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I. БОЛЕСТИ

Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116
КАКВО Е БОЛЕСТ
Какво представлява болестта? - Неорганизирана
материя... неорганизирана сила... неорганизирана мисъл.
143-192
Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68
Когато един низш организъм действа върху един
висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш
организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие
върху плътта, човек всякога ще бъде здрав. 210-26
Зад всяка болест се крият същества от различна
степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е
научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това, казвам: Зад всяка болест се
крият същества, изостанали в своето духовно развитие. Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти
заболяваш. 67-170
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Какво са болестите? - Те са духове, същества от
невидимия свят, които упорито преследват известна цел.
Като знаете това, не се карайте с духовете, но гледайте
разумно да се справите... И на вас казвам: всички непослушни духове са във вас. Небето ги е пратило у вас на
работа, да се възпитават. 113-176
Всички болести в нас са живи същества, които искат да си направят място за живеене. 152-58
Ако болестта се загнезди във вас, тури си темел,
това значи, че иска да става собственик. Щом се мести
болестта, тя прави опити, като някой инженер, дали може да се настани и де да се настани. 152-58
Болестите представят паразити в аурата на човека,
от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се освободи от тях. 133-141
Болестите не са нищо друго, освен война на човека
с низши същества. Като воюва известно време, човек се
калява постепенно и става по-здрав. 35-61
Всяка болест не е нищо друго, освен една велика
стачка. Това, че стачкуват 3 милиона и 500 хиляди хора,
то не е нищо още, но когато нашият стомах или сърцето
ни се разболее, когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и се обявят в стачка, това разбирам
стачка! Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки
стачкуват. Те казват: „Ние искаме от нашия господар да
подобри положението ни. Ние искаме, щото той да престане да ни дава биволско месо, или изсушено свинско
месо или тем подобни. Ние не можем да обработваме
тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара
да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили." Господарят казва: „Не, аз ви
заповядвам!" - „Хубаво, тогава ние няма да работим."
...Господарят започва да преговаря със своите работници слуги и ги пита какво искат. - „Ще ни даваш по
малко варени картошки." - „После, какво ще бъде второто меню?" - „Малко варен ориз с вода и с малко

6

сол." Господарят казва: „Добре, съгласен съм. Ами третото меню?" - „Варени сливи с малко масло." - „Добре, тъй ще направя." - „Никакво точено!" - „Слушам."
- „Никакво винце!" - „Ами какво друго вместо вино?"
- „Прясна топла водица." Това е резюмето от стачката... и господарят казва: „Най-после и моят стомах се
подобри." Като се подобри малко, не се минава много
време, господарят казва: „Чакай сега да си похапна, да
си попийна малко." Но тогава се обявява още по-голяма
стачка. Към стачниците от стомаха сега се присъединяват и стачниците от белите дробове и тогава идва голямото зло. 10.26-9
Болестите, от които съвременните хора страдат,
не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и
чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66
Те не са нищо друго, освен задачи, които трябва
правилно да се решават. 56-114
Те не са нищо друго, освен едно упътване за изправление. 115-4
Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество. 199-85
Онези болести, които не може да премествате от
едно място на друго в организма си, много мъчно се
лекуват. 152-58
Ще обикнеш болестта, ще й дадеш едно голямо
угощение, ще й дадеш един банкет, ще й покажеш любовта си, а ти искаш тъй изведнъж да я изпъдиш навън,
но тя е по-силна от тебе. Болестта казва: „Не излизам
оттук!" Решиш ли се да я приемеш, ще се разберете с
нея. 156-20
В Божествения свят болест не съществува. Човек
създава болестите, а не Бог. 36-24
ВИДОВЕ БОЛЕСТИ
В съвременната медицина болестите не само не
се намаляват, но се увеличават. Болести след болести
се явяват и не знаят вече с какви имена да ги кръщават. 31-118
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Болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл, болестите биват видими и невидими или физически и психически. 106-336
Всички болезнени състояния не са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния на
пречистване. Чрез тях организмът се чисти от излишни
утайки и наслоявания. Обаче туберкулозата, живиницата
са болести. Има и психически болести. 25-423
Болестите биват физически и сърдечни, без да имат
органически произход. 79-112
Обаче, има и органически болести, които крият
своя произход някъде далеч в миналото на човека. 79-112
Болестите, от които съвременните хора страдат,
биват три вида: физически, т.е. такива, които засягат тялото; сърдечни - засягат чувствата, и умствени - засягащи мозъка. С други думи казано, болестите могат да
засягат твърдата, течната и динамическата нервна материя на човешкия организъм. 56-114
Слушал съм да ми се оплакват мъже и жени, че
имат някаква болест, която се мести. Щом се мести,
ходи от едно място на друго, не се плашете, тя лесно ще
мине. 152-58
Като се говори за болестите, ние нямаме предвид
статическите болести, които оставят утайки в човешкия
организъм. Ние говорим за онези болести, които обновяват човека и внасят нови подтици в него. 148-358
Временна болест има, но вечна болест няма. 102-218
КАЧЕСТВА НА БОЛЕСТИТЕ
Болестта сама намира хората. 137-6
Като ви посети някоя болест, не се плашете, но
изучавайте характера й. Има болести с груб характер.
