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ВЪВЕДЕНИЕ
Синархията е основен предмет във всяка окулт-

на Школа, идеал на обществено управление, ползван от 
праисторически времена. В зависимост от контекста, в 
който се ползва, означава единство на духовна и светска 
власт или синтез – съвластие на пророческа, жреческа, 
царска и битова функция на земното общество. Етимо-
логично син-архия означава синтез на четирите архе-
типни коренни форми. Известна е под различни имена – 
единство, синтез, хармония, живот за Цялото, Царство 
Божие и пр. Учителя я нарича Окултна социология. Спо-
ред него синархичното управление трябва да се въведе в 
Братството, после – в страната и накрая – в света, за да 
се подготви той за Новата епоха. В изпълнение именно на 
тази мисия още от началото на 20. век (1900 г.) Учителя 
започва да изгражда Синархичната верига на Божествена 
Любов. Години наред се провеждат срещи на Веригата. До 
1909 г. те са във Варна, а от 1910 г. – във Велико Търново. 
Описани са в т.нар. Протоколи на Веригата (виж. Учителя 
във Варна, ИК Алфиола, 1998, и Всемировият Учител Бе-
инса Дуно и Велико Търново, ИК Алфиола, 1995). През 1909 
г. Учителя дава във Варна трите закона на Синархична-
та верига, които изискват благоговейно отношение към 
Бог, любвеобилно отношение към близките и изискване 
за върховно съвършенство. През 1921 г., два месеца преди 
събора, той обяснява синархичния ред и дава трите ос-
новни закони на синархията и шестте правила на Синар-
хичната верига, кабалистични числа и фигури. 

На събора през 1921 г. Учителя държи беседата Че-
тирите съвета с мото от 21-ва глава от Откровение, 
насочена към изграждане на Царството Божие, т.е. към 
Новата епоха. Не повтаря предсказанието, че „времето 
е близо”, а говори, че „времето е дошло!”, че 21-ва глава 
отговаря на 21-ва година и на 21. век. Вместо архаичния 
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начин на ръководство, при който началникът нарежда 
и всички са длъжни да действат безмисловно, Учителя 
предлага синархичния метод на работа чрез четирите 
съвета, при който всеки да работи с любов според талан-
тите си. А в следващите си беседи обяснява как да се при-
ложат четирите съвета. В същия смисъл е и беседата 
Четирите учения (от Живот за Цялото). 

Първа прилага призива на Учителя за четирите съве-
та групата във Варна. Закупуват се около 20 декара земя, 
произвежда се селскостопанска продукция, детски играчки 
(физически съвет); изучава се Словото и окултната лите-
ратура, издават се първите български мистерийни драми 
– Девор и Тайнственият ключ (просветен съвет); правят се 
молитвени наряди с бдения и песни и се пише Синята кни-
га на Вътрешната окултна школа, като продължение на 
Пътя на ученика (духовен съвет). Сформира се оркестър с 
капелмайстор, който на следващия събор през 1922 г. във 
Велико Търново изнася концерт с музика от Учителя. Учи-
теля е доволен и след събора идва във Варна, давайки поощ-
рения и допълнителни съвети.

Христо Маджаров 
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ЧЕТИРИТЕ СЪВЕТА

Ще ви прочета 21-ва глава от Откровението.
Двайсет и първата глава има връзка с 21-
та година. Израил са всички синове на чове-

чеството. Дванайсетте бисерни порти са за всички раси: 
трите порти от изток са за жълтата раса, трите пор-
ти от север са за бялата раса, трите порти от юг са за 
червената раса и трите порти от запад са за черната 
раса. Както виждате, мидите, които са образували тези 
бисери, са били много големи. Понеже сега Господ пра-
ви Ново небе, вашето старо небе ще се разруши; понеже 
това небе си заминава, вашето небе ще закрие и старите 
ви разбирания, убеждения, вярвания; всичко туй ще си за-
мине и от него няма да остане и помен. Знаете ли в какво 
положение ще се намирате? Ще бъдете като онзи мъж, 
който се оженил за една красива жена, която той само 
прегръщал и целувал; като умряла, целувал я пак, но ня-
мало я вече, отишла си. Това не е Любов, това не е Живот 
– да изгубим реалността и да живеем в мечти и илюзии. 
Животът е най-голямото страдание – по-голямо стра-
дание няма. Вие сте като онези пътници, които пътуват 
през някоя пустиня и виждат пред себе си извор, вървят 
към него ден, два, все се приближават към извора, но той 
не се явява – далечни миражи, които само се отразяват 
в живота ви. Често и ние имаме такива миражи – не се 
лъжете с тях, това е една далечна реалност, която няма 
нищо общо с вас. Едно малко изворче е за предпочитане 
пред един голям извор, който за да се достигне, трябва да 
се пътува 400-500 километра. Понеже Бог строи новото 
у нас, Той ни казва да се пазим от тези илюзии, които ни 
мамят. Няма да се спирам върху илюзиите – вие имате за 
тях достатъчно опитности.

Понеже тази година аз я наричам юбилейна годи-
на, трябва да разчистите сметките си, всякакво взе-
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мане-даване: комуто каквото имате да давате, ще му 
го върнете и ще кажете: „Братко, аз имам да ти давам, 
вземи си го“; пък и каквото имате да си взимате, ще си 
го вземете, ще кажете: „Братко, върни ми това, което 
си ми взел“. Всеки да си вземе своето. Туй, което е ваше, 
ще минете през девет реки, но ще си го вземете. Не да 
хванеш брата си за гушата и да кажеш: „Братко, дай ми 
взетото!“; тогава кажи: „Хвани ме и ти!“. Под хващане за 
гушата аз разбирам Любов – нали децата така хващат. 
Не да го хванеш за гушата и да го разтърсиш, но по зако-
на на Любовта ще го хванеш и ще му кажеш: „Братко, дай 
ми моето, и аз ще ти дам твоето и ще започнем Новия 
живот, който настъпва.“ Всеки един от вас лично трябва 
да ликвидира сметките си през тази година, ако иска да 
се учи, да бъде ученик и да разбере Христовото учение в 
бъдеще. Той трябва да ликвидира сметките си. Някой ще 
каже: „Има време“; няма време – като мине тази година, 
изгубвате всичко. Няма време!

И този Йерусалим, който вече слиза, това са нови-
те тела, в които хората ще бъдат облечени. Символично 
казано, всеки ден ще сваляте, ще събличате тези стари 
дрехи, тези дрипи. Ще гледате колкото може по-скоро да 
се съблечете, да се облечете в новите дрехи и душата ви 
тогава ще бъде в Новия Йерусалим. Докато не сме обле-
чени, докато сме в затвор, при нас ще влизат стражари 
да ни бият; в затвор може ли да има блаженство – няма 
Любов в затворите. Ще влизат в затворите да правят 
ревизия, от време на време ще те пускат навън за 5-10-15 
минути, за половин час, и после пак ще влезеш в затвора – 
всичко там е отмерено. Това е съвременният живот – да 
сме затворени. Ние всички сме затворници: свещеникът, 
съдията, учителят, майката, бащата – всички са затво-
рени. Който готви в кухнята, е затворен през целия ден. 
Учителят и той е в затвор, учениците – също; учителят 
е голям затворник, а учениците – малки затворници. Учи-
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телят ги учи на новата култура: „Ще вярвате в Бога!“, 
но каква вяра има в затвора? Попът проповядва, но как-
во има в тази проповед? Всички чакат пари. Няма вяра 
в Църквата; тя дава благословение, но иска пари – това 
е лъжливо учение, това е все за пари, лъжи са това. Каз-
вам: ние ще напуснем тези затвори. А вие казвате: „Като 
отидем в училището, ще станем учени, а като отидем в 
черквата, ще станем благочестиви“ – не, в училището с 
един дявол ще влезеш, с десет дяволи ще излезеш, тъй е. 
Едно дете като отиде на училище, ще отиде кротко, неж-
но, а като се върне, ще бъде с отворени очи – и майка си, и 
баща си ще знае да излъже, да ги окраде. „Много учен е си-
нът ми!“ Да, знае как да окраде баща си – това не е наука. 
Ще дойде свещеникът, ще освети масло, ще освети вода 
– ами че неговото масло не е осветено. Човек, който не 
може на себе си да освети масло, как ще освети на други-
те? Да не се лъжем – чрез нечисти средства, чрез нечис-
ти канали Бог не може да изпрати Своето благословение. 
Не се лъжете, ако един проповедник ви каже, че чрез него 
Бог изпраща благодатта Си. Бог всякога избира чисти 
средства; когато Бог трябваше да изпрати Словото Си, 
Той изпрати Сина Си и чрез него изпрати благодатта Си. 
Някои ще се намерят да кажат, че не само чрез Христос, 
но и чрез тях може да дойде благодатта – не се лъжете, 
те лъжат. Това е Истината. Ако някой каже, че чрез него 
може да говори Бог, лъже се – не може чрез тебе да гово-
ри Бог. Ти чувстваш ли своето положение като онова на 
Сина? Ако не го чувстваш, Бог не може чрез теб да гово-
ри. Ти чувстваш ли, че като те постави Господ на всички 
страдания, ще можеш да се пожертваш и да кажеш: „Гос-
поди, да бъде Твоята Воля!“? Ако чувстваш това, Господ 
може да говори чрез теб, ако не чувстваш – не може. Но да 
изпрати Бог чистата, святата Любов чрез теб – това не 
може, тя не може да се прекара в малки и нечисти канали. 
Следователно законът е верен – че винаги Новото преми-
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нава през една канализация от най-блестящи, най-чисти 
тръби. Когато Бог прави нещата нови, изпраща най-хуба-
вото, затова всички ние трябва да бъдем чисти и святи. 
Не се плашете от чистота и святост.

И чух силен глас от Небето, който казваше: „Ето Ски-
нията Божия с человеците, и ще се засели с тях и те ще 
бъдат люде Негови; и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог.

Значи Господ непременно трябва да дойде и да живее 
с нас. Съединим ли се с Него, в бъдеще няма да има вече 
такива бракове като сегашните. Сегашните са без Гос-
пода – венчали се, но гледаш, Господ Го няма там. Мъжът 
с жена си не се разбира, с децата си – също. Няма Го Гос-
под там, а където няма Господ, няма разбиране. Когато 
Господ дойде да живее между тях, жената, когато види 
мъжа си, ще го прегърне; мъжът, когато види жена си, ще 
я прегърне; децата, когато видят майка си и баща си, ще 
ги прегърнат; и ще има мир и радост навсякъде. Следо-
вателно Господ трябва да дойде да живее между нас. Ако 
не дойде, вие няма да ме разберете и аз няма да ви разбе-
ра. Знаете ли какво ще кажете, когато Господ не е между 
вас? – „Е, той нека си говори!“. Но всичко, което Господ го-
вори, не се изпълнява. Тогава и аз ще кажа: И аз говоря, за 
да изпълня длъжността си, но Господ Го няма между нас. 
И после работата куца – защо? Защото Господ Го няма 
между нас. Орали сме, сели сме, но сухо било, нищо не из-
расло; отидем на нивата – не е дала никакъв плод. Обаче, 
когато дойде този жив Господ, Който е между нас, с Него 
всичко ще свършим, казва Писанието, и ще започне онова 
вътрешно растене, и всичко ще става без принуждение.

Сега вие срещате някого и казвате: „Той е учител, 
по закон ще го назначат – трябва да има ценз, трябва да 
е завършил университет.“ Имате право, но когато дойде 
Господ да живее между нас, ще има само един Учител и 
този Учител ще живее във всички нас. И когато Той гово-
ри в когото и да е, ние ще Го слушаме, ще познаем Неговия 
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глас. Когато този Учител говори, Неговите думи са оп-
ределени, особени, Неговият глас е особен – този Учител 
говори със Словото на Любовта. Знаете ли колко е силна 
Любовта? Когато някой човек ви каже някоя дума с Лю-
бов, как се отваря сърцето ви и вие сте готови всичко да 
свършите! А когато някой ви каже нещо без Любов, казва-
те: „Стига, стига, разбрах това, не искам да ми говориш 
повече!“. Когато някой ви говори с Любов, казвате: „Кажи 
ми още една дума!“. Любовта не говори много – тя казва 
една дума, но тази дума се помни с години; тя расте, раз-
вива се, живее и принася своето благословение.

