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Молитви и формули 

 

 

Най-великата сила е мисълта. 

Каквото и когато да мислим,  

ние съграждаме от невидимата материя нещо,  

което привлича към себе си сили да ни помагат 

или да ни вредят според характера на нашите мисли.  

Затова първата крачка е  

да управляваме  мислите си чрез своя разсъдък. 

А втората крачка изисква от нас  

да развием у себе си навик за оптимистична мисъл.  

Няма лекар, който да премахне болестите  

на душата и на тялото така,  

както ги премахва радостната мисъл. 

 

 

Денят започва 

 

Благодарност 

Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал 

 и си ме научил. 

 Благодаря Ти за големите благодати, 

 които имаш към нас. 

 Ние Те познаваме, че си Всемилостив, 

 Всеистинен, Всеблаг. 

Амин. 

 

Протягане  

– по гръб, после на дясната страна и на лявата. 

 



Стъпва и тръгва с десния крак:  

„Ставам, стъпвам и тръгвам с десния крак напред,  

за да ми върви леко в днешния ден.“ 

  

Да ходи изправен  

с вдигната глава и поглед напред,  

за да се свързва с положителните слънчеви енергии. 

 

Да тананика песни. 

Дълбоко дишане. 

Сух, четков масаж. 

 Гимнастически упражнения.  

Въздушна баня. 

  

Молитва с дълбоко дишане  

(Иисусовата молитва –  

изповядването на вярата в тази молитва,  

концентрира в себе си цялото Евангелие). 

 

Четене на глава от Евангелието. 

 

Свещени думи на Учителя  

„Учителю, ръководи ме в този момент 

и ми посочи със святата Си десница,  

кои слова от тази книга  

са необходими за душата ми, за да ми послужат  

за ръководство в тези съдбоносни за мен дни.“ 
 

Закуска – плодове, зеленчуци, ядки, млечни. 

 

Дрехи: нови, светли дрехи. 

 

 

 



Болестите  

са резултат от лъжата. 

Нарушаването на закона на Истината води до боледуване.                                 

Истината носи здраве,  

Тя възражда, обновява, подмладява.  

Истината безпогрешно сама се защитава. 

 

Ръководител  

значи, духовен водач от невидимия свят  

или Ангел-хранител в Християнството.  

 

Всичко идва на своето точно определено време. 

 

 

Следобяд 

 

Почивка-релаксация                                           

от 45 мин. в легнало положенение с покрити очи             

с кърпа в син или в зелен цвят. 

 

Вяра и Надежда! 

 

При небалансирано състояние –                      

проснете се на земята или на кревата и повтаряйте: 

„Аз съм спокоен. Аз се чувствам добре.“ 

 Смейте се.                                         

Дишайте дълбоко.  

„Аз съм спокоен.                                          

Аз съм господар на себе си.  

Добър съм.                                              

Аз прощавам                                                

и чувствам радостта, 

 която ме обзема от това.“ 

 



При здравословен или друг проблем:  

„Аз живея в Бога и Бог живее в мене.                     

В Бога няма болести, страдания, скърби, бедност.        

Щом аз живея в Бога и Бог живее в мене                 

и в мене няма болести, страдания, скърби, бедност.“  

 

За засилване на жизнените сили:  

Всеки ден да разтриваме силно костите си зад ушите             

с всички пръсти подред.  

После разтриваме костта с показалец и среден пръст заедно. 

С показалец, среден и безименен пръст  

следва леко поглаждане на ухото отгоре на долу с думите                       

„Аз съм здрав, бодър, богат.“                       

Следват три леки подръпвания на дясното ухо              

с палец и показалец,                                   

лявата ръка е с длан върху кръста,                    

после същото с лявото ухо.  

 

Планината –  

най-голям трансформатор на енергии                       

и най-голям лекар. 

 

Акумулиране на сила от дърветата: 

 Когато си уморен за 15-30 минути облягаш гърба си  

на някое хубаво и здраво дърво – бук, дъб,  

да няма сухи клони по него.  

Слагаш лявата си ръка на кръста                         

с длан опряна на дървото,  

а дясната ръка - или на сърцето или на слънчевия възел.                

През това време с нежност се обръщаш към дървото, 

обичаш го, даваш му любов,                               

а то ти дава сила, енергия, жизненост. 

 

 



Акумулиране на сила от водата:  

Ако стоиш срещу течението на планинска река, водопад  

или море, гледай водата и поемай от нейната енергия и сила,                      

и след 15-30 минути отново си зареден. 

 

Ставане преди Изгрев Слънце                              

и отиване сред Природата.                            

Посрещане на Изгрева. Гледане на Слънцето               

от изгряването му до оформянето му на кръг  

(Питагорова баня) – най-доброто лечение на очите.  

След това не е добре да се гледа Слънцето,              

опасно е за очите.                                    