Дойде ли такава болест у човека, тя го заставя да вика,
да се сърди, да удря и т.н. 143-191
Болестта взема нещо от тялото на човека, но нищо не дава. Който е боледувал, той всякога е дал нещо
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от своето тегло. Като оздравее, отново набавя изгубеното. 137-64
СТРАХ ОТ БОЛЕСТИТЕ
Мнозина от вас се плашат дали ще оздравеят, дали ще мине болестта им. Те се боят от смъртта. Писано е на човека, дали ще умре от дадена болест или
не. Лекарите казват за някой болен, че ще умре. Няма да умре. Когато трябва да умре, и здрав да е
човек, пак ще умре... На всеки човек е определено
точно кога ще замине. 51-255
Не се плашете от болестта или от страданието. Те
идват при вас да ви научат нещо, да придобиете някаква
опитност, да се калите. Като прекарате болестта, все ще
имате някаква придобивка - по-силни ще станете. Хората се плашат от болестите и гледат на тях като на зло.
Не, болестите са привилегия за човека. 47-111
Защо се страхувате от болестите? Те са професори, които преподават уроци на болния. Докато лежи,
болният учи преподадените уроци. Чрез болестта той
придобива нещо ценно: ако е бил непослушен, започва
да слуша, подчинява се на лекарските съвети... Ако е
бил груб, сега става мек, внимателен към всички. 146-341
Болестта е теляк, който иде да те разтрива. Ще те
разтрие малко, докато извади простудата навън, и ще си
замине. Ще внимаваш да не остане дълго време в тебе,
да ти охлузи кожата. 69-304
Не се смущавайте от болестите и недъзите в света.
Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще
стане със света или с вас, не е ваша работа. Има кой да
се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за
него. 148-243
Като ученици, вие не трябва да се страхувате от
смъртта, нито от болести и изпитания. 51-255
ПРОВЕРКА НА ЧОВЕКА
Болестите са вашите барометри. По тях се съди
доде сте стигнали и какво ви липсва. Докато минавате
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още през болестите, благодарете на Бога и молете се да
ви помогне да разберете какво ви липсва. Засега те представят отрицателната страна на вашия живот. Един ден,
когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота. 15-98
Страданията, болестите са условия, чрез които проверяват доде е достигнало съзнанието на хората. 51-197
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ
Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. 127-86
Природата изпраща болестите като начин за изправяне на погрешките. 31-118
Не считайте, че болестите са наказание. Болестите
са до известна степен наказание, но те дават знание и с
тях ви се продължава животът. Ако не бяхте боледували, мнозина щяхте да заминете за другия свят. Всяко
боледуване е едно пречистване на човека. В човека се
натрупва една психическа кал, от която произтичат болестите, та човек трябва да боледува по 1 - 2 пъти на
годината от хрема, кашлица и пр. 215-239
Понякога е добре да боледува човек. Ако хората
не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия... Никой не може да избегне страданието, което
Природата му изпраща. Ако избегне едно страдание,
ще го сполетят две, три и повече... Страданията имат
за цел да калят човека, да го направят силен, подобен
на Бога. 148-293
Коя е причината на болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва
да се асимилират по някакъв начин. Ето защо Природата е допуснала болестите, като метод за лекуване.
Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто
вън от себе си. 65-136
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Чрез болестите и страданията човек се учи. Това
са уроци, които той трябва да научи. 54-271
Сегашните хора не подозират, че болестите крият
известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото,
което е скрито в болестта. 146-371
Толстой казва, че след всяко боледуване придобивал известно прозрение. Той гледа на страданията, на
мъчнотиите и на болестите като на посвещение. 82-114
След всяка болест и след всяко изпитание човек
придобива някаква опитност, става по-силен и се калява.