Първото нещо е да имате тази опитност. Господ 
е при вашите сърца, вие Го познавате. Или искате аз да 
ви Го покажа какъв е? Вие Го познавате, били сте много 
пъти при Него и сте се връщали. Понякога сте усещали 
Божествената тояга на познанието върху себе си – кол-
ко пъти тя се е стоварвала върху вас! Колко пъти Той 
ви е учил и питал: „Познаваш ли ме?“ – познавате Го, но 
се намирате в едно хипнотично състояние. Дяволът ви е 
хипнотизирал и затова не познавате Господа. Моята цел 
сега е да ви разхипнотизирам и правя обратни паси. Кога-
то искат да направят нещо с теб, гледат те втренчено; 
така и дяволът като вълка – хване те, гледа те в очите 
и после те разтърси. После влиза във всичките ти удове, 
заема място в мозъка ти и казва: „Тъй ще направиш, ина-
че ще направиш!“ – и ти изпълняваш неговите заповеди. 
Той казва: „Господ не е туй, което ти мислиш, Той е пре-
търпял известно изменение“.

Ние сега правим обратни паси (Учителя разтваря 
ръцете си встрани и духа), като при всяко прекарване на 
ръцете казваме: „Това е вече закон“ и по този закон ние 
даваме от една страна Любовта, а от друга страна – 
Мъдростта. Като кажем тези думи и духнем, дяволски-
те нишки се разкъсват, в човека става едно разтърсване 
и той казва: „Къде бях досега, къде бях?“. Та сега и вие ще 
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се запитате къде сте били – били сте на дъното на ада. И 
тъй, всички трябва да се освободите от туй хипнотич-
но състояние. Затова ви казвам, че трябва да работите 
с Любов и Мъдрост, понеже те са Божиите ръце. И ще за-
почнете по права линия; това аз наричам очистително 
дишане – ще проектираш волята в себе си и ще кажеш: „В 
името на Божията Любов, в която няма никаква измяна, 
и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото 
Слово, тъй да бъде!“. Няма сила в света, която да устои 
на тази магия, на тази сила. Така ще се разтърсят всички 
основи на Черната ложа и всички нейни сили ще се мах-
нат. Следователно всеки от вас ще гледа да се пробуди.

Аз съм виждал някой – дойде и погледне особено; 
това не е хубаво гледане. Вие, майките, как гледате ва-
шите деца, колко вида гледане употребявате? Това е маг-
нетизъм, нали?

– Според разположението.
Изгубили сте вие първото изкуство. Колко трябва 

да бъдем внимателни в каква посока изтегляме ръката 
си, какво внимание се изисква! Вие може да направите 
и с вас някои малки опити, за да видите колко бързо се 
разстройват тези вибрации, понеже извън физическото 
си тяло човек е облечен с астралното си тяло, което е в 
една етерна, подвижна форма, и когато той прокара ръ-
ката си по него, предизвиква там известно сътресение. 
Понякога, когато сме всред хора, от които излиза злоба, 
тези стрели на злоба предизвикват в нас известно нераз-
положение; това е, защото те са предизвикали у нас из-
вестни удари, които ние възприемаме като болка.

Първото правило, когато се приближавате към ня-
кого, е: не бързайте да отидете изведнъж към него, а се 
спрете, вдигнете ръцете си и кажете: „В името на Божи-
ята Любов и в името на Божията Мъдрост, в която жи-
веем и се движим, и в името на Неговото Слово да се раз-
пръсне всяко зло и всяко лукаво помишление!“ (с духане). 
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Изговорите ли това, ще забележите, че всяка зла мисъл, 
всички стрели и муниции на неприятеля ви ще се разпръс-
нат – той предава оръжието си и казва: „Аз се предавам“. 
Не направите ли това, не се ли подготвите, вие изпада-
те в засада; тогава идват съмненията, терзанията, идва 
омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души“.

Сега искам вие, учениците на Бялото Братство, да 
ходите разумно и да употребявате това оръжие. Давам 
ви един закон; употребете го спрямо когото и да е – при 
който и да е все тъй ще постъпвате.

– Пред него ли да направим това?
Не, още отдалече, още когато забележите неприя-

теля. Ние имаме право да употребяваме нашите оръжия. 
Писанието казва: „Там да се въоръжите“ – как? Ако те 
употребяват известни сили, ние ще употребим в про-
тиводействие други. Отдалече ще направите своето 
упражнение – ще погледнете нагоре и ще си направите 
упражнението. Който ви види, ще каже: „Този какво ли 
прави?“; той няма нищо да разбере. Това е само един начин 
да се фиксира вашият ум, за да противодейства. Туй уп-
ражнение може да направите и мислено, но когато участ-
ват и ръцете, въздействието е по-силно – едновременно 
вземат участие и нашият ум, и нашето сърце.

– Ами когато се намираме много близо до неприятеля?
Тогава ще действате отблизо, но това са изключе-

ния – един случай на 10000. Ако вашият противник дой-
де наблизо, това показва, че той преди вас отдалече ви 
е омагьосал. Ако влагате силите си, вие ще го видите 
по-напред; в Духовния свят е тъй – който по-напред види, 
той печели. Белите братя са силни в това, че виждат от-
далече и взимат мерки; където черните ви видят по-на-
пред, те печелят. Някъде може да изгубим сражението и 
ще отстъпим, ще поправим грешката си, но това нищо 
не значи; някъде ще спечелим сражението. Но казвам, че 
трябва да воюваме по мъжки.
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Сега всички ще се обедините и ще работите по този 
закон на Любовта. Ще поставите в действие закона на 
хармонията и той ще почне да отваря пътя ви. Във вас 
ще дойдат Божиите мисли. Този свят е на Бога, ние сме 
Негови служители и ще работим за Него – нищо повече. 
Ние няма да работим за някоя черква – нито за православ-
на, нито за протестантска, нито за католическа; ние ще 
работим за Царството Божие. Ако пък и тези църкви ра-
ботят за Царството Божие, добре дошли, ние сме с тях. 
Но ако те не работят за Бога, аз за тях един косъм няма 
да дам; един косъм от брадата ми струва повече от една 
такава черква. Нашето правило е да служим съзнателно 
на Онзи, Който ни е дал живот, Който ни е дал всичко.

Няма да допуснем някой да ни лъже – стига толко-
ва лъжи! Ние и вие, църквите, сме служители на Господа, 
а това, което вие правите, това, дето искате да ни лъ-
жете, няма да мине – ние познаваме тези лъжи. Нали мъ-
жът и жената преди да се оженят се докарват – мъжът 
се докарва, че е много благороден, жената се докарва, че 
е много благородна, а после, като се оженят, казват един 
на друг: „Не ми се докарвай, познаваме се – беше то преди, 
но сега вече се опознахме!“. За какво да се лъжем – сега 
трябва да излезе чистата истина, за да можем да се об-
новим, и тогава ще станем ученици на Всемирното Бяло 
Братство, ще станем ученици на Христа в този смисъл.

Ние сега няма да бягаме от света – няма защо. Сега 
светът бяга от нас – едно време ние трябваше да бягаме 
от света, а сега светът бяга от нас. Питат: „Да живеем 
ли в света, или да бягаме от света?“; няма защо да бяга-
ме – светът сам си заминава. Тъй че въпросът е решен. 
Дойде му времето, светът ни напуска. „Аз ви напускам“ 
– казва той. „Е, на добър час!“.

На присъстващите тук ще дам някои внушения за 
работа през годината. Ще се изберете ония, които повече 
си хармонирате, понеже така не само че се намирате на 
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едно и също поле на развитие, но и връзките ви от мина-
лото са по-силни. Почнете да си кореспондирате помежду 
си. Ще развивате три вида работа: първо, работа на физи-
ческото поле; второ, работа в умствения свят и трето, 
работа в духовния свят. Нека излезе от вас самите един 
практически, а не само теоретически метод за работа, 
който да даде резултат. Да се съберат двама, трима или 
петима души, които да си разменят с писма мисли как да 
работят на физическото поле: да засаждат градини с пло-
дове – ябълки, круши, зеленчуци и други. Или пък да се осно-
ват малки колонии, забавачници за деца или малки учили-
ща, като при това се разменят мисли за разните методи 
по преподаването. Или пък да се отворят гостилници. Из-
общо, навсякъде да се проявава вашата инициатива. Добре 
е да се занимавате с малките деца, да взимате участие в 
техните игри с куклички – защо не? Ако с малките деца не 
можете да се справите, как ще се справите с възрастни-
те? У всекиго от вас има нещо много ценно в опитността 
му. Може да си създадете общ план за следващата година и 
всички да се ползвате от него.

Както ви казах, през тази година работата ви те-
мел не може да хване, не може да кажем, че ще направим 
това или онова. През тази година ще се заемете да уре-
дите сметките си, ще отворите тефтерите си и ще ка-
жете: „Братко, у мен има остатък от баба ти, от дядо 
ти – ела да си го вземеш!“; другият ще пише: „Братко, аз 
имам при теб остатък от дядо си – ще дойда да си го взе-
ма“. Така ще си пишете и помежду ви ще започне обмяна 
и размяна. Тогава вашето съзнание ще почне да се раз-
ведрява и умът ви ще заработи. Нека онези от вас, кои-
то проявяват най-много инициатива, да основат нещо, 
та и по-младите, и по-старите да започнат всички да 
работят, тъй както започват в живота: най-напред за-
почват младите, после – възрастните и най-после – ста-
рите. Когато един стар човек е здрав и умен, той дори 
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и на стари години може да започне да пише нещо хубаво, 
от което младите да се въодушевяват, когато го четат. 
Ако не е здрав и умен, а боледува, той ще разправя само за 
своите болести, ще разправя, че няма кой да го гледа, че 
краката не го държат, че главата го боли.

Духовната работа пък се състои в следното: ще 
се съберете на групи от по 5-10-15-20-100 сестри в една 
група и ще се молите за някой ваш брат или сестра. На-
пример някой ваш брат страда; ще направите молитва 
за него и ще му се помогне. Тази група ще наречем съвет-
ници на Божествените молитви. Същото ще направят и 
мъжете – ще си определяте специални дни, през които ще 
се молите за някой брат, чиито работи не вървят добре 
в някое отношение – ето един колективен метод за по-
магане. А сега казвате: „Нека Господ му помогне!“; ами 
че когато искам да направя нещо, нали трябва моят ум, 
мозък, моите крака, мускули, цялото ми тяло да вземат 
участие. А когато искаме нещо от Господа, нали и Той ще 
трябва да се раздвижи – затова и ние, като Негови удо-
ве, ще се раздвижим. Щом Господ започне да работи, то 
крак ли си, нокът ли си, ръка ли си, или каквото и да си, 
ще заемеш своето място и ще работиш – друг не може да 
заеме твоето място. Ще кажеш: „Че аз ли съм определен 
за тази работа?“; да, ти си определен. Ще си кажете: „Гос-
поди, ние можем да изпълним Твоята Воля!“. Божият Дух 
ще ни даде известни внушения.

Много ще се радвам, ако от вас могат да излязат 
някои хубави работи. Ако аз ви дам някои работи, как-
то съм ви давал досега, наблюдавал съм ви, погледнете 
ги, пък си кажете: „Близо до ума е, хубава идея е, но дали 
може да се изпълни – хайде да оставим това за друг път“. 
А детето, когато излезе от вас, когато се роди, майката 
повече му се радва и по-лесно го отглежда; чуждото дете 
си е чуждо, а когато е твое, ще се ангажираш с него. Сега 
искам всеки от вас да се ангажира с нещо, да роди по нещо.
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И тъй, ще си образувате три съвета от по 100 съ-
ветници – съвет на физическия труд, съвет на духовния 
живот и съвет на просветата. Така ще разграничите кои 
работи влизат в съвета на просветата, кои – в съвета 
на духовния живот и кои – в кръга на физическия труд. 
Последният е най-важният. Не се самозаблуждавайте, а 
започнете да работите. Законът на сегашното ви раз-
витие изисква да се започне от физическия съвет – да се 
започне с материалното, а не с духовното; това се на-
лага. Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с 
невидимото“. Първо ще уредим всички работи, които са 
близо до нас – физическите. А щом можем тях да уредим, 
по същия закон на развитие ще можем да уредим и духов-
ните; щом уредим духовните, ще уредим и просветител-
ните. Ние ще започнем с физическите работи. Ако има 
някоя сестра, която се безпокои за своята прехрана, тя 
не може да служи на Господа, не може да бъде духовна. За 
да бъде човек духовен, не трябва да се страхува, а ако е 
духовен и се страхува, той не е голям герой. Можеш ли 
да се молиш на Господа, когато те бият – такива хора са 
малцина. Вземете малкото дете: като го бие майка му, 
то казва: „Моля ти се, мамо, не ме бий!“.