Следва излагане на гърба на Слънце –              

възприемане на слънчевите лъчи с любов.               

Тичане по мокрия пясък                                 

(ако времето позволява – бос).                                                      

За засилване на зрението – гледане в хоризонта,         

после веднага надолу към краката                       

(само погледът се мести),                               

така 10-20 или и повече пъти.  

 

Доброто                                                   

е естествената същност на човека                            

и трябва да полагаме непрекъснати усилия,                

за да разработваме доброто у себе си.                                               

А това става с воля, с постоянство и с  желание                        

непрекъснато да се вглеждаш в себе си,                             

и сам да се стремиш към по-доброто.                    

Затова е и дошъл човек на земята,                                   

за да разработва доброто у себе си.                       

Но трябва да се внимава, кога и как се прави добро,       

за да не причини човек повече вреда. 



Дисциплината.                                        

Трябва да има ред за всичко.                         

Всичко трябва да се върши навреме                         

и да отнема толкова време, колкото е потребно,               

за да бъде направено добре и основно без пресилване.  

 

Прошката                                                 

е най-важната стъпка в духовното развитие на човека. 

Уважавайте се, имайте вяра в себе си.                              

Това е най-доброто средство                                   

да внушите уважение и доверие и на другите. 

 

При трудности:                                          

За мен е невъзможно, но за Бог, който живее в мене              

всичко е възможно. 

От живот в живот попадайки в различни ситуации, душите 

облагородяват нисшите чувства на омраза                     

и отмъщение и ги превръщат в безсмъртна любов. 

 

Търпението                                                

е качество, без което не може да се върви напред.       

Този, който е тръгнал в Божия път знае,                 

че трябва да търпи и че за всичко има време                              

и всяко нещо ще дойде на своето време.              

Ръководителят му, Учителят му                     

никога няма да го остави да спре.                        

Той знае кога и какво да му даде. 



Необходимо е активно да работим за това,                

което искаме и да се молим,                               

да се изпълни волята Божия,                          

защото не винаги знаем искайки нещо,                     

дали то наистина е добро за нас.                       

Затова, когато молим за нещо,                           

ние ще кажем нашето желание,                                

но след това трябва да добавим:                               

Но да бъде, Господи, Твоята воля. 

  

Вярата!                                                 

Ако един болен няма вяра в лекарите,                      

не може да се излекува по никой начин.                  

Вярата е на първо място.                          

Болният, който иска да оздравее,                       

трябва съзнателно да се отнесе към тая работа.      

Дошла е болестта, болният трябва да помисли,            

защо ми дойде тая болест;                            

откъде, какво, къде съм сгазил лука, както казват               

и как да го коригирам занапред, да го няма.                                                

И ако не бяха тези болести,                                     

хората щяха да бъдат по-зверове от зверовете.                                   

Чрез страданието хората стават по-разумни                   

и по-човеколюбиви.  

Когато душата, работила за Бога цял живот              

си заминава от тази земя,                             

става празник в невидимия свят                           

и там с радост я посрещат.  



Денят е към своя край 

 

Преди лягане                                        

кажете следната формула:                                          

Аз съм спокоен, аз съм силен,                     

всекидневно се чувствам все по-добре.                

Щастлив съм, че живея.                              

Утре ще бъда още по-радостен и по-добре отколкото днес. 

 

Преди заспиване:                                     

Господи, огради тялото ми със Светлината Си и го пази.                                          

Отивам да се моля, отивам да се уча, отивам да работя.                                    

Искам да посетя Школата на Всемирното Бяло Братство.                          

Господи, Иисусе Христе, това е Твоята воля.                                                                                 

                                                              

Човек е дошъл тука да слугува на ближните си,            

не да господарува. 

                                                         

Името на Господа Иисуса Христа                        

носи огромна сила в себе си и произнасяйки Го,            

ние се ограждаме с тази сила, която ни спасява и закриля. 

 

Най-правилно вървиш по пътя на Светлината,            

ако не правиш на другите това,                                   

което не искаш да правят на тебе. 



Когато почувствате студенина, страх                     

или присъствие на нещо нечисто,                           

произнесете следната формула:                             

В името на Господа Иисуса Христа                        

и силата на светия, животворящ Господен кръст,          

да се разпръснат и изчезнат всички нечисти, тъмни сили, 

мисли, чувства от дома ми и леглото ми.                              

Това е добре да бъде правено и когато пътувайки     

отсядаме на ново място.  

 

Ако човек трябва да пътува,                      

предишния ден отправя молба:                         

Боже, моля Те в името на Господа Иисуса Христа,          

с Чието име Ти си благословил да Те призоваваме,   

оставям себе си в Твоите ръце по време на пътуването    

и моля за Твоята закрила, защита и спасение.                                    

Да се изпълни святата Ти воля, Боже, над мен.   

      

 

 

 