Колкото по-големи са изпитанията му, толкова по-силен
става той. 109-291
Забелязано е, че деца, които много боледуват, каляват се и стават по-издръжливи. Има хора, които не
са боледували и минават за здрави. Обаче първата сериозна болест, която ги хване, ги отнася на другия свят.
102-286

Гледайте на болестите като на благо, дадено, за да
работите върху себе си. 146-111
Болестите са естествени състояния на човешкия организъм... Думата „болест" е съставена от сричките „бол"
и „ес". На турски „бол" значи изобилие, богатство; „ес"
- така. Значи, болестта носи богатство на човека. 70-112
Защо идат болестите в живота? - Като възпитателно средство за хората. Те носят благословение за тях.
Болестите носят повече добро, отколкото зло. При сегашните условия на живота, ако нямаше болести, хората
щяха да бъдат по-нещастни. Болестите смекчават човешкия характер. 70-77
Всичките болести имат едно велико предназначение. Най-великото благо в сегашния свят, това са болестите. Вижте онзи богатия човек: тогова изпоял, оногова изпоял, на този продал котлите, на онзи продал
къщата, но като го хване болестта, плаче. Дойде лекарят, направи една инжекция, друга инжекция, даде туй
лекарство, онуй лекарство, а той дава тогава щедро от
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себе си, всичко дава... Става мекичък, на бедните раздава, щедър е. Питам: Кое състояние е по-добро? Казват: Горко на богатия човек! Казвам: Блажен е този
богат човек, Господ го посетил и сърцето му се разширило. Тъй, нека спадне малко този кожух! Защо му е
този багаж? 8-157
Във време на болестта си човек може да свърши
една добра работа, а именно: от една страна той се учи
да се моли, а от друга - придобива известно просветление. Като се види в невъзможност да се обърне на една
или на друга страна, той започва усилено да се моли, да
го подкрепи Бог. Той се моли и прави усилия, докато
се обърне сам. Щом види, че може сам да си услужва,
той придобива вяра в Бога, в себе си и в скоро време
напуща леглото. Болестите правят човека разумен. Когато е здрав, човек се разсейва натук-натам, увлича се
в различни работи, забравя Бога. Като се разболее, той
се прибира в себе си и започва да мисли за Бога, разправя се с Него. Здравият всеки ден излиза от дома си,
отива да печели, да придобива богатства. Болният пък
се връща у дома си. Той е изгубил това, което някога
е спечелил, и се връща между домашните си, дето се
предава на размишление и молитва. 106-335
Какво е предназначението на болестите? Когато
някое живо същество злоупотребява със силите, които
му са дадени, Природата му изпраща болест, с която го
ограничава. Като се види ограничено, то не може да
прави погрешки. Значи болестта не е нищо друго, освен временно ограничаване свободата на човека или на
живите същества изобщо. 86-302
Човек боледува по единствената причина, че в него се увеличава твърдостта. Той е станал по-твърд, отколкото трябва. Като го разтрива болестта, той постепенно омеква. Щом свърши работата си, тя го напуща.
Наистина, като боледува известно време, човек става
мек, започва да говори сладко, нежно - приятно ти е да
го слушаш... Като заболее, казвате: „Горкият човек, из12

съхна от тази болест. Какъв пълен, силен човек беше!"
Пълен беше, но груб. Сега е слаб, но меко, сладко говори. 69-304
Болестите допринасят особено много за женствените, мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени, посмели по характер. Мекушавите хора се поддават на
болести повече, отколкото мъжествените, смели натури. 35-61
Ако ви дойде някоя болест - тя е за изпитание;
затова, макар и да страдате, издържете я, за да калите
характера си. Страдание от болест е в реда на нещата.
Не издържите ли болестта, ще ви дойде друго страдание. 116-106
Здравият човек може да обича, а болният ще се
учи на Любовта; той ще се учи да обича, като гледа как
другите хора му прислужват. 18.7-16
Докато е здрав, човек има отношения с много хора: с този се скара, с онзи, докато най-после легне болен. Като заболее, човек се смекчава, става по-добър.