Първото ви задължение е да се постараете да оп-
равите работите си на физическото поле. Ще създаде-
те работа за всички; ако някоя от сестрите няма рабо-
та, ще ѝ създадете. Не считайте между вас за унижение 
това, че някоя сестра е бедна, та се срамува да работи 
и да очаква подаяние. Ние ще вършим всичко от Любов. 
Някоя сестра е бедна; ще отиде при друга сестра, която е 
състоятелна, и ще ѝ каже: „Сестро, ще дойда днес от Лю-
бов да ти опера“, а другата ще отговори: „Сестро, и аз от 
Любов ще ти помогна“. От Любов ще ти опере дрехите и 
ти от Любов ще отвориш кесията си. А сега ще дойде тя 
при теб, ще започне: „Бедна съм, мъжът ми това-онова“, 
оплаква се; такова учение у нас няма, то е от лукаваго. 



18 | Петър Дънов, Учителя

Някой брат е беден, няма работа; ще отиде у брата си: 
„Братко, дай да ти помогна в дюкяна!“, а другият, когато 
си затваря дюкяна вечерта, казва: „Братко, аз от Любов 
ще ти дам нещо от това, което съм припечелил“. По този 
начин ще се стараем да приложим на практика Христово-
то учение. Малко ще се поизпотите, но ако го приложите 
по този начин, Господ ще каже: „Понеже вие осветявате 
Моето Име, Аз ще ви благословя, Аз ще тръгна с вас“. И 
тогава няма да има жена, чийто мъж да е лош, няма да 
има мъж, чиято жена да не е замесила тестото за хляба 
си, да не е изпрала дрехите си – и всичко ще върви добре и 
ще се благославя.

Ние сега трябва да уредим работите си, трябва да 
работим за себе си по Бога. Не само един ще работи, а 
всички ще започнете, и то всеки дотолкова, доколкото 
съзнанието в него е пробудено; и не насила, а всеки един 
от нас ще работи съзнателно, от Любов. Всеки от нас ще 
отвори съзнателно кесията си и от Любов ще помогне на 
брат си и ще каже: 

– Братко, позволи ми от Любов да го направя.
– Добре, и аз от Любов ще го приема, а без Любов не 

го вземам. 
Това е правилото, което аз ви давам – приложете го, 

пък и вашият ум ще създаде нещо. Туй правило ще създа-
де малки правилца и когато ги приложите в живота, ще 
се създаде много нещо. Когато се съберем през следваща-
та година, вие ще ми разправите за някои неща, които и 
мене ще радват.

Освен тези три съвета, ще изберете още 100 души 
за т.нар. съвет на помирителите, който да разглежда 
всички недоразумения, които се пораждат в градовете. И 
когато се вдигне някой малък скандал за първи и после-
ден път, тези 100 души ще се съберат на съвет и ще уре-
дят въпроса. Тогава всички ще вдигнат ръката си и ще 
кажат: „В името на Божията Любов, в името на Божия-
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та Мъдрост и със силата на Неговото Слово да изчезнат 
всички дяволски работи“ (духа се) – и всичко ще се оправи.

И тъй, ще имате четири съвета: съвет на физиче-
ския труд, съвет за духовния живот, съвет за просвета-
та, съвет на примирителите. Всеки съвет ще се състои 
от по 100 души; смесен ще бъде – мъже и жени. Всеки град 
може също да си направи отделно подобно нещо в миниа-
тюр, но тези съвети ще бъдат свързани. И тъй, от вас 
ще има 400 чиновници, но без заплата, без портфейл.

Още днес след обяд, към 3 ч., ще се съберете и ще си 
изберете тези четири съвета, за да започнат веднага ра-
бота. От стоте души половината ще бъдат мъже и по-
ловината – жени. И младите ще влизат вътре (младите 
момци и моми да бъдат от 21 години нагоре); те ще бъдат 
в запас, в резерва – ще заместват старите, когато те 
водят сражението. Старите ще поставите най-напред, а 
младите отзад, понеже старите са калени. Когато мла-
дите видят едно-две сражения, ще дойде ред и на тях – те 
вече са герои.

– Как ще стане изборът?
Сами ще го измислите – това вие знаете по-добре. 

Съберете се, направете нещо и ми кажете след това как-
во сте направили. Аз ще се съглася с вас и каквото напра-
вите, ще го турим в действие. А през следващата година, 
ако има нещо, ще го изправим.

И тъй, ще обмените сериозно мисли. Не мислете, че 
тази работа е много трудна; не е трудна, тя е добро заба-
вление. Сега никой няма да остане хатъ̀р. Като влязат по 
100 души, все ще свършат някаква работа. През годината 
ще си пишете. Ще имаме съвет, който да внася хармония 
и ще работим през цялата година за създаване на тази 
Божествена хармония, ще бъдем искрени спрямо себе си, 
спрямо ближните си и спрямо Бога. И тогава ще дойдат 
по-големи благословения, по-големи прояви. Може между 
нас да се появят хора с по-големи способности, с по-отво-
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рени очи – музиканти, поети, с дарби в изкуствата. Ще се 
застъпят всички отрасли – всичко, което е Божествено.

Искам всички недоразумения, които са съществува-
ли досега, постепенно да се загладят. Няма защо да се спъ-
ваме под старото Небе и старата Земя, които си зами-
нават. Когато останете сами, вие ще бъдете герои. Ако 
искате, заемете се още сега да направите този избор. За 
да не ви стеснявам, аз ще ви оставя за един час сами, да си 
уредите работата. Е, как мислите да постъпите?

Всеки съвет ще избере между вас си по 10 души, кои-
то ще бъдат постоянното присъствие, за да може рабо-
тата да върви по-бързо. Когато се наложи, ще изпрати-
те десетте като изпълнителен комитет. Онези, които 
ще влязат в съвета за физическия труд, ще трябва да 
имат здрави мускули и воля; онези от примирителния 
съвет ще трябва да бъдат със съдийски познания и сами 
да са примирени; ония от духовния съвет ще трябва да 
имат сърца повече развити, а ония от просветния съвет 
трябва да са с по-развит ум. Примирителите са хора на 
милосърдието.

По жребий бяха избрани 400 души за четирите съвета.

21 август 1921 г., неделя, 9:00 ч., Велико Търново
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ОПРЕДЕЛЯНЕ РАБОТАТА НА 
ЧЕТИРИТЕ СЪВЕТА

Нека направим сега една тайна молитва. Ще ви 
прочета няколко стиха от 6-а глава на Пос-
ланието към галатяните, от 6-и до 10-и стих.

Какъв е великият закон? Не можеш да любиш този, 
който нито те люби, нито те мрази. Това са двете усло-
вия: за да можеш да любиш някого, той трябва или да те 
люби, или да те мрази – едно от двете. Но ако той няма 
едно от двете разположения към теб, Любовта не може 
да се появи. Само че онзи, който с омразата си предизвик-
ва твоята Любов, той съжалява, че ти е дал повече мас-
ло; той съзнава, че е усилил твоето гориво – Любовта, 
съжалява, че е допуснал да се увеличи в тебе Любовта.

И тъй, Господ ни люби по две причини. Засега ни 
люби, защото грешим; а грешното е временно заблужде-
ние на човешката душа, която се отклонява от пътя на 
Любовта. Ние мислим, че има и друг път, по който Любо-
вта може да се прояви, но след като завършим еволюция-
та си, ще видим, че има само един път на Любовта, един 
начин за проявяването ѝ.

Сега нека се върнем към практичната страна, т.е. 
към реалната страна, която е съществена за нас. Ние ис-
каме да се организираме, за да работим. Организациите 
могат да бъдат механически – когато между частите им 
няма тясна вътрешна връзка. Връзката може да бъде и 
органическа, т.е. вътрешна; но ако в тази вътрешна, ор-
ганическа връзка няма съзнание, т.е. няма разбиране меж-
ду частите, също не се постига целта. Какъв е великият 
закон вътре в Природата? Тези, които започват с меха-
ническия начин на организиране, се увеличават отвън, а 
тези, които започват с органическия начин, се увеличават 
отвътре. И тъй, ако ние сега придобиваме познания само 
отвън, от опитностите на другите хора, имаме механи-
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ческо организиране – добиваме знания отвън, без да има-
ме онова вътрешно знание, което имат растенията – да 
се организират отвътре и растат. След нашата смърт 
това външно знание се разкапва – това е причината, заде-
то някой виден философ, който е писал много книги, след 
смъртта си отново да се прероди като един прост човек. 
И тъй, знание, което ние придобиваме отвън, чрез хора-
та, лесно може да се заличи, а онова знание, което е добито 
чрез великия опит на Любовта, никоя сила не може да за-
личи. Следователно истинско знание може да се придобие 
чрез правия път на Любовта – това е закон.

За да любим човека, трябва да го познаваме, да уме-
ем да разкрием неговата душа, неговото минало и бъде-
ще и тогава непременно ще го обикнем. За да почитаме 
някого, трябва да го любим; няма ли у нас тази Любов, ние 
сме чужди един на друг. А за да познаем Бога, трябва да 
Го любим. Няма да се спирам на това как ще познаем Бога 
– ще Го намерим. Бога можем да почнем да любим тъй, 
както можем да любим един човек. Така че Любовта е ка-
чество на човешката душа, а не на човешкия ум.

За това организиране, за което говорим, питате: 
„Ами как ще се организираме?“ Не мислете, че туй орга-
низиране ние сега го създаваме, то е вложено в нас. И мал-
ките спорове, които могат да причинят неразбирания, са 
като онези старини, които се срещат при разкопките; 
когато намерят някои такива старини, заливат ги с раз-
ни киселини, за да ги изчистят от прахоляка, но при това 
чистене те измиват и надписа, а всъщност ценното е на-
писаното. Ние самите трябва да бъдем майстори, че ко-
гато чистим, да не изтрием и първоначално написаното. 

Сега, всеки от вас е роден за известна деятелност; 
всички не сте родени за една и съща дейност. Това е факт: 
всички онези от вас, които имат ниски чела, не са опре-
делени за някоя философска дейност, те не са за умствен 
труд; ако на тях им дойде мисълта да станат писатели, 
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ще си губят напразно времето. Те са за практическа ра-
бота, а в сегашния живот ще подготвят условията за бъ-
дещия си живот – това съм проверил. Вследствие на това 
онези, челата на които са ниски, а мислят, че имат ум, се 
лъжат; те имат ум, но в астралния свят, а във физиче-
ския свят нямат условия той да се прояви. Ако цигулката 
им има само една струна, какво ще правят – на една стру-
на може ли да се свири? Или ако цигулката им има само 
струните ми и сол, може ли да се свири? Значи тяхната 
цигулката трябва да е пълна, да има всички струни и сви-
рачите да разбират законите.

Някои от вас искат да бъдат много активни, но не 
могат – защо? Тяхната глава отзад е много сплескана. 
Човек, който иска да бъде деятелен, трябва да има широ-
ка глава отзад. Човек, който има сплескана глава отзад, 
когато му дадат да направи нещо, оставя все работата 
си недовършена – все ще намери една или друга причина 
за това, а онзи, който има широка глава отзад, все ще 
намери време да довърши работата си. Така и някои от 
нас, когато ги турят на работа, няма ги. Затова тряб-
ва да определим мястото на всекиго от нас – кой за как-
во е. Който е роден за духовна работа, да бъде духовен, 
а какъв ще бъде в бъдеще – това е друг въпрос. Някой е 
роден за музикант и като такъв той има цена, а друг ня-
кой не е роден за музикант и цял живот да прекара като 
музикант, няма да направи нищо (все таки и той ще нау-
чи нещо, както роденият за това). Тъй щото всички ние 
сме родени за нещо; и ако се заемем за това, за което Гос-
под ни е турил, ще направим нещо. Но ние казваме: „Аз ще 
коригирам плана на Бога“, цял живот коригираме Господа 
и най-после казваме: „Нищо не можах да постигна“. През 
следващия си живот пак коригираме Господа: „В нищо не 
можах да сполуча“.

