. Помнете:
кармичният закон не прощава. Не казвам, че новата идея да се
дава хлябът без пари, ще се приеме изведнъж. Важно е тая идея
да проникне в човешкия ум и постепенно да си пробива път.
Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че хлябът трябва да се продава. България трябва да бъде първата
държава, да приложи Божия закон на Земята – хлябът да
се дава даром. Само оня може да приложи тоя закон, който е
абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да приложи тоя закон, но ще създаде още по-лош. Значи само мъдрият, праведният и благородният може да приложи тоя закон.
В природата същестува следният закон: даром си взел, даром
ще дадеш. Значи природата изключва всякакви заплати. Може
ли човек да работи, без да му се заплаща? По новия морал,
който излиза от разумната природа, можеш да работиш и без
плащане. Обаче съвременните хора живеят по стария морал,
по морала на своето минало. Тази е причината за техните страдания и нещастия. Когато приложат новия морал, страданията
ще изчезнат. Нов морал, нови разбирания са нужни на хората.
Ако имаш да вземаш, правото е твое, на твоя страна. Но ако
онзи, който има да дава, е по-силен и може да те набие, правото
е на негова страна. Тогава, за да не те бият, не давай пари назаем,
особено ако си слаб. В такъв случай аз бих написала следния
закон: не давайте пари назаем и не вземайте пари назаем. Ако
трябва да вземете пари назаем, не се позволява да искате повече
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от 5 лева. При това положение няма да има безчестни хора на
Земята. Всеки може да плати 5 лева, но не всеки може да плати
500 000 лева или 5 000 000 лева. Ще каже някой, че е изкарал
парите си с пот на лицето. Колко пари може да спечели човек с
пот на лицето си?!
Нищо не става без пари, т.е. даром. „Даром давайте!“.
Кое се дава даром? Любов за любов, добро за добро, знание
за знание. Такъв е законът. За любовта се плаща с любов, за
омразата трябва да се отговаря с любов. Не е така. Ако чистиш нечисти мебели, чиста кърпа ли ще вземеш? Не, ще си
послужиш с пачавра. Нечистият трябва да се изчисти съвършено и тогава ще се облече с чиста риза.
Когато материалните блага господстват над човека,
той загубва дарбите, които Бог му е дал. Парите трябва да
вървят след тебе като сянка на твоя живот, като средство,
но не като цел. Те трябва да те търсят, а не ти тях. И да ги
отблъскваш, те трябва да те следват неотклонно. Дали много
или малко ще дадете на човека – не е важно, за вас е важно
да знаете, че пари не трябва да давате. Природата не работи
с пари. Те са човешко изобретение. Засега хората не могат
да проникнат в богатствата на природата. Ако дадете един
шиник злато на някой човек, преди всичко той не би могъл
да го носи. Златото е тежък метал. Въпреки това, той ще се
полакоми за него, ще се нагърби да го носи.
И Толстой в своето учение се е придържал в правилото
никога да не дава пари. Ако някой му поискал пари, той вземал инструментите си и отивал да работи в къщата му. Ако
някой нямал пари да си купи обуща, той му купувал обуща,
но никога пари не давал.
Парите не са най-важното нещо в живота. Те трябва да се
ползват с мярка, защото много пари лесно могат да се превърнат
от средство в страст, която да доведе до морална деградация.
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Размисли върху правата на човека
на тази планета
Съобразно моралния закон на Вселената и защо нарушаването на тези права, води до нарушаването на Закона от самия човек, като ответна реакция
Право на хляб, хляб наш насущний
Право на вода – водата не бива да се продава в бутилки
Право на подслон – жилищата трябва да се безплатно
осигурени за всеки жител на тази планета, условия трябва да
има за осигуряване на подслон за всеки
Право на лечение – безплатна медицинска помощ и никакви здравни осигурителни каси и осигуровки
Право на труд – всеки има право да работи и да полага
усилия да реализира онази част от себе си, която би могла да
бъде полезна и за другите като труд
За право на въздух и не може да става дума, защото когато това право бъде поставено като право, това ще бъде часът
на пълната разруха за свободите на тази планета.
Кой ще осигури хляба, подслона! Държавата, когато последното наистина държи нещо в ръцете си, а не просто да
е инструмент държан от ръцете на мафията и богоизбрания
елит.
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Тема за размисъл:
Разликата между Заповеди и Напътствия от типа на
познатите Десетте божи заповеди, от една страна, и понятията за грях – Седемте смъртни гряха.
В Заповедите са казани нещата, които не трябва да се нарушават, докато в понятието за грях е заложено само предписанието, отчитайки слабостта на човешката природа. „Когато
се намираме в изкушения, избави ни от лукавия."
Тема за размисъл:
Нарушаването на правата на човека на тази планета
и условията за създаване на грях
Човек не влиза в грях, ако не е въвлечен отнякъде поради
недостиг на дадена негова енергия.
Агресия и гняв – свръхизлишък от енергия янг
Завист – недоволството от ситуацията води до съперничество и опит да се търси причината в съседа
Алчност – желание за свръхнатрупване поради страх от оставане без ресурс
Горделивост – желание за себеизтъкване и себеизявяване,