Той не се сърди на никого, с никого не се кара. Вижте
какво става с онзи, който е боледувал 40 деня. Той омеква, става като светия. Той се намира под влиянието на
отрицателните сили, които го възпитават. Когато положителните сили в организма му вземат надмощие, той
оздравява. Ето защо, за да бъде здрав, човек трябва да
организира силите в своето тяло, да не се отблъскват.
Всяко отблъскване на силите произвежда сътресение в
организма. 88-80
Болестите са дадени на хората за придобиване на
смирение. 127-441
Защо боледуваме? - За да развивате и усилвате волята си. Ако можеш да се справиш с болестта си, ти си
силен човек... Всеки може да бъде здрав. 68-178
Болестта, страданието са методи, чрез които Природата си служи, когато иска да застави човека да мисли. 58-93
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Всяко заболяване има предвид освобождаване на
организма от чуждите вещества. 81-125
„Боледувам, ще умра!" - Не, ти сега именно имаш
възможност да станеш по-здрав. 102-286
Като дойде болестта със своя огън, тя изгаря непотребното и нечистото в организма на човека и той
започва да мисли право. 86-192
Ако нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде по-лошо от това, в което се
намирате днес. 146-118
Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68
Болестите са благословение за човека. Благодарение на тях, той оценява красивите неща в живота. 113-175
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БОЛЕСТИТЕ
Болестта и болезнените състояния в науката, в живота и в самия човек трябва да се изключат. В това се
заключава смисълът на живота във физическия свят.
Остане ли болестта да царува във физическия свят, тя
ще разруши всичко. Докато болестта съществува, животът, богатството, знанието, силата са безпредметни.
Защо? Защото от една страна човек ще придобива, от
друга страна болестта всичко ще изяжда и руши. 82-258
Гледаш, че някои благуват, а ти лежиш в болницата с отрязан крак. Сърцето ти се къса, като гледаш
здрави хора, но няма какво да правиш, ще търпиш.
113-48
Болестите развалят целия живот на човека. 144-344
Всеки, който заболее, все ще пострада от нещо.
61-80

Болестите и болезнените състояния показват, че е
станало някакво разместване в организма. 61-36
Дойдат ли болестите, организмът постепенно се разрушава. 81-120
Болестите в съвременните хора са особен род земетресения. Когато стане някое силно земетресение, то
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събаря къщите на хората. По същия начин, когато някой човек заболее от сериозна болест, той ляга на леглото за 3 - 4 - 5 месеца и като стане от леглото, болестта
е стопила мазнините му, тялото е олекнало с 10-15 килограма. 118.4-17
Болестите не са нещо друго освен осиромашаване.
Срещате някой човек, който е боледувал дълго време,
станал само кожа и кости. Какво е станало с него? Шишето му било пълно с нечиста течност, която излели
навън, вследствие на което изгубило част от теглото си,
олекнало, т.е. осиромашало. И после, като го измивали,
то изтъняло още повече, станало само кожа и кости.
136-296
Една тежка болест е в състояние да отнеме от теглото на човека повече от 20-30 кг, но от теглото на
мозъка - почти нищо. 74-82
Ако изгубим 20 кг от тежестта си, няма нищо. Казват за някого: Хлътнали му бузите. - Няма нищо! Другото е натрупване на материя. 215-239
СПРАВЯНЕ С БОЛЕСТИТЕ
Да може човек да се освобождава от своите болезнени състояния, в това седи красотата на новия живот,
в това седи силата на културния човек. 159-53
Пази се от лошия господар - болестта. 91-114
Болестите и мъчнотиите показват, че има още много да се справяте със себе си. 102-168
Колкото повече роптаят, толкова повече болести
ги нападат. 146-371

Като се смирява, човек се подмладява. Докато не
се е смирил още, той се оплаква от болести, от страдания и т.н. Защо? Защото живее на Земята. Обаче, детето, което току-що се ражда, не страда от никакви болести. В него се проявява Божественото, в което няма
болести, няма съмнения и противоречия. 62-50
Някои болести, някои болезнени състояния не идват така изведнъж. Болестта започва да идва малко по
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малко, като едно неестествено състояние и накрая се
появява болката. Ти мислиш, че като дойде лекар и
като даде лекарство, болестта ще си отиде. Най-новите изследвания показват, че болестта ще я повърнеш
по същия начин назад. 199-43
Ако му дойде някаква болест, нека я приеме добре,
като гост, да си поговори с нея, да види какво носи тя.