И друго: за да познаете дали вашият ум е в състоя-
ние да се прояви, дайте му по-усилена работа. Ако за три 
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години успеете да повдигнете челото си, да стане с два 
милиметра по-високо, може да постигнете нещо. Но ако 
след три години вашето чело не е претърпяло никакво из-
менение, не си губете времето в разни философии. Така 
че и според интензивността на волята трябва да бъдем 
в състояние да изменим челото си, формата на главата, 
носа и да моделираме лицето си като един художник. При-
чината за неуспеха ни в това е, че когато говорим за себе 
си, ние имаме по-високо мнение, отколкото сме, а други-
те имат за нас по-лошо мнение, отколкото сме – и там е 
цялата ни грешка. Така ние се намираме между две край-
ности, затова трябва да съберем тези две величини и да 
ги разделим на две. От това, което мислим за себе си, да 
смъкнем 50% и от това, което мислят хората за нас, да 
смъкнем пак 50% – останалото, това си ти.

Сега трябва да се постараем да създадем между нас 
една благоприятна атмосфера за всички прояви, но не и 
амбиции. Защото забелязвам, че у вас се развиват повече 
личните чувства, тези отзад на главата. Тоест вие има-
те разположението на петела, на пауна – само пъстрите 
му пера – „тр-тр-тр“; той казва: „Я вижте какво съм нап-
равил!“. Е, хубаво, тази пъстра опашка е от милиони годи-
ни, а сега какво си направил? Когато си изкаже гласа, ще 
видите, че той не е нищо. Като се изкачи на плета, пете-
лът извиква: „Кукуригу!“, после пак слиза долу; на другия 
ден пак се качва: „Кукуригу!“. Ден след ден прави все това, 
а какво иска да каже с това „кукуригу“ – веднъж „кукури-
гу“, втори път „кукуригу“, трети път „кукуригу“, хиляди 
пъти „кукуригу“ – какво иска да каже той? Наблюдавайте 
това „кукуригу“ на петела: когато започват да пеят пър-
ви петли, на човек му става леко на душата, като че ли се 
е освободил от някаква напаст, а когато влезеш в селото 
и чуеш лая на кучетата, побива те страх. Лаят на куче-
тата подразбира, че има някаква опасност, а пеенето на 
петела подразбира, че няма никаква опасност, че нещо ху-
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баво се крие. Е, добре, ако на моя праг дойде един петел и 
извика „кукуригу“, дойде втори – изкукурига, три, десет, 
петнайсет петли изкукуригат, какво впечатление ще 
произведат те? Първият петел ще произведе приятно 
впечатление, от втория туй впечатление ще започне да 
отслабва, докато най-накрая последният петел вече ще 
ви направи неприятно впечатление и ще искате да го из-
пъдите. Същото вършим и ние, но този петел докарва го-
леми беди. Дойде един петел, каже „кукуригу“ – представя 
един план за работа; дойде втори петел – пак „кукуригу“, 
представя друг план. Първият план е хубав, но вторият 
план казва: „Тази работа е тъй, но хайде да я напуснем“.

Сега да се върнем към основната мисъл. В сегашно-
то ви състояние Бог ви е вложил какво трябва да върши-
те, той ви е свързал с известни хора и вие трябва да ги 
намерите, вие ще ги почувствате и с тях ще трябва да 
работите. Тези двама, трима и повече души ще дойдат с 
други и ще заработите заедно – така се обединяват хора-
та, домовете, така се обединява цялото човечество. По 
същия закон се оранизират мравките и пчелите – всяка 
една мравка си знае предназначението. Кой организира 
мравките, кой организира пчелите – работата върви по 
един механичен начин. А ние, които се бъркаме тук-там, 
мислим, че сме създадени по друг начин; не, и ние сме орга-
низирани като тях, само че се отдалечаваме. Това блъс-
кане, това греховно състояние, ни е отдалечило от пра-
вия път на развитие.

Всеки метод е полезен, защото щом го приложите, 
той ще ви разкрие къде са неговите слаби страни. Ще 
приложите втори метод – и той ще ви разкрие слабите 
си страни; и когато го приложите ден, два, три, вие сами 
ще си намерите грешките и ще ги коригирате. Тези греш-
ки се проявяват естествено. Не мислете, че всяка работа 
ще бъде съвършена; ще има редица пропуски. Но с течение 
на времето, ако се уповавате на Божествения закон и на 
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Божията Мъдрост, която работи, Съществата, които 
са заинтересовани, ще помогнат да се организираме. 

Та сега ще започнем с организацията, която ще из-
пробваме. Нали по 100 души ще бъдете в група? Питам 
как ще започнете сега първата си работа? Тези съветни-
ци на труда как ще започнат работата? А съветниците 
на духовния живот с какво ще започнат? Виждали ли сте 
как някои опитни музиканти, като вземат нотите, по-
свирват по нещо оттук-оттам, но щом дойде някой вир-
туоз, той без ноти започва отначало и изсвирва цялото 
парче. Разбира се, вие още не сте виртуози, но ще отво-
рите нотите и ще заучите парчето добре да го свирите; 
аз се надявам, че ще го заучите. Това ще бъде за вас един 
импулс да събудите способностите, които имате, и един 
на друг ще придадете от вашите енергии, които ще се 
кръстосват.

Има някои, у които природният ум е силно развит, 
затова те ще предадат част от своята енергия на дру-
ги, у които природният ум и способностите са слабо раз-
вити. Ще има предаване на енергии у всички ви и тога-
ва ще започне едно вътрешно брожение. Които са много 
енергични, ще предадат от енергията си на ония, които 
са по-малко енергични, така ще почне обмяна на енерги-
ите ви. Но ако не разбирате закона, ще си въздействате 
един на друг по контраст и тези енергии ще се неутра-
лизират. Как се създават тези енергии? У вас може да 
се зароди желание кой да бъде пръв; трябва да избягвате 
тази погрешка. Иначе ще заприличате на онези 12 краси-
ви дами в един град, които били избрани да посрещат един 
цар, но с условие най-красивата от тях да подаде букета 
на царя. Въпросът за това коя е най-красива щяло да се 
реши с болшинство, с гласуване; всички гласували и кога-
то прегледали бюлетините, виждат дванайсет бюлети-
ни с различни имена – всяка гласувала за себе си. Ако всеки 
гласува за себе си, тогава няма да има кандидат, който да 
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са избере измежду всички; ако подаваме бюлетина всеки 
за себе си, няма да можем да свършим Божията работа. А 
това, казано на прост език, значи, че всеки трябва да си 
пробие сам път. Пътят, в който Бог те е поставил, няма 
да го напускаш – всеки от вас ще си върви по своя път и 
няма да се клатушка нито наляво, нито надясно. Може да 
се ползвате от опитностите на другите, но от пътя, в 
който Бог ви е поставил, няма да се отклонявате; това е 
желанието на всички нас – на всички, които са посвете-
ни. Не трябва нито да ви спъват, нито вие да спъвате, а 
всеки от вас, когато види брата си, че се е спънал, да му 
посочи пътя и да му каже: „Този е пътят“ и да го насърчи.

Аз ще спра дотук и бих желал, ако има някои важни 
въпроси, нека, който иска от вас, да се изкаже конкретно 
за пет-десет минути – да даде ясно някоя идея или да си 
каже мнението. Но не да дава мнение, че мисли тъй или 
иначе, но ако в него има някоя основна, Божествена идея, 
която да произтича от Духа, която Духът да му говори, 
тогава нека се изкаже.

– Как да познаем кога Духът ни говори, защото много 
пъти се съмняваме? Как може да узнаем кой път е за нас?

Допуснете, че аз съм беден човек; отивам при един 
господин и искам да ми даде работа – не ми дава; отивам 
при някой мой приятел, а той ми казва: „Почакай“. Но 
представете си, че аз имам дарбата да правя òси на ко-
лелета, хубави коли мога да правя; гледам, счупила се на 
някого колата и първата ми работа е да му предложа да 
поправя колата; той ме препоръчва на втори, на трети 
и ето – пробивам си път. Този ще ми даде нещо, онзи ще 
ми даде нещо – тяхната кола е направена, и моята кола е 
направена.

Да допуснем сега следното противоречие: да речем, 
аз съм завършил известен университет, завършил съм 
финанси, но за мен няма подходящо място и трябва да ча-
кам една-две години, докато се освободи някое, и казвам, 
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че съм завършил финанси, и не отивам да правя коли, ма-
кар че зная този занаят, а отивам по кафенетата, пуша 
цигара след цигара, пуф-пуф. Питам какъв смисъл има 
в това – вместо да казва „пуф-пуф“, да вземе теслата, 
че „трак-трак“ с нея. Нали е по-умно? Да вземем и дру-
ги примери: завършил си пчеларство и имаш дарбата да 
се занимаваш с пчели – захвани се с пчеларството! Имаш 
вътрешна дарба за земеделие – прояви своята дейност 
в това отношение! Може да срещнеш мъчнотии, но ако 
вървиш против своето предназначение, ще срещнеш 
други мъчнотии. Първите затруднения ще преодолееш 
по-лесно и докато се подобри кармата ти, ще намериш 
добри приятели. Сега някои от вас се намират при благо-
приятни условия, други – при по-неблагоприятни. Някои 
от вас ще се борят повече, но ние ще им помогнем да над-
вият; няма да им върви по мед и масло, но ние ще проявим 
своята дейност, своя ум, своето сърце и своята воля. Да 
кажем, някоя сестра е шивачка, бедна е, но иска да рабо-
ти за Господа; ще тръгне, ще влезе в някой град, ще пита: 
„Имате ли работа“; ще работи на едно, на друго място и 
ще си пробие път. Но ако тя мисли, че ще може да мине 
по по-лек път, значи че не е достойна за духовна култу-
ра, това не е правият път. Така в дадения момент това 
е едно оръжие, което Бог ти е дал – то е свещено и то ще 
те избави от известни изкушения. 

Та сега ние – и по-младите, и по-старите – ще се 
върнем да развием колкото можем дарбите си. Най-пър-
во, в плана на работата заемете се да си направите на 
физическото поле братски градини. Всеки град да си има 
братска градина – плодна градина, зеленчукова градина 
от 5-20-30 декара – колкото имате. Онези от вас, които 
нямат какво да правят, нека отидат там да работят, 
да вложат труда си, а от това, което излиза, да се полз-
ват онези братя, които имат по-малко. Нали е практич-
но празното време да се използва. Някои от вас може да 



СЛОВОТО НА ЧЕТИРИТЕ СЪВЕТА | 29 

се заемат да отворите столарска работилница в някой 
град. Заемете се да правите маси, каци, приложете през 
свободното си време изкуството, което владеете, и как-
вото придобиете, ще може да го продавате. Поставете в 
действие всички занаяти, които владеете. Някой е педа-
гог; нека събере 5-10-15-20 малки деца, да открие едно пе-
дагогическо училище, една забавачница и да започне да ги 
занимава. Някои от вас пък да се съберат по двама-трима 
души и да превеждат книги – ето една културна работа. 
Някои да образуват класове, кръжоци за четене на книги, 
съчинения на видни писатели, на учени хора. Други, с музи-
кални способности, нека образуват оркестри от цигулки, 
кларинети и прочее. И когато се съберем, винаги да има 
между нас голямо разнообразие – да знаем и да работим: 
и да пишем, и да пеем, и да свирим, и да четем, всичко да 
можем. Господ иска да знаем от всичко по малко, та да ка-
жат другите, че тези хора знаят всичко. А сега, като се 
съберем, всички искаме да бъдем духовни хора – особено 
тези, които имат повече опитности. В какво се състо-
ят опитностите? Опитностите се състоят в следно-
то: ако ви заведа в някоя планинска местност, ще имате 
опитност, но ако аз имам само някои снимки и ви ги по-
кажа, какво ще се ползвате от тях – вие ще имате само 
едни умствени представи. Ако ви заведа в една планинска 
местност, вие ще възприемете магнетичното влияние 
на тази местност, ще дишате чистия ѝ въздух, ще пие-
те свежата и чистата ѝ вода, ще вкусите от всичките 
блага на тази местност. Следователно, за да ви заведа 
в духовния свят, няма да ви изнеса книга, в която е опи-
сан духовният живот, и от нея да го разглеждате, а ще 
ви кажа: „Елате с мен!“. Един ден, ако отидем на екскурзия 
в духовния свят, ще си отрежете големи пръчки и ще ви 
кажа: „Вземете си по една тояга и да тръгнем за духовния 
свят!“. Този духовен свят ще намерим в някоя планинска 
местност; вие мислите, че той е на някое особено мяс-
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то. Там, където бях през това лято, намерихме един рай 
– „страдрадосткия Рай“ го наричам аз. Всяко място, кое-
то може да произведе във вашия ум най-красивите мисли, 
най-красивите чувства и да измени в известно отноше-
ние вашия живот, е Рай. Ще кажете: „Такова място не сме 
виждали“; това е част от Рая – един кът от Рая. Когато 
отидеш на друго място, ще намериш друг кът от Рая – 
този Божествен рай е пръснат по цялото земно кълбо.