страх от недооценяване
Чревоугодничество – свръхжелание от материални енергии
поемани чрез стомаха и удоволстването от тях
Похотливост – свръхжелание от енергия на партньора и удовостването от това
Леност – желание за покой или неправене, състояние на спокойствие и липса на риск
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Свободна дискусия в интернет пространството
(Една непринудена и оригинална гледна точка)
7-те смъртни гряха на човечеството
Изследванията показват, че именно в основата на пороците ни лежат определени гени и химически съединения в организма ни. А седемте такива гряха са гордост, алчност, завист,
злоба, похот, лен,чревоугодничество. Малко от нас се досещат,
че всичко това не се опира на библейските текстове. Този набор от пороци започнал да се приема за общоприет едва от 18
век,когато крупният християнски теолог Тома Аквински го
сформирал с лекота. Тези конкретни пороци били отделени от
всички, не защото са най-тежките, а защото повличат след себе
си всички останали грехове, които се изчисляват на десетки.
Още една заблуда съществува. А именно : много от нас бъркат
смъртните грехове с десетте Божи заповеди, дадени от Бог на
Моисей. Между тези два списъка има известно сходство, но повечето са различия.“Не кради“ и „не убивай“ са смъртни грехове, които се наказват на небесните територии. А седемте порока, за които става дума, присъстват през целия живот на човека.
И по принцип при желание – от тях можем да се избавим и в
крайна сметка да се озовем отново в царството Небесно.
Но действително ли можем да се спасим от тези
изкушения?Испанският биолог Джон Медина в книгата си
„Гените и седемте смъртни гряха“ смята, че да се съпротивляваме на греховете е безполезно, тъй като тези наши постъпки са продиктувани от остатъците на животинския инстинкт, който все още е жив в човешкото съзнание.
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1. Ленивост, мързел, безделничество (Sloth)
Как може от биологична гледна точка да се обясни
мързелът?Всеки от нас притежава нещо като вътрешен
будилник,който изготвя разписанието на организма ни. Тази
програма е записана в гените ни. Именно те са отговорни за
желанието ни за работа и за почивка. Но без определена степен ленивост, няма да можем да живеем дълго.Необходимо е
от време на време да мързелуваме, за да презаредим батериите си.Всеки от нас има случаи, в които ценните идеи са се
раждали именно, когато сме се отказвали от всякаква дейност
и сме се отдавали на почивка и мързел. Учените казват, че
когато поискат да работят, мързеливците свършват работата
доста по-добре и качествено от останалите хора. И много от
тях са гении. Има не малко примери за това как до към 33
години хората се излежават върху печката, а след това стават
и извършват едва ли не подвизи. Тези, които се преработват,
изгарят бързо като свещ.Не им остават жизнени сили. В определени дози именно мързелът позволява да се обмислят
важните решения и да се съхранят енергиите, необходими за
достигането на съвършенството.
2. Чревоугодничество, лакомия (Gluttony)
Гладът, по мнение на учените, е онова чувство, което се
появява у човек, когато започва да изпитва недостиг на енергия. Един от отделите на мозъка ни – хипоталамуса – изпраща
своя хормон, който е отговорен за огладняването ни. Зоната
на сивото вещество се задейства като при аларма и ни известява, че ни липсва енергия. Т.е. – необходимо е да се подкрепим.Така че – чувството за глад е условен сигнал. Но така
или иначе ,чревоугодничеството не вреди на никого. Нито на
самия чревоугодник.
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3. Гняв, ярост (Wrath)
Най-доброто генетично обяснение за този грях се явяват
генетичните експерименти с близнаци. Ако един от тях е озлобен, то висока е вероятността да се наблюдава агресивност
и у другия. Т.е. – гневът е в гените. Освен това, е изначално заложен у нас. При едни хора в по-голяма, при други – в
по-малка степен. Биологическият код на гнева се предава от
поколение на поколение. В първобитното общество именно
животинската злоба е помагала да се оцелее в жестока конкуренция между хората. След време хората са се научили да
сдържат тези емоции, с цел култивиране на общуването. Но
съвсем не са изгубили способностите си за ярост. Всъщност
,природата си знае работата – неагресивните хора много потрудно достигат до лидерски позиции. А изпадането в ярост
в някои случаи е полезно, когато е необходимо да се защитават личните интереси.
4. Алчност, скъперничество (Avarice)
От психологическа гледна точка – алчността е досадна,
но и естествена проява на борба за правото ни на собственост, когато това право ни е отнето. Т.е. – в основата на този
грях лежат страхът и безпокойството. Според много хора,
няма нищо лошо в това да не желаеш да делиш с никого това,
което сам си заработил или спечелил.
5. Завист, ревност (Envy)
Завистта и подобните Ӝ преживявания по правило не предизвикват никаква активност. Това е вътрешно чувство . То
става опасно само ако премине в стадий на агресия. Завистта
е възникнала в хода на еволюцията, като биологически необходима реакция на осъзнаването за различията между отделните индивиди в степента на тяхното еволюционно придвиж45