И болестта носи някакво благо. 36-43
Докато сте в сегашното си тяло, непременно ще
боледувате. За да се справите с болестите, трябва да преустроите тялото си. 103-13
Когато хората заживеят добре, болестите ще изчезнат. Намаляването на болестите показва, че животът
се е подобрил. 70-77
Един ден, когато се справите с вашите болести, ще
дойдете до положителната страна на живота. 15-98
Помнете: Който обича Бога, има имунитет към болестите. 66-196
ЗДРАВ ИЛИ БОЛЕН
Болест и здраве, това са два полюса на живота
или две различни състояния на човешкия дух. Те се
определят по приятните или неприятните състояния, които произвеждат в човека. Здравето е приятно състояние, болестта - неприятно. Такива състояния съществуват във физическия, в духовния и в умствения свят на
човека. Те се дължат на причини, които произлизат от
противоположни сили. Значи, когато в човека действат
едновременно две противоположни сили, едната от тях
ще вземе надмощие и той ще бъде или здрав, или болен. - Защо Бог създаде болестите? - Не ги създаде
Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето колективно съзнание. 25-273
Най-първо трябва да се създаде психологическа
наука за здравословното състояние на човека, за да се
знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените
състояния. Запример, здравословно състояние е жела16

нието на човека да учи. Болезнено състояние у човека
е мисълта му, че всичко знае. 45-174
Какво означава думата „болен"? Тя е образувана
от две срички: „бол" и „лен". Сричката „бол" означава
изобилие, а „лен" - мързел. Значи, човек боледува по
причина на изобилие или на пресищане в живота. 84-47
Думата „здраве" е образувана от сричките: „здра"
и „ве". Значи, здравият „здра, дра" обича да одира кожата на хората или да съблича кожуха им. Понеже той е
пълен с енергия, лесно може да спре човека на пътя и да
му одере кожата. В известни случаи, болният се предпочита пред здравия. 84-47
Човек не е роден да бъде болен, не е роден и да
бъде здрав - това са възможности в живота. Въпреки
това, той не може да избегне нито болестта, нито здравето. Човек не се е родил нито за болести, нито за здраве. Той се е родил да живее. 82-262
Да сме здрави, това е от Бога. Да сме болни, това
е от хората. 79-121
По какво се познава здравият човек? - Когато
здравият човек погледне вечер или денем към небето,
той веднага се чувства весел, радостен, благодарен за
всичко, което има. Който не може да се зарадва, като
погледне към небето и не благодари за всичко, което
му е дадено, той е болен човек. 22-14
Когато тялото е хармонично, енергиите функционират в него правилно. Тогава червеният цвят на лицето е естествен. Той се прелива с цвета на кожата. В
цвета на лицето у здравия човек стават малки промени, както във водата на тихото море или шумоленето
на листата. Приятно е да наблюдаваш промените в лицето на здравия човек - игривостта на очите му, усмивката на устата... Естественото положение на устата е красиво. Тя не трябва да бъде нито много отворена, нито много затворена. Същото се отнася и за очите. Очите трябва да бъдат по-малко или повече отворени, в зависимост от светлината, която възприемат.
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При силна светлина очите се отварят по-малко, а някога се свиват; при голяма тъмнина, те се отварят широко. 68-230
Кой човек е здрав? - На когото и майка му, и
баща му са здрави. Децата не могат да бъдат здрави,
ако родителите не са здрави. Ако бащата е здрав, и
децата, които вървят по бащина линия, са здрави, със
здрави зъби. И обратното е вярно: ако бащата не е
здрав, и децата, които вървят по негова линия, не са
здрави. Същото се отнася и до майката. Това е закон,
който постоянно се проверява в живота. 148-86
Какво се иска от съвременните хора? - Чисти мисли, чувства и постъпки. Само така те могат да бъдат
здрави. Всяка нечистота дава условия за ферментиране.
ферментирането пък причинява болести. Следователно,
болният страда от ферментирали мисли, чувства или постъпки. Щом спре ферментацията и нечистотиите се изхвърлят навън, болестта изчезва... Чистата мисъл, чистото чувство и чистата постъпка никога не ферментират. 109-207
В духовно отношение здравето на човека зависи от
доброто състояние на ума, на сърцето и на волята му.
Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват
сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята. 108-353
Ако не мисли, не чувства и не постъпва добре, човек не може да бъде здрав. Значи здравето зависи от три
фактора: от здрава мисъл, от здраво чувство и от здрава
постъпка. 112-178
Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото сърце. 93-244
Болният губи, а здравият печели. 87-96
Движете се между здрави хора, да се ободрявате.
93-244
БОЛЕН ЧОВЕК
Когато човек заболее, първо трябва да констатира
в себе си болен ли е, или минава някакво психическо
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състояние, което временно се отразява върху организма
като болезнено състояние. Най-опасното положение за
човека е, когато вярва, че е болен, без да има някаква
болест, или когато мисли, че е здрав, а всъщност е болен. Ето защо, човек трябва положително да знае болен
ли е или здрав. 79-112
Кои са болни хора? - Които вършат грехове и престъпления, те са все болни хора. 133-178
Страхът, отслабването на паметта, подозрението са
болезнени прояви на човека. Това показва, че почти всички хора са болни в известно отношение - физическо,
сърдечно или умствено, поради което трябва да се лекуват. 82-316
Който не се радва на живота, на работите си, на
успехите си, той е болен човек. 88-37
Чуете ли някой да казва, че животът му е дотегнал и иска да се освободи от него, ще знаете, че той е
болен човек. И като болен, той не може да стигне до
границата на смъртта, докато не изплати дълговете си
- те го мъчат. Ще работи дни, месеци и години, докато
ги изплати. При това, човек не може непрекъснато да
бъде болен. Състоянията му се менят, той е ту здрав, ту
болен. 82-262
Защо страда болният? - Защото няма здраве, няма достатъчно жизнени сили в себе си. Животът е течение, ток от сили, които трябва да се вливат във всеки човек. 51-294
Радвайте се, когато боледувате и страдате. Това са
условия за придобиване на истината, за придобиване на
Божиите блага. 102-262
Когато хората са здрави, те се проявяват по един
начин; когато са болни - по друг начин. Те стават нервни, взискателни, искат да имат двама-трима души около тях, да им помагат. Те са нетърпеливи, дразнят се
лесно. Има болни, които са много внимателни, деликатни, признателни. Те стават меки, говорят тихо, спокойно. 113-133
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Болният, като лежи, обръща се ту надясно, ту наляво. Той постоянно се оплаква: леглото му било тясно,
юрганът не бил нов, чаршафът не бил чист и т.н. 102-189
Болният човек е индиферентен, не се интересува
от нищо друго, освен от мисълта по-скоро да оздравее. 81-102
Каквото да кажете или да дадете на болния, той
все ще намери нещо лошо в него. За болния всичко в
света е дисхармонично. Тази дисхармония се дължи само на неговото болезнено състояние... Благодарение на
своята болка, той не може да оценява нещата, не може
да определи истинската им стойност. 143-252
Болният не мисли добре, не чувства правилно.
25-27
Съкрушените по сърце са болни, защото болестите
имат отношение към човешкото сърце. 25-294
Особено чувствителни са болните хора. 80-194
Болният е честен човек, на никого зло не прави,
освен на себе си. С какво си причинява пакости? С
мързела. 84-48
Болният човек трябва да бъде затворен за себе си,
защото няма какво да даде, но отворен към другите, за
да приема от тях. 81-49
Ако човек боледува повече, отколкото трябва, той
придобива голяма мекота, дори до мекушавост. Това не
е добре. 68-183
Болният е човек без воля. Какво може да постигне той? 91-81
Запитайте болния какво иска, той ще отговори: Да
оздравея. - След това? - Нищо друго не искам... - Болният е на крив път. Прав е да иска здраве, но това е
само за дадения момент, когато е болен. И в това състояние той трябва да има желание да учи, да работи, да
стане силен и добър. 36-36
Болестите, които нападат човека, са добро средство за съсредоточаване на мисълта. Ако болките му са
силни, той не мисли за нищо друго, освен за тях. Оба20

че, има опасност, като мисли много за болката си, да
не я усили, или да не дойде до убеждението, че болестта му е неизлечима. Да мисли човек, че болестта му е
неизлечима, това значи да изгуби вяра в разумността на
Природата. 81-90
„Всичко е свършено с мене!" - Питам: Можеш
ли да мислиш? - Мога. - Можеш ли да чувстваш? Мога. - Искаш ли да живееш? - Искам. - Тогава ще
знаеш, че работата ти ще се оправи. Достатъчно е един
човек да те обича, за да се оправят работите ти и да
живееш. Когато пожелае, Бог може да ти върне живота. От тебе се иска само едно: да изправиш погрешките си. 65-230
Виждате как един болен се огъва на една, на друга
страна и обещава да изправи характера си, като оздравее. Обаче той оздравява и остава пак същия. 108-166
Зная един случай (обажда се една сестра), дето синът на едно семейство заболя много сериозно, и лекарят
се произнесе, че няма да оздравее, затова го причестиха.