За да се познавате, употребете следния метод: съ-
бирате се двама души на едно място; ти разправяш на 
другаря си нещо, но той не се интересува от това, което 
му разправяш. Причината за това не е, че този брат не 
иска да те слуша, а че у него са развити едни способности, 
а у тебе – други; ти му говориш за музика, за изкуство, а 
той си мисли за дръвчетата, за кравиците си, за масъл-
цето, да има къща, градина и прочее; ти му говориш за 
музика, а той си мисли за своите крави. Тогава той започ-
ва да ти говори, разправя ти за кравите си, въодушевява 
се и се чуди защо ти не се интересуваш. И двамата сте 
прави: той се интересува за едното, а ти – за другото. 
Тогава този, който е умен, ще си каже: „За да ме разбере 
този брат, аз трябва да сляза там, където е той“; или 
той трябва да се качи при теб. И тъй правят младите: 
когато двама млади се обичат, момъкът, като музи-
кант, говори за музика, защото има музикално чувство, 
а момата по интуиция се нагажда към него, показва, че 
се интересува от музиката, докарва се. Той казва: „А, на-
мерих я!“, но след като се оженят, той вижда, че тя няма 
никакъв интерес към музиката. „Ама че си будала – казва 
тя, – докато се оженя, се интересувах, но сега между нас 
не трябва да е вече така.“

Аз виждам, че някои от вас могат да разсъждават 
като философи, а други – не. Някои от вас са активни на 
физическото поле и могат да свършат грамадна, отлич-
на работа, а други не са активни – не могат да свършат 
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толкова много работа. Та всички тези енергии, които 
имаме, ще ги оставим да действат по Божествен път 
– няма да изменяме Божествения път по никакъв начин. 
Ония от вас, които са в просветителния отдел, нека 
разменят мисли по това какви книги да издадете, какви 
книги да се препоръчват за четене; и някои от вас, които 
могат, нека прочетат тези книги. Ще се постараем да 
разпределим този труд, за да станем по-интелигентни, 
защото тъй, както сега вървим, не сме интелигентни 
– хората от външния свят са по-интелигентни от нас. 
Имайте предвид, че Христос казва: „Синовете на този 
век са по-умни от синовете на Виделината“. Някои от нас 
трябва дълго да страдаме, докато се научим на правия 
Божествен път.

Сега има и друга опасност: ония наши духовни бра-
тя, които се занимават с физическа работа, не трябва да 
ги оставяме да се погълне всичката им енергия само от 
физическото, а да заговори в тях и духовното. Един човек 
на физическия труд, който не е изразходвал своята физи-
ческа енергия, и влиза в духовния свят тъй неподготвен, 
той ще произведе цяла анархия. Вие ще проучвате този 
въпрос. 

Всяка група от стоте души ще избере по 10 души по-
между си от най-умните.

Тази сутрин, когато теглихте жребий, направихте 
една погрешка; тази погрешка се състои в следното: ко-
гато един от апостолите стана изменник и предател на 
Христа, изгуби своето апостолство; апостолите се съ-
браха, теглиха жребий кой да го замести и избраха Ма-
тий, но след туй Господ имаше и друг кандидат – апос-
толите си избраха Матий, а Господ избра Павел. Кой от 
двамата свърши по-голяма работа? – Павел. Щом имате 
две мнения и теглите чоп, 50% е вярно; жребият не може 
да разреши въпроса. Така и вие сега ще хвърляте жребий, 
за да разрешите една мъчнотия, но тя 50% ще е разреше-
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на. Тогава мислите ли, че в тегленето на жребий всички 
са попаднали на мястото си? Значи работата, която вие 
сами можехте да направите, вие я възложихте на Господа 
и ето, Той пак я разреши. Физическият човек пита: „Дали 
трябва да работя на лозето, или да стана чиновник?“; 
въпросът е решен – мотиката, там е неговото призва-
ние, тя ще свърши чудеса. Ако има умствено надарен син, 
не му трябва мотика, а умствено поле – там да работи.

– Може ли да стават размествания от една група в 
друга?

Може да стане разместване на някои от една група 
в друга, т.е. преливане. След като се наместите, които са 
останали отвън, те ще бъдат в запас. Вие ще им кажете: 
„Ти не може ли да дойдеш на моето място, а аз да остана 
в запас?“. В тези 100 души ще вземете всички участие, ще 
започнете да мислите как да се създаде на всички работа. 
Ето един разумен начин за създаване на работа: когато 
някой се намира в един път на изкушение, да му се създаде 
работа, за да се избави от това изкушение и да може да 
добие поне своята прехрана.

– Понеже пчелите живеят най-хармоничен живот, а 
ние се готвим за такъв, не е ли добре да започнем с пчелите 
и да се заемем с проучването на техния живот?

Когато турите на пчелите една изкуствена пита, 
те не я изхвърлят, а тук-там само я поправят; така и 
ние – няма да изхвърляме изкуствената пита, а ще я оп-
равим само тук-там. Някои приятели имат вече наченки 
– заели са се с пчеларство; някои опити са били сполучли-
ви, а някои са излезли несполучливи. Не се обезсърчавайте 
– всяка работа трябва да започне с малкото.

Ако някои от вас искат да изкажат мнението си 
върху някои неизяснени въпроси, нека се изкажат. Гово-
рете върху въпроси за саморазвитието, за самообразова-
нието, а празното си време искам да посветите на външ-
на деятелност. Говоря за празното време, защото то 
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трябва разумно да се използва за нашето душевно разви-
тие и облагородяване. Това трябва да бъде първото нещо, 
целта на вашата работа.

– Каква работа ще има четвъртата група?
Тя има най-голяма работа – примирителната. На-

пример две сестри се скарали – примирителите ще про-
учат основните причини защо и за какво са скарани, и то 
не да решат кой е виновен, а да търсят причините. Тази 
деятелност е важна не само за вас, а и за външните хора 
– ще дадем един малък модел, за да покажем как трябва да 
се работи. В някой град може да направите следния опит 
за работа: съберете се две-три семейства за една годи-
на, поне заедно да се храните, без да си туряте някакви 
ограничения, да видим как ще направите опита. При за-
дружното ядене ще съкратите бюджета си. Ние имахме 
такъв опит на нашия курорт: бяхме 12 души, които, ако 
се хранехме сами, поотделно, щяхме да плащаме скъпо, а 
така, задружно, ни излезе по 16 лева дневно на човек. И 
при това ще се научите да ядете само необходимото – 
едно или две ястия са достатъчни; тогава и жените ще 
се освободят от излишен труд. После да се научат сес-
трите да имат една обща пералня, да перат задружно и 
да имат една обща кухня. Направете един опит – туй не 
е наложително, но така ще видите какви ще бъдат прак-
тическите резултати. А сега една жена иждивява целия 
ден вкъщи за работа и трудът ѝ е разпръснат. При от-
делно пране например се изгарят повече дърва, изхабява 
се повече сапун и разноските са по-големи. Приложете 
това където може, където условията позволяват. Пър-
вия път опитите може да са несполучливи, може да да-
дат обратни резултати.

– За да има успех при такова задружно живеене, не 
трябва ли да има надпревара в работата?

Трябва да има, но с Любов. Коя е прицелната точка 
на майката? – Детето; докато има дете отвън, тя може 
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да работи. Коя е прицелната точка на учителя? – Учени-
ците; учителят работи, докато има ученици; щом изгуби 
учениците си, той престава да работи. Навсякъде тряб-
ва да има един стимул отвън.

– Възможна ли е съвместна работа на тези групи, 
щом в тях има хора от различни градове?

На първо време ще си кореспондират. Например 
някои братя от София ще ангажират някое място и ще 
започнат да го обработват. Сега русенци правят такъв 
опит, но не са свършили още работата си, не са видели 
още своя резултат. Айтосци също правят опити – всич-
ки работят.

Щом в една работа се внесат дребнавости, тя се 
разваля, а това може да се направи от всеки, бил той мъж 
или жена, щом си служи с дребнавостите. Пазете следна-
та идея: когато започнете тези опити, ако мислите да се 
осигурите материално с тях, хич не се залавяйте – тия 
малки опити не са места за осигуряване. Ако някой има 
свободно време, да се заеме с тези опити. Да допуснем 
сега, че няколко млади братя образуват една малка кому-
на, искат да живеят един идеален живот – защо ги обви-
няват? Влизат те в тази комуна и заработват, но след 
време някоя сестра се обърнала към Бога и казва: „И аз 
искам да работя“, влиза вътре, влюбва се в едного от бра-
тята и иска да се жени – хубаво, това не е лошо. Оженват 
се, после имат деца и сега, за да осигури децата си, тя ще 
изпъди всички други членове на комуната. И затова аз не 
казвам като вас, че жените развалят всичко, но жените 
вземат всичко. И обратното е вярно. Например пет-шест 
сестри решили да заживеят един комунистически живот; 
един брат иска да влезе да работи с тях, влюбва се в една 
от сестрите, иска да се ожени – оженват се и изпъждат 
другите сестри. Тези неща не са лоши, хората трябва да 
се женят, но когато влезем да работим по Бога, трябва 
да поставим всички неща на тяхното място. Въпросът 
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не е да се женим или не, да имаме деца или не – въпросът 
е да живеем един разумен, Божествен живот. Най-после, 
да се опитаме да направим една идеална комуна: цялото 
Братство ще вземем някои общи места и в течение на 
годината братя и сестри от всички градове ще отиваме 
на тези места да работим.

– Ще бъдат ли съгласни всички братя и сестри да ра-
ботят на общото лозе?

Мъчно се уреждат работите на физическото поле – 
този е един от мъчните въпроси. Сега тази работа тряб-
ва да се подеме от млади и стари, от всички, та ще видим 
и добрите, и лошите страни, и това ще бъде един опит за 
вас. В тази работа искам да ангажирате само празното 
си време, когато нямате с какво друго да се занимавате. 
И свищовци правят опити, а сливенци и софиянци проек-
тират и те да правят опити.

Някои братя и сестри изказаха различни мнения за 
предстоящата работа на четирите отдела и образуване 
на комуните. Всички наблягаха на мисълта, че тази работа 
ще бъде успешна, ако между нас има Любов и готовност за 
самопожертване. Изказа се желание да се поправи грешка-
та, сторена при избора по жребий, но у всички се забелязва-
ше желанието Учителя да ни посочи определена работа за 
групите.

Тези четири групи са една задача, която трябва пра-
вилно да разрешите. Като казвате, че изборът трябва 
да се анулира, това не значи, че когато направите борч, 
трябва да го анулирате или като се подпишете, да си вър-
нете подписа назад. Каквото е станало – станало, ние не 
считаме, че това е една грешка. Това не е грешка, то е 
един опит, който вие сега правите, и този опит ще се по-
прави – всичко ще се поправи, ще дойде до своя естествен 
ред. Всички онези, които са избрани, ще влязат в ролите 
си. Най-първо, вие не сте разбрали какво значи да влиза-
те в трудовия съвет; вие се уплашихте – мислите, че ще 
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вземете мотиките, за да работите. Идеята съвсем не е 
тази да вземете мотиката – ние само искаме да използ-
ваме свободното време и да не оставаме празни, та да 
влизаме в грях. То може да бъде само един ден от седми-
цата или месеца, но да бъде по закона на Любовта. И един 
ден да употребим – ние сме сполучили. 