ване. Завистта е елемент на мотивацията – тя те тласка към
нови постижения и стремеж за усъвършенстване. Подобно
чувство е ревността в любовта,или по-точно във връзката.
Всъщност няма нищо лошо в това да искаш да си над конкуренцията – не е важно в бизнеса или в личните отношения. И
ако без завист не е възможно да се движите напред, то в това
няма нищо греховно.
6. Високомерие, гордост, суета (Vanity, Lordliness)
Библейският грях „високомерие“ е пример за типичното
чувство за непълноценност на човек. Овладяването на този недостатък зависи от способността ни за обучение и приемане на
новото в живота ни. Корените на този грях също откриваме в
гените си. Отговорният за това ген, според учените, възбужда
амбициите ни и надменността ни. Освен това, психолозите утвърждават, че гордостта и чувството за собствено достойнство
се явяват най-важните усещания за това, че преживяваме живота си щастливо и успешно. Хората, които доста обичат себе
си, всъщност са безобидни и са доста щедри. Могат да се гордеят много от факта, че са ви услужили с голяма сума пари.
7. Сладострастие, похот, блудство (Lust)
Няма нищо „по-сладко“ от похотта. Какво лошо има в
удоволствието от преплитането на две тела, открили се сред
милиони подобни? В минимум – това може да достави неизмеримо удоволствие. В максимум – да се роди знаменит землянин. Отдавана учените са доказали, че интимният живот
буквално е пропит с химически реакции. Веществото допамин причинява сексуалните фантазии. Серотонинът кара хората да се наслаждават от чувството за предстояща интимна
близост. А тестостеронът е главният герой за това събитие.
Истинска биохимична лаборатория в организма ни! Как е
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възможно да се борим с нейната работа?! Все едно да спрем
движението на Слънцето! В крайна сметка у нас е заложен
инстинктът да предаваме гените си за следващите поколения.
Можем ли след всичко това да считаме похотта за грях?!
В крайна сметка:
Всеки човек в света прави един много прост избор – да
се отдаде ли на животинските инстинкти или да ги овладее?
Удобно ли е да унижаваме, оскърбяваме, да сме подли, след
което да обясняваме, че това е плод на химическа реакция в организма ни. Учените оправдават съществуването на пороците
у човек, но е ясно, че гневът например, води след себе си жестокост. От стария в новия век се пренесоха едни пороци, изчезнаха други, засилиха се трети. Похотта е най-обикновеният
и безобиден в днешно време.Новите пороци са фанатизъм,
лицемерие и егоизъм. А преди векове гордостта е била найстрашното проявление на греховността ни. Седемте смъртни
гряха са едно ново осмисляне на библейската действителност
. Вярно е, че самата цифра „седем“ е също библейска. Смисълът на думата „смъртен“ грях е много по-условна отколкото си
мислим. Пороците ни тежат не с това, че са причина за смъртта на човек, а с тежестта, която ни заставят да носим – тежестта на несъвършенството ни. Едни са греховете на хората пред другите човеци. Съвсем други са греховете на човек
пред Бога. Човек е длъжен да не се предава пред собствената
си биохимия, а да се заеме с култивирането на нравствеността
си. Да защити доверието, което природата му е гласувала, за да
му помага в процеса на еволюцията
Бележка от съставителя: Гореизложената гледна точка
е широкопопулярна и нелишена от логика при положение, че
хората тънат в невежество относно. Реалната етика, Моралния Закон на Вселената.
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Таблица на пороците и съответните добродетели
Седемте добродетели са в противовес на седемте гряха.
латински
1. гняв
ira
2. завистничество
invidia
3. скъперничество
avaritia
4. горделивост
superbia
5. леност
acedia
4. горделивост
superbia
6. похотливост
luxuria
7. чревоугодничество
gulia
грях