Но със силни молитви той оздравя, защото обеща, че
като оздравее, ще бъде послушен, ще има вяра в Бога и
т.н. Като оздравя обаче, забрави обещанието си, започна
да нагрубява родителите си и дори казваше на баща си:
„Ти си магаре, защо не можа да ме излекуваш?" - Той,
разбира се, не се излекувал духовно, не почерпил урок
от дошлото страдание. 116-107
Лекувам някой болен, излекувам го, на другия ден
го гледам пак болен. 137-31
Истинският човек седи по-високо от физическото
му естество. И да боледува някога, той гледа на болестите като на нещо вън от себе си. 105-77
Хората представят система от скачени съдове, според която, ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него... Законът
е такъв. 106-210
Трябва ли целият свят, всички хора да боледуват?
- Ако всички хора боледуват, кой ще ги гледа? 32-111
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Болният пита, как ще оздравее. Три неща са нужни
за оздравяването: здрава храна, чист планински въздух и
светлина. Покрай това, нужен е и човек да го гледа: да
го пере, да го къпе, да го храни, да го утешава. Според
мене, достатъчно е човек да измени начина на храненето
си, за да оздравее. Щом има здрава храна, чист въздух и
светлина, въпросът се разрешава. При тези условия и
без да се насърчава, болният ще оздравее. 91-95
Болният всякога има нужда от помощта на близките си. 143-144
От грижите на окръжаващите към болния се съди
за любовта им към него. Приятелите, познатите му се
интересуват, питат как е със здравето си. Майката, бащата, братята, сестрите му също се интересуват, следят
температурата му, очакват да дойде лекарят, да каже
нещо за болния. Ако температурата му се повиши, те
веднага тичат за лекар. 113-133
Има болни хора в света, но те изпитват милосърдието на здравите. Това много не ги ползва. Те трябва да
бъдат здрави, за да се развиват правилно. 63-72
Когато организмът направи някаква малка грешка,
охлузи например своята кожа, той ще почувства една
малка болка, която е от езика на живата Природа и показва, че организмът е погрешил и се е отклонил от
правия път на Природата. Тя ни най-малко не спъва тоя
организъм, като го туря в някой затвор или изпрати някои свои служители да му четат морал, или да го налагат с бой, или да го убиват, защото се отклонил от правия път, но тя му казва само: „Спри се и тръгни в противоположна посока." А при това, на повреденото място
тя изпраща всички най-добри работници, които започват
да поправят сторените повреди и може би след един час,
един-два деня или една година всичко е в ред и порядък
- живият организъм продължава своята работа безспир.
Разумността, следователно, макар и да се проявява в едва забележим размер, управлява целесъобразно живота
на тоя организъм. 151-92
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Болен си, викаш лекар. Той ще те прегледа, ти ще
му платиш, но болестта пак остава в тебе. - Докога ще
стои в мене? - Докато признаеш, че всички блага, всички благословения в твоя живот идат от Бога. Ще признаеш и ще благодариш. Иначе, ще заболееш и никой не
може да ти помогне. 102-261
Който е боледувал, само той знае какво нещо е
болестта. Той е минал през такива опитности, каквито
здравият не познава. Не е лошо човек да е боледувал
или да е бил крив. Здравето се цени чрез болестта, а
правото - чрез кривото. 109-67
Не мислете, че е необходимо непременно да боледувате. Болестта е само условие за смяна на състоянията. 68-183
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II. ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ
Дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. - Ама защо ми дойде
тази болест? - Това не е важно. Важно е как ще се
справите с нея. 87-44
Казваш: „Болен съм." - Какво трябва да се прави?