Сега, влязохте вече, впрегнахте се – с труда си вие 
ще създадете една вълна за работа. Въодушевите се, но 
после веднага отстъпвате и казвате: „Не съм за работа“. 
Онези, които са влезли, започват вече да съжаляват, че 
са влезли, а онези, които не са влезли, съжаляват, че не са 
влезли.

Вие имате четири групи и аз ще избера 100 души, за-
щото имам запас, имам право да избера 100 души. Всички 
ще влязат на работа и никой няма да остане празен.

Не се смущавайте, че опитът ви е излязъл несполуч-
лив – всеки първи опит е несполучлив, всякога е така. Зна-
ете ли колко несполучливи опити е правил Господ? Ами че 
Той направи първия човек по свой образ и подобие, тури 
го в Рая, но опитът излезе несполучлив. Христос дойде, 
и Той направи втори опит; и този опит излезе несполуч-
лив – защо? Защото, когато остави работата на Своите 
избраници, те я развалиха и Той трябва пак да дойде и да 
я поправи. И още опити има да се правят. Господ изпъди 
Адам и Ева от Рая и после слезе на Земята да учи хората, 
че не трябва да се бият. Сега хората се мъчат да разре-
шат теоретически кое учение е по-право. Всякога тряб-
ва да се знае, че първият опит е несполучлив; не че не е 
сполучлив, но че е подготовка за втори опит. Вие не се 
обезсърчавайте, защото ако разсъждаваме тъй, всинца 
ще започнем да попадаме в едно замаяно състояние, ще 
започнем да усещаме тягост в главите си.

21 август 1921 г., неделя, 17:00 ч., Велико Търново
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ПРАВИЛНИЯТ РАЗВОЙ НА 
ЧОВЕШКИТЕ ЕНЕРГИИ

Нека само за няколко минути обърнем нагоре 
погледа си и възнесем една топла молитва 
към Бога.

Ще ви прочета 64-та глава от Исайя.
Така е говорил преди няколко хиляди години един 

от видните израилски пророци. Разбира се, това е едно 
вътрешно преживяване на пророка. За да можем да раз-
берем дълбоко вътрешния смисъл на думите, за да раз-
берем какво е искал да каже пророкът, трябва да имаме 
същите преживявания, същата обстановка. Много от не-
говите думи на нас ще се видят така странни.

Защо пророкът се обръща с думите: „О, да би раз-
драл Ти небесата, да слезеш. Да бяха се стопили горите 
от Лицето Ти!“. Това е една тъй естествена фигура. В 
природата, когато облаците и тъмнината са покривали 
небето и слънчевите лъчи не се докосват до онези малки 
семенца и растения, каква ще бъде тяхната молитва? Ще 
кажете: „Дано облаците се разкъсат и слънчевите лъчи 
проникнат до онези малки души, които чакат Божието 
благословение!“. Така и човешките души се молят да се 
разкъсат небесата и Божията Любов да слезе върху тях.

Тази сутрин има да размишляваме върху три из-
речения: „Да царува Любовта в сърцата ни, да се слави 
Мъдростта в духовете ни и да осияе Истината душите 
ни.“ Първото е: „Да царува Любовта в сърцата ни“. Зна-
чи тази Любов, която трябва да царува в сърцата ни, ще 
предизвика един род енергия; Мъдростта, която трябва 
да се слави в нашите духове, ще предизвика друг род енер-
гия; Истината, която трябва да да осияе душите ни, ще 
предизвика трети род енергия.

Тук имам три обикновени уреда (показва) – единият 
от тях, компасът, е свързан с магнитните полюси и от-
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чита най-правилно течението на земния магнетизъм; 
значи той е чувствителен към тези енергии и показва 
винаги една и съща посока. Вторият уред, барометърът, 
е свързан с друг род енергии, а именно с атмосферните 
промени; всякога, когато става промяна в атмосферата, 
този уред отбелязва тези промени. А третият уред от-
белязва течението на човешките енергии, които изти-
чат от дясната и от лявата ръка на човека; когато този 
уред се обхване с ръката ни, стрелката му показва каква 
е нашата енергия и в какво направление тя се движи. И 
тъй, тези три уреда определят енергиите: едни, които 
текат от север към юг; други, които се проявяват в ат-
мосферата, и трети – в човешкия организъм.

Ние не трябва да спъваме себе си – не трябва да спъ-
ваме нито сърцето си, нито душата си, нито ума си. Всич-
ки противоречия, които произлизат в нас, спъват нас 
самите – съмнението, омразата, всички противоречиви 
чувства спъват първо нас самите, а после всички онези, 
които могат да се заразят от тези чувства. Те са като 
пожар, който може да обхване всичко. Отрицателните 
енергии се предават и положителните енергии на злото 
също се предават. Доброто, което вършим, се изразява 
в добрия стремеж. За да не се спъваме, трябва да имаме 
вяра, която е особено необходима за нас – тя ще внесе 
едно успокоение в нашия ум. Например случи ти се някое 
нещастие, ти ще се смутиш и ще кажеш: „Нали Господ е 
справедлив, умен, добър – защо допусна това за мен?“. Ако 
преминеш през тези страдания, ти ще придобиеш опит-
ностите от тези нещастия и смущения, докато чак след 
месеци ще се свестиш и ще съзнаеш, че грешката е в теб, 
а не в Бога, и ще видиш, че не си на правия път. Ако ти 
се спънеш по един път и срещнеш препятствия, Бог ли, 
Който е турил препятствието, е виновен, или ти, който 
не знаеш пътя, по който вървиш? Най-първо ние не тряб-
ва да смущаваме себе си. Като казвам, че не трябва да се 



СЛОВОТО НА ЧЕТИРИТЕ СЪВЕТА | 39 

смущаваме, това значи да не смущаваме духа и душата си 
с такива детински разбирания. Каквото и да ни се случи, 
трябва да казваме: „Такава е Волята Божия“. И не само да 
казваме това, а да го почувстваме дълбоко в душата си, 
да го помислим, да съзнаем, че туй, което е допуснато, 
е за наше добро в дадения момент, и тогава да насочим 
волята си в тази посока, в която Божественият Дух иска 
да ни преведе.

Вчера, когато правихте избора за физическия, ду-
ховния, просветния и помирителния съвети, трябваше 
да знаете, че тези съвети трябва да ги имате вътре в 
себе си. Когато говорим за физическия съвет, съвета на 
труда, трябва да се има от всички предвид да се стремим 
да поставим тялото си в едно правилно състояние, да го 
обновим физически, защото, както казва Писанието, на-
шето тяло е храм Божи. Трябва да работим физически 
върху него: ще го измазваме и отвън, и отвътре; ако пад-
не някоя тухла тук или там, ще поставим нова на място-
то ѝ. Когато говорим за физически труд, ние обикновено 
разбираме нещата извън себе си; не, първо трябва да ги 
разбираме вътре в себе си. Можем ли да приложим този 
закон вътре в нас, да изправим своето тяло, ще можем да 
поправим и себе си. Но ако аз не мога да изправя себе си, 
как ще мога да изправя другите? Следователно физиче-
ският труд може да се използва само тогава, когато у нас 
има високо духовно съзнание – тогава вече физическият 
труд е едно приятно забавление за духа. Когато духът се 
разшири много и не знае какво да прави, Господ го изпраща 
да работи на Земята – за духа това е най-приятният акт. 
С този акт започва всичката творческа работа – духът 
се радва на този творчески акт, който се заражда у Бога. 
Следователно физическият, материалният свят е изя-
вление на Бога – онова, което е скрито и невидимо за нас, 
става видимо. И във видимия свят ние трябва да съзира-
ме Невидимия, а можем да го съзрем само тогава, когато 
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се взираме в нещата. Когато един поет вземе едно цве-
те в ръката си, той вижда в него повече, отколкото един 
обикновен човек; за това цвете един поет може да изпи-
ше 10-15 листа, и то с най-красиво описание. А обикнове-
ният човек, когато вземе цветето, ще каже: „Това малко 
цветенце има пет листенца, червен цвят и малко, тънко 
стъбълце – не зная за какво е създадено“. Докато поетът 
ще седне, ще опише това цвете, ще го направи като живо 
същество и ти, като четеш, ще си кажеш: „Откъде наме-
ри този поет толкова нещо в това малко цветенце?“. Е, 
хубаво, какво е положението на поета? Допуснете, че вие 
стоите от едната страна на някоя ограда, а аз – от дру-
гата и през една малка дупчица си пъхна пръста; вие по-
бутвате пръста ми, но не знаете, че зад оградата стои 
човек. Ако сте прост човек, ще стиснете малко пръста 
ми и ще кажете: „Нещо мекичко, тъничко хванах“; ще 
тикнете пръста ми назад и той ще се скрие. Ако обаче 
сте чувствителен, деликатен, ще почувствате, че зад 
тази преграда има някаква особена енергия, нещо друго, 
живо същество, което обичате, и ще започнете да опис-
вате това същество – такова е положението на поета: 
зад тази преграда той вижда това, което обикновеният 
човек не може да види. 

Следователно всеки от вас ще се стреми да развие 
в себе си Божественото съзнание, да развие интуицията 
си и да вижда във всички форми Божествените прояви на 
Живия Господ на Любовта. Ако ти, като погледнеш един 
човек, не видиш в него Божествените прояви, ще го по-
стиснеш малко и ще кажеш: „Няма нищо особено“. По съ-
щия начин, ако се обърнем към един касапин да ни опише 
какво представлява човекът, как би го описал той? Той 
ще намери, че месото на едни от вас е по-крехко, а на дру-
ги – по-жилаво; ще намери, че месото на едни става за пър-
жоли, а на други – не; такова ще бъде неговото описание 
за човека. И когато злото вземе надмощие в света, започ-
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ваме да имаме разбирания като тези на касапина и каз-
ваме: „Това месо е грубичко – не става за пържоли“. Това 
не е разумно схващане на нещата в този свят, по такъв 
начин ние не може да се развиваме правилно. Затова ние 
първо трябва да схванем физическите, несъзнателните 
енергии, които се развиват в нашето тяло и изтичат от 
Природата – те имат особен род действие. Тези енергии 
трябва да ги прекараме през тялото си отгоре-надолу, 
наляво-надясно, за да се обновява то. Тези енергии се пре-
насят чрез артериалната и венозната кръв отгоре-надо-
лу и отдолу-нагоре – постоянно циркулират в тялото ни. 

В тези физически енергии пък има друг род енер-
гии, които аз наричам енергии на чувствителността. Не 
трябва да съзнаваме енергията само като физическа про-
ява, а трябва и да схващаме, че всяка енергия произвежда 
известен род приятно или неприятно впечатление, защо-
то физическата енергия може или да ни подтикне да вър-
вим напред, или да ни спъне. Когато физическата енергия 
те спира, тя предизвиква корабокрушение, а когато те 
движи напред, туй движение ни е приятно. Тъй например 
се движи един влак от София за Варна – ако тази енергия 
моментално се спре, веднага всички пътници изскачат 
от влака навън. И когато един род енергия от астралния 
свят се спре, ние чувстваме или едно болезнено състоя-
ние, болка, или приятно разположение на чувствата си.