демон

добродетел

Сатана
Левиатан
Мамон
Луцифер
Белфегор
Луцифер
Асмодий
Велзевул

търпение
добродушие
щедрост
смиреност
трудолюбие
смиреност
целомъдрие
лишение

латински
patientia
humanita
liberalitas
humilitas
industria
humilitas
castitas
frenum

Всеки ден редом с Господнята молитва, всеки човек трябва да застава като пред огледало с тази таблица и да се дава
отчет, докъде е стигнал по скалата, с т.нар. Седем порока или
гряха, и доколко се е опитал да им противостои с ответните седем основни добродетели. За опитният духовен наставник и приятел, се виждат като на длан върху лицето на всеки
човек отражението или остатъците от Седемте порока или
гряха. Само с неуморна работа и осъзнаване на съответното
качество добродетел, може да се противостои на постоянната
инвазия върху човека от страна на духовете на тъмнината,
които са упълномощени в тези крайни дни, да провокират и
изпитват всеки човек, според способността му да бъде недостатъчно имунизиран към тези пороци-грехове. Имунитета се
постига, като човек преминава смело през изпитанията, взема
своите изпити, съприкосновявайки се с поредния Изпитващ
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го, въвеждащ го в изкушение, дух или дявол, и така противопоставяйки му, съответната добродетел, той става недосегаем и освободен от тези пороци.
Гневя ли се, завиждам ли, алчен ли съм, горделив ли съм,
ленив ли съм, поддавам ли се на похот и чревоугодничество,
ето, това трябва да са въпросите на всеки един, който иска
да придобие имунитет, докато се намира в земно тяло тук на
тази земя. Колкото до изпълнението на т.нар Божии заповеди,
Не убивай, не лъжи, не кради… там ясно и точно е посочено
недвусмислено, че с тези няколко неща, като отнемането на
човешкия живот, лъжата, лъжесвидетелстването, кражбата,
неправилното отношение към родителите, отнемането жената на ближния, флиртуването с името на Бога, идолопоклонството, въобще шега не бива. И в тези няколко неща, наистина Законът е огнен, и игра с тях не се позволява. Хомо луденс
(Играещ човек)2, в някои полета, където човек е известно, че
е слаб и безволев, е допустим, но в някои основни зони, както
е видно от историята на човека, не се позволява никаква игра,
а напротив, нарушаването на Закона, води до падение.