- Да оздравея. - Първоначално ти си бил здрав, отпосле
си заболял. Болестта е резултат. 67-3
Хората от хиляди години страдат и умират, развиват се у тях най-ужасни болести, измъчвания и външният им живот е пълен с всевъзможни нежелателни приключения, но и досега ние не можем да си дадем отчет за
същинските причини. 151-69
Всяка болест има своя външна и вътрешна причина, която всеки човек може да намери. Намери ли я, той
лесно може да я отстрани. 57-28
Дали лекар ще ви лекува или вие сами, преди всичко трябва да знаете причината на болестта. Който не знае
причината на дадена болест, той не може да я лекува.
Всяка болест има своя далечна или близка причина. Намерете причината и я отстранете. Щом отстраните причината на болестта, и самата болест ще изчезне. 55-131
Има болести, които се дължат на безлюбието,
други - на невежеството, трети - на неспазване елементарни хигиенични правила. Някои се дължат на лъ-24

жата, други на разни притеснения, понякога се дължат
на причини от миналото, а понякога на понижение на
вибрациите на организма. 208-153
Преди всичко трябва да намерите причината на
болестта. Всяка болест се предшества от известно неразположение - физическо или психическо. Като намерите неразположението, ще намерите и причината,
която го предизвиква. По този начин лесно ще се справите с болестта. 87-44
Ти трябва да намериш причината на болестта си и
сам да я премахнеш. От Бога можеш да искаш светлина,
да виждаш причините и последствията на нещата, сам да
се изправяш. Но да искаш Бог да дойде при тебе и да
махне болестта ти моментално, това не е в естествения
ред на нещата. 58-97
Мнозина от учениците боледуват. Питам: Коя е причината за тия болести? Всеки ученик трябва да знае произхода на своята болест, дали тя има физически, умствен
или духовен характер. Щом се знае произходът на болестта, ще се намери начин, по който тя може да се
лекува. Ако болестта има физически произход, ще се
лекува по физически начин. 47-76
Всички физически болести, това са резултат от духовните състояния в човека. 8-312
Всички физически болести, които се явяват днес,
имат духовно произхождение. Щом намерите причината,
ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията. 165-53
Изобщо, причините на болестите се крият в астралния свят, а последствията се изявяват във физическия
свят... Който иска да се лекува, първо трябва да намери
причината на заболяването си в астралния свят. Щом
махне причината, болестта го напуща. 25-275
Много от болестите на физическото тяло се явяват като последствие на някакви заболявания в астралния и в умствения свят на човека. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически
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болести. Щом се махне причината на болестта, и самата болест изчезва. 79-113
Причината на всички болести, на всички недъзи,
на всички несрети в живота на човека е духовна, а не
физическа. Ако искате да бъдете здрави, не допущайте
в ума и в сърцето си нито една отрицателна мисъл,
нито едно отрицателно чувство. Отрицателните мисли
са мухи, паразити, които оставят своите семена по главите ви. Не допущайте тия мисли и чувства да кацат по
главите ви. 49-43
Съвременната наука и медицина не търси вътрешните причини на нещата. Тя разглежда всички явления в
Природата и живота в тяхната външна, материална страна. 143-81
За да се справи с известни мъчнотии, болести и
изпитания, човек трябва да потърси разрешението им
вътре в себе си, а не отвън. 35-60
Причината на някои болести се крие в ума, на
други - в сърцето, а на трети - в душата. 70-174
Повечето болести се дължат на отсъствието на светлина в човешките умове. 30-6
Всяка болест се дължи на недостатъчно светлина в
ума, на недостатъчно топлина в сърцето или на недостатъчно сила в организма. Когато светлината, топлината и
силата се намаляват, болестите идат... Увеличаването на
светлината, топлината и силата е микроскопично, с никакъв уред не се измерва. 70-94
Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и тялото му. Ако здравият човек измени пътя
на своите прави мисли и чувства, с това той коренно
ще измени своя организъм и в края на краищата ще
заболее. 136-103
Ако човек във физическия живот игнорира светлината, стомахът му ще отслабне, а оттам и тялото; ако
игнорира живота, дробовете му ще отслабнат; ако игнорира любовта, мозъкът му ще отслабне. Тъй щото, когато се нарушават законите на светлината, стомахът стра26

да; когато се нарушават законите на живота, дробовете
страдат; когато се нарушават законите на любовта, мозъкът, главата страда. 133-93
Едно се иска от човека: да си набави нужното количество топлина и светлина. Ако топлината му не е
достатъчна, той се свива, не е разположен; ако светлината му не е достатъчна, той не може да мисли добре,
пак е неразположен. Щом светлината и топлината му
не са достатъчни, той няма сила, не