Третият род енергии са в ума ни. Когато те дейст-
ват, ние мислим, че имаме разширение в ума ни, а кога-
то тази енергия се спре, веднага чувстваме, като че ли 
един връшник се поставя на главата ти и тогава мислиш, 
че нищо не излиза. Защо стават тези неща? Защото сме 
изгубили ключа на Любовта. Щом загубим този ключ, за-
почват нещастията на физическото поле, на физическия 
свят, после започват нещастията в астралния и най-по-
сле – в умствения свят. А дойде ли Духът, веднага всичко 
у нас оживява.
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Духовните енергии на Бога, когато Той се проявява, 
за нас са физически енергии, а нашите духовни енергии 
от Земята са физически енергии за Бога. И туй, което 
ние наричаме физическо, като че ли няма никакво пряко 
отношение към нас – то е проявление на Бога, всяка фи-
зическа енергия е проявление на Бога. В туй, в което ние 
не намираме никакъв смисъл, Бог е вложил най-големия 
смисъл, а в туй, в което ние виждаме най-големия смисъл, 
Бог намира най-малкото съдържание. Тогава, когато ние 
се считаме на Земята най-много духовни, Бог не намира в 
нас никаква духовност (говоря по човешки). Защото ние си 
мислим, че като станем духовни, Бог ще ни обича – това 
би било смешно; няма нужда Бог да ни обича за нашето съ-
вършенство. Индивидуално Той няма защо да ни обича, но 
в Бога има една вътрешна потребност да се прояви, да се 
радва на всяко същество на Земята – да го направи щаст-
ливо, да го направи блажено и да му даде форма. И Бог има 
различни начини и пътища за това и като не ги разбира-
ме, ние ги намираме неестествени за нас. Но неестестве-
ното за нас е естествено за Бога – значи туй, което ние 
наричаме анормално, за Бога е нормално.

Та ние ще пристъпим сега към изправянето на 
телата си. Телата ви са изкривени, защото като дойде 
известна аномалия в черния ви дроб, усещате едни при-
тъпени чувства, не можете да обичате. Тогава тялото 
ви не е в състояние да предаде вашата енергия, затова 
цялото ви тяло, ръцете, краката ви ще бъдат студени. 
Краката ви ще бъдат като сухи клечки и който ви пипне, 
ще каже: „Няма топлина в този човек“. Е, питам ви кой 
обича да носи сухи клечки? За огън – разбирам, но на нас 
сухи клечки в живота не ни трябват. Следователно в ръ-
цете си трябва винаги трябва да имате една топлинка. 
Ако я нямате в ръцете си, вие ще си създадете мисълта 
да придобиете тази топлинка; ще си я създадете мислено, 
като си казвате: „В мен има една малка дисхармония, но 
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ще я поправя“. Това показва, че сте съгрешили в Любовта. 
Щом стомахът ви не действа правилно, значи сте съгре-
шили в Любовта, в нейното първо проявление – яли сте 
повече или по-малко. Понякога хората развалят стомаха 
си като се хранят малко (както правят някои скъперни-
ци, за да не осиромашеят), а понякога, когато много ядат, 
преяждат, а след това употребяват разни лекарства. 
Едни измъчват тялото си, като се лишават от нужната 
храна, за да печелят пари, а други преяждат – и едните, и 
другите развалят стомаха си. Всеки трябва да употреби 
от тази енергия дотолкова, доколкото му е необходима 
за поддържане на физическия живот. Ще се обърнете към 
Бога и ще Му благодарите за храната, за всичко, което 
ви дава.

Сега за всички ни е необходимо едно физическо раз-
витие. Душата не може да се прояви в едно хилаво тяло. Я 
си представете, че ние имаме само едни кости, едни жили 
и очите ни се движат в такова едно тяло – представете 
си само каква красота ще има това тяло! Някои казват: 
„Не трябва да бъдем много дебели“ – ами ако бъдем мно-
го сухи? Едното и другото са крайности. Значи трябва да 
имаме красиви тела, в които да се проявява Божестве-
ната енергия. Лицата ни трябва да бъдат красиви, плас-
тични, за да може да изразяват всички наши чувства и 
движения. Движенията, походката ни да бъдат тъй плас-
тични, че като ни погледне човек, да каже: „Много хубаво 
върви този човек!“. А някои вървят като една гемия – за-
литат натук-натам като пияни.

Хората от Новото учение трябва да се различават 
от другите по всичко. Когато те срещне някой човек, 
да каже: „Този човек върви по особен начин, спретнат е, 
òправен е.“ На вас не се позволява да ходите прегърбени 
като буквата S. Бог не обича въпросителните. Светът 
може да прилича на въпросителна, но ние ще приличаме 
на изправени дървета. Ще бъдем тъй изправени, че пред-
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ната част на лицето да е успоредна на гръбнака ни, т.е. 
като вървим, гръбнакът и лицето да образуват две успо-
редни линии – това е правото ходене. 

Първото нещо е всички да изправите гърбиците си 
– на учениците от тази школа не се позволява да имат 
гърбици. Аз ще ви дам един метод, по който да познавате 
дали имате гърбица, или не: вечер, преди да си легнете, 
допрете гърба си до вратата и вижте какво е разстоя-
нието между вашия кръст и вратата – колкото по-го-
лямо е това разстояние, толкова по-голяма е гърбицата 
ви. Разстоянието между кръста и вратата трябва да е 
малко; щом се образува разстояние от четири пръста, 
в тебе вече има гърбица. Това е в състояние да измени 
енергиите на умовете ви – навсякъде тази енергия ще се 
явява в умовете ви и няма да можете да мислите правил-
но. Ако гърдите ви са притиснати, ако не дишате правил-
но, ако нямате достатъчно кислород, ако нямате тази 
фосфорна енергия в организма си, веднага ще се образува 
у вас едно вътрешно помрачаване – защо? Защото не сте 
ходили изправени. Правдата и правотата са свързани. 
Бих желал, когато догодина дойдете тук, всички да има-
те по-малки гърбици. 

Сега, съвременните религиозни хора изтощават 
тялото си, докато накрая според този закон стават не-
щастни и умират. В това отношение те приличат на 
Настрадин Ходжа, който искал да отвикне магарето си 
да яде, но като го отучил да яде, то умряло и след това 
трябвало сам да ходи да си носи вода. Аз не бих желал ва-
шето магаре да умре. „Има – казва апостол Павел – тела 
естествени и тела духовни“ – има магаре естествено, 
има и магаре духовно. Думата магаре може да ви се види 
вулгарна, но тя значи и осел, а оселът е емблема на чет-
въртото посвещение – смирението. Когато дойдеш до 
положението да пораснеш много, Бог те смирява и ти ид-
ваш в положението на магаре. Казват: „Той е магаре“; как-
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вото и да говориш, все магаре те наричат; каквото и да 
правиш, все за твоите уши ще говорят: „Магаре е той“ – 
туй е посвещение за смирение и търпение. Като говорим 
за магарето, това значи човек да се смири, да се откаже 
от своята гордост. Вие мислите, че магарето е смирено 
– не, горделиво е то. Като го пуснете да върви свободно, 
ще видите, че е горделиво – то никога не остава назад, на 
опашката, а все напред върви; то казва: „Аз съм капитан, 
аз водя“ – големи амбиции има в него. Следователно, за да 
дойде това магаре отново в естественото си състояние, 
Господ го е подложил на големи изпитания. Това е наше-
то вътрешно състояние: отначало си мислим, че имаме 
големи таланти, знания, но най-после казваме: „И хората 
имат право“ – смиряваме се и започваме да понасяме всич-
ки оскърбления. Няма учител, няма проповедник, които 
да не са понесли оскърбления. Така и вие, като изпитате 
това състояние, ще кажете: „Аз съм сега в четвъртата 
степен на посвещение – на магарето“, а като видите едно 
магаре, ще се запитате: „Изпитал ли съм това състояние 
на магарето?“. Забележете, Христос не влезе в Йерусалим 
с кон, а с ослица – с това Той казва, че хората не трябва да 
яздат на кон, а на магаре. Ослицата ни казва, че който не 
научи този Божествен закон, ще реве като магаре.

Вторият род енергии са енергиите на сърцето и 
енергиите на чувствата. Щом запасът на физически 
енергии е достатъчен, тялото е в нормално състояние, 
тогава и духовните енергии съответстват на физиче-
ските, т.е. физическите енергии по-лесно могат да се 
трансформират в чувствени. Когато има несъответ-
ствие между физическите и духовните енергии, тогава 
нашето състояние не може да се прояви. Понякога чувст-
вате, че не може да се проявите, усещате тук, под лъ-
жичката, една топка. Някой казва: „Изгубих Любовта си“; 
не, ти не си изгубил Любовта си, а астралното ти тяло 
е в анормално състояние. Причината за туй анормално 
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състояние е следната: когато в ума ви се загнезди мисъл-
та, че някой приятел, когото сте обичали, ви е причинил 
огорчение, изгубвате всяко доверие към него, този при-
ятел оставя в астралното ви тяло нещо като отрова, 
която постоянно ви измъчва. Вие трябва да изнесете 
този мъртвец от себе си, от вкъщи – ще извикате всички 
приятели и ще го опеете. Щом го изнесете, ще поплачете 
малко, но после ще се утешите и на душата ви ще олекне.

И тъй, учениците на Бялото Братство трябва да се 
освободят от тези мъртви образи. Казвате: „Той крайно 
ме обиди!“ – с това ти вече си имаш един мъртвец, когото 
трябва да изхвърлиш навън. Колкото повече го държиш 
в себе си, толкова повече той ще почне да се разлага, да 
смърди – ако го задържиш, ти ще страдаш. Не мисли, че 
ако задържиш един мъртвец в себе си, ти ще напакостиш 
някому; не, никому няма да напакостиш, освен на себе си, 
защото като не дохожда в тебе Божествената Любов, ти 
ще започнеш да съхнеш – корените ти ще изсъхнат. Как-
во ще направиш? Ще извикаш господаря на този мъртвец 
и ще кажеш: „В името на Божията Любов, която дейст-
ва в сърцата ни, в името на Божията Мъдрост, която 
действа в душите ни и със силата на Словото Божие, кое-
то действа в духовете ни, Бог да го прости!“.

И сега, трябва да погребете всички ваши умрели. 
Но да не викате други да ги погребват, да не викате мен 
да ги погребвам – аз няма да дойда, всеки сам ще отиде 
да погребе своите си. Христос казва: „Оставете умрели-
те да погребват своите умрели“. И вие, живите, сами ще 
погребвате вашите умрели – да не викате други, освен 
един-двама. За тия умрели аз не искам да слушам. Идва 
някой при мен, започва: „Знаеш ли еди-кой си как кръвно 
ме обиди!“; дойде друг – за същото се оплаква. Казвам: 
„Достатъчно!“ – за умрелите няма какво да говорим. Ще 
те обиди, разбира се – умрял човек не може да не те оби-
ди. Всяка дисхармония в нашите чувства, всяко горчиво 
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чувство трябва да извадим на повърхността – да върви 
при своя господар – това са чувства на дявола. А в нас ще 
внесем благородните чувства на Любовта – нека те се 
борят с отрицателните, а ние трябва да бъдем свободни.

Сега ще ви дам едно правило за вашето умствено 
развитие: често учениците, които започват с окулти-
зма, се спъват със своите учители – те започват да спо-
рят помежду си кой учител е казал по-велики истини и 
кой не. Божествените истини не могат да бъдат нито 
по-велики, нито по-малки. Ако ти внесеш в ума си мисли-
те на двама учители и започнеш да сравняваш коя мисъл е 
по-права, ти сам се спъваш. В ума си ще имаш винаги само 
един Учител – този Учител аз ще назова с името Учител 
на Любовта. Някой ме пита: „Ти вярваш ли в Христа?“; 
казвам: не вярвам в Христа. – „Ами какво е Христос?“ 
Христос е външната страна, той е Учител на Любовта 
– ако познаваш Любовта, ще познаеш и Христа. Сам Хрис-
тос казва: „Никой не може да дойде при Мен, ако Отец Ми 
не го призове, не го привлече“ – с какво ще го привлече? – С 
Любовта. Следователно, когато Любовта нас ни привле-
че, тогава ще познаем и Христа.

И тъй, ще вложите Любовта като един алхимиче-
ски камък в себе си и за нея само ще мислите. Аз говоря 
за Любовта като един велик принцип, който ще премахне 
всички мъчнотии, ще разреши всички въпроси – защо? За-
щото тя внася хармония. Когато ви говоря сега, в този 
момент, между вас няма още хармония; туй се дължи от-
части на атмосферните промени, които стават във вас: 
в някои има повече влага, в други – по-малко. Днес време-
то противодейства на нашите разбирания (ако не разби-
раме закона, ще мислим, че има някакво противоречие) – 
как може да изправим това противодействие? Намалете 
малко влагата. Някои от вас имат желание да вземат 
повече, отколкото им трябва, а други пък не искат да 
вземат и толкова, колкото им трябва. Онези, които са 
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взели повече, да го оставят, а онези, които не са довзели, 
да вземат това, което мислят, че им е нужно.