Животът на Земята от аспекта на етиката и моралния
закон на Вселената не е просто игра на зарове.
2

49

Таблица за десетте божи заповеди
в съответните религиозни формирования
Заповед

Англикани, Реформира- КатоЕвни, Презвитериани,
лици и Правореи Конгрешани, Методисти, Лутера- славни
Баптисти,
ни

Аз съм Господ,
Бог твой, Който те
1
изведох от Египетската земя...
да нямаш други богове, освен Мене.
Не си прави кумир 2
и никакво изображение...
Не изговаряй напразно името на
3
Господа, твоя Бог...
Помни съботния
ден, за да го све4
тиш...
Почитай баща си и
5
майка си...
Не убивай.
6
Не прелюбо7
действувай.
Не кради.
8
Не лъжесвидетелствувай против
9
ближния си.
Не пожелавай
нищо, което е на
10
ближния ти
Не пожелавай дома
на ближния си...

1

1
1

2

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

6

7

6

7

8

7

8

9

8

9

10

9
10
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Само когато се въведе изначален ред в съществуването на човека, като се почне от изначалните Закони, като
се променят изначалните условия за развитие, само тогава ще се създадат условия за изправяне на погрешките, за
недопускане на грях и за спазване на Божиите заповеди.
В сегашните условия, човек не може да бъде праведен
чрез старите методи на изтърбушения от логика и здравомислие, изкривен днешен псевдоморал, отдалечил се на
километри от истинският Божи Закон, Моралният Закон на
Вселената. Само ако се съобразяваме с Моралния закон на
Вселената, можем да възвърнем в човека волята да се стреми
да изпълнява Закона. Сегашният Закон, проповядван от потъналата в лицемерия и апатия църква, затова не се изпълнява
то обикновените люде, защото е отдалечен от Изначалният,
истинският или Божи закон.
Нека започнем със Закона за хляба, и после въведем и
правилното осъзнато приложение на Закона за десятъка.
За желаещите да работят в полето на добродетелите и
Морала на Вселената се препоръчва следната литература:

51

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Стар завет на Библията – онова, което говорят пророците,
като Езекиил, Исайя, Даниил…
Новият Завет – написаното от Апостолите за личния
пример на Спасителя
Напътствия-тебе аз дарувам, Аменхотеп IV
Посланията на добродетелите, Радея
Новото светоусещане, Радея
Дванадесет без пет, Радея
Великите книги на човечеството
Тао Те Кинг, Лао Дзъ
Книга на мъртвите на древните египтяни
Фауст, Гьоте
Ад, Чистилище, Рай, Данте
Етичният Кодекс на Хамурапи, Бхагавад Гита, Упанишади, Веди, Тора и Коранът, Книга на мъртвите на древните
египтяни, Напътствията на Аменхотеп Четвърти, Тибетската книга на мъртвите, Дао Дъ Дзин на Лао Дзъ, Перлата на
различаването от Шанкара, Кодексът на самурая, и ето идва
водоразделният връх в лицето на самото Велико Учение на
Исус Христос представено чрез Новият Завет донесен от
Спасителя. А ето тук след него през първата половина на
20 век се проектира и Учението на Беинса Дуно – Петър Дънов /Всяка беседа и лекция на познатия на българите с името
Учителя – Петър Дънов, носят изясняване на същността на
Закона, който вече е съобразен с Учението на Христос, изначалното Учение, което Спасителят донася на Земята.-бел. от
състав./изцяло пропито с прилагането на изначалното Христово учение. Море от напътствия и правила за Живота, как
да се живее на тази земя!
Препоръчителна литература относно Закона за хляба
Изначалният хляб – лимец, Емил Елмазов