Казва пророкът: „О, да би раздрал Ти небесата, да 
слезеш!“ – небесата в този смисъл показват онзи разумен 
живот, при който Божественото се изявава в нас. Павел 
казва, че завесата, зад която тези мистерии са стояли 
скрити, се е раздрала – значи тези мистерии са станали 
явни на човечеството. По-рано, при слизането на чове-
чеството, Любовта не е била тъй силно проявена, както 
сега – не е имало такава Любов. Но понеже днес ние сме на 
дъното, при най-големите противоречия в живота, при 
най-големите страдания, затова и тази Любов се проя-
вява по-усилено. Спрямо нас сега Бог употребява по-голе-
ми усилия да ни помогне, отколкото в миналите епохи. 
Той ни е чакал, докато сме се хлъзгали, и сега ни изпраща 
всички Свои помощници да превързват счупените ни кра-
ка (сега някои от вас излизат от болницата). Няма повече 
слизане надолу – досега сте падали, сега ще поемете пътя 
на възлизането ви към Бога. Пътят на слизането е Пъ-
тят на Мъдростта, а пътят на възлизането е Пътят на 
Любовта – затова новата фаза, новата еволюция, е фаза 
на Любовта. Пътят на Мъдростта е свършен – той ще 
бъде в помощ на Любовта. По-рано е било обратното, за-
туй трябва сега да поставите на първо място Божията 
Любов като принцип и да се подчините на всички нейни 
внушения и пориви във вашата душа, изглаждайки по въз-
можност всички противоречия, които се създават ум-
ствено между вашите братя и вас самите.

„И да бяха се стопили планините от Лицето Ти, като 
огън, който прави водата да клокочи, за да стане Името 
Ти познато на противниците Ти“ (Исайя 64:2). Кои са тези 
противници? Тези противници са същите ония духове, 
които искат да спънат вашата еволюция. Да стане Име-
то Ти известно – значи силата Божия да преодолее. Всич-
ки вие сте жертва – около вас има известни спънки, труд-
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ности от физически характер, затруднения от сърдечен 
и от умствен характер. Между вас няма никой, който да 
няма мъчнотии – всички вие, и мъже, и жени, и деца, сте 
ги изпитали. Когато дойде Любовта, тя ще изяви Името 
Божие. Кога даваме някому име? Когато обичаме някого, 
тогава му даваме име; не го ли обичаме, туряме му номер, 
например № 1, № 2 и т.н. За да обикнем нещо, трябва да 
му дадем име – първото име е Любовта. Не може да дойде 
Божията Любов, ако не знаем Името на Бога. И когато 
Го произнесем, Той ще каже: „Тук съм“. Видиш някого по 
улицата, викаш след него: „Ей, чакай!“, но той си върви, не 
се обръща, а когато му извикаш: „Иване, братко!“, той се 
обръща. Призовеш ли Бога като Бог на Любовта, веднага 
ще се обърне и ще ти каже: „Какво искаш?“ – и веднага ще 
ти олекне. Затова се казва, че като ходим в Пътя на Лю-
бовта, още преди да поискаме нещо, ще го имаме. Господ 
ще разбере нашите желания, за които копнее умът и сър-
цето ни, и ще ни ги даде.

А сега няколко думи по отношение на избора за чети-
рите съвета, който се състоя вчера. Този избор няма да се 
анулира, той ще бъде за вас през цялата година една зада-
ча, която ще трябва да разрешите – не се смущавайте от 
нея. За онези от вас, които влизат в т.нар. физическа гру-
па, най-малката задача през годината ще бъде да убедят 
трима души да посадят дръвчета в градините си – това 
е най-малкото, което те могат да направят. За онези от 
вас, които са в духовния съвет, най-малкото, което могат 
да направят, е следното: да намерят трима души и да ги 
убедят да изправят по три грешки в живота си. За онези 
от просветния съвет най-малката задача ще бъде да на-
мерят по трима души и да ги убедят да прочетат по три 
от най-хубавите книги. А за онези, които влизат в прими-
рителния съвет – да намерят по трима души и да ги при-
мирят с по трима техни неприятели. Това е задачата на 
тези четири съвета от по 100 души – нали е ясно?
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– Ясно е – ясно и определено.
Туй е най-малкото, което трябва да направите. 

Нали ще можете да го направите?
– Ще можем. Ами ако не се намери някой човек, който 

да има три грешки, какво да правим – да допълним ли греш-
ките с такива от друг човек?

Все ще се намери един човек, който да има три греш-
ки. Например ще намерите един човек, който обича да по-
натупва жена си; втората му грешка е, че обича да говори 
лошо за приятелите си, и третата – че е постоянно недо-
волен от живота си. Ще намерите такива хора, били те 
мъже или жени – непременно ще намерите трима души. 
Най-малкото се върши най-лесно. Вие не се спъвайте, вло-
жете в ума си мисълта да свършите това и ще го свърши-
те. Аз ви казвам: дори да имате трудности, те няма да бъ-
дат такива, че да не можете да ги преодолеете. Знаете ли, 
ако вие примирите по трима души, какъв ефект ще произ-
веде това в света? Проверете къде е правата философия.

Някои си мислят, че туй, което четат в книгите, 
е тъй, както когато го четат в романите. Например, 
когато някой романист описва фактите, те в действи-
телност такива ли са, каквито той ги описва? Не, не са 
такива. Понякога той им туря параферналии, като пред-
ставя героинята си по-силна, отколкото е, героя – също. 
При всички романисти има една слабост – че представят 
героите си не такива, каквито са. И нашите светии са 
представени такива, каквито не са – светостта им е 
по-малка, отколкото ние си я представяме. И учените, и 
гениите не са такива, каквито се виждат на нашите очи. 
Има две крайности – или ще преувеличим, или ще нама-
лим; още не сме достигнали до състоянието да разбираме 
нещата тъй, както са те.

Всяка група ще извърши по 900 работи.
Групата от 100 души, която аз ще избера, ще въдво-

рява хармония. В нея ще влизат най-умните, най-добрите 
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и най-силните по ум, по сърце и по воля. Във вашите умо-
ве сега ще възникне мисълта: „Ами ние не сме ли добри?“. 
Четирите групи избра Господ, а тази група ще избера 
аз. Четирите групи стоят по-високо – Господ ги избира, 
а останалите избирам аз и затова те трябва да правят 
по-големи усилия, за да се кандидатират. Те са най-мал-
ките, те са последните. Знаете ли какво ще правят те, 
когато всички в другите групи заемат длъжностите си? 
Онези, които нямат какво да правят, взимат цигулката 
си и започват да свирят. Тези хора на хармонията са сви-
рачите, които си взимат цигулката и хайде тук да посви-
рят, хайде там да посвирят. Те са свирците, а другите, 
когато ги слушат, казват: „Хайде да им дадем по нещо – 
те ни посвириха!“.

Аз искам да използвам условията, искам да използ-
вам влиянието, съчетанието, което сега имаме. Сегаш-
ната обстановка не може да я имате друг път, тя не се 
образува по човешки. Нека всеки от вас да се възползва 
от Природата – използвайте нейната свежест, красота, 
чист въздух. Искам всеки от вас да приеме тази Божест-
вена обстановка, Божествена Любов, и всеки да си отиде 
у дома богат. Що се отнася до другите, човешките неща 
– те са второстепенни и третостепенни. Щом сме дошли 
тук, нека бъдем в съприкосновение с Невидимия свят, та 
всеки да си отиде бодър, здрав, за да може да преодолява 
трудностите, които ще срещне по пътя си – да преодо-
леете каквито затруднения и да срещнете през цялата 
година.

– Ако аз поправя три свои грешки, все едно ли е, че съм 
направил това другиму и да се счита, че трябва да повлияя 
още на двама?

Примирителите трябва да примирят първо себе си 
и чак тогава да започнат да примиряват другите. При-
мирителят ще бъде първият, а другите трима ще бъдат 
вън него.
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Изобщо, във всички градове има сега една малка 
вълна на разединение. Тя започна като краста от София, 
мина в Стара Загора, сега е в Сливен, отива към Бургас, 
приближава се към Айтос; в Шумен се е развила в голе-
ми размери – диария има там. Това са психически вълни, 
които се дължат на известни микроби и обсебените от 
тях приличат на ония, които играят тарантела – в Ев-
ропа има един паяк, който като ухапе някого, ухапаният 
започва да играе по особен начин и престава чак тогава, 
щом влиянието на отровата се прекрати. Та и ние така 
– като мине дяволът, започваме да играем, гърчим се, а 
като отмине, казваме: „Какво направих!“. Е, похапна си 
дяволът от нас. Затова, като ни ухапе, ние ще играем; за 
предпочитане е да играем, но да се пазим.

Някои от вас запитват например защо трябва да 
имаме ръководители; то е все едно да питате защо тряб-
ва да имаме глава. Когато дойде някой чувал, здравият е 
този, който трябва да го вдигне; ако този ръководител е 
само като един капелмайстор – да маха с пръчицата, аз 
такъв не искам, но ако той вдига чувала, аз го похвалявам. 
Ако тези ръководители само вдигат пръчицата като ка-
пелмайстори, били те мъже или жени, не ги признавам за 
ръководители, но ако работят много, ще ги наречем ръ-
ководители. Всеки ръководител е от Бога. Ако е от Бога, 
той ще работи, а ако е от дявола, само ще маха пръчица-
та; ако е от Бога, той е пръв на жертви – отваря кесията 
си, но ако не е от Бога, той е като някой офицер, който 
командва: „Напред, братя, напред!“, а като дойде сражение-
то, скрива се зад камъните. Ако каже: „Напред, братя“ и 
сам излезе напред, той е герой, а ако не излезе, не е герой – 
тъй разбирам, че трябва ръководителят да действа. Той 
трябва да бъде олицетворение на Любовта, на Мъдростта 
и на Истината. Има ли това, ние ще му окажем всичкото 
съдействие, защото той е е изпратен от Бога. И тъй, ние 
няма да спъваме този, чрез когото действа Господ, няма 
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да се нахвърляме върху него – няма защо, Бог работи, а не 
ние. И тъй, сега неразбраните неща се изясниха.

– Само изпълнение трябва – Бог да го благослови!
Ще, ще – ще бъде! Аз вярвам, че между вас няма нито 

един, който да не желае Любовта да е в сърцето му – всич-
ки я желаят. Аз вярвам, че между вас няма нито един, кой-
то да не желае Мъдростта да бъде в ума му. Аз вярвам, че 
между вас няма нито един, който да не желае Истината 
да бъде в духа му. Всички желаят това, а щом желаем – ще 
бъде! Желаем ли, и Господ желае. Господ желае и ще го нап-
рави, а ние – след Него. Пред нас върви Господ, няма какво 
да се плашим – и ние ще Го славим. Той си движи ръката, 
урежда света, а ние ще вървим след Него. Някой казва: 
„Ами тази работа мога ли да я свърша?“; ще я свършиш – 
защо? Защото Господ ни предшества. Господ каза на Мой-
сей: „Аз ще предида пред теб“. Тъй че не се питайте дали 
ще можете, или не – тази работа ще стане не тъй, както 
ние си мислим, а по най-добрия Божествен начин.

Желая ви всички да имате здрави и красиви тела, 
ръцете ви да бъдат меки и топли, сърцата – също, а умо-
вете ви да бъдат светли и гъвкави, та всякога да бъдете 
готови за работа. Волята ви трябва да бъде като един 
оседлан кон с юзда и когато станете дежурни, да се качи-
те горе и да изпълнявате Божията воля.

Аз съм готов да помогна на всички ви, безразлич-
но кои са. На всички, които искат да изпълнят Божията 
воля, ние ще помогнем, каквито и да са те – където и да 
са те, те са с нас. 

И тъй, Господ ви поздравява и казва, че ще ви помага. 
Обичайте Го, вярвайте и се надявайте в Него. През годи-
ната ще проверите дали думите ми са верни, или не.

Сега да отидем на закуска – Господ ще ни угости, за 
да се понарадваме малко на благото, което е пред нас.

22 август 1921 г., понеделник, 6:30 ч., Велико Търново
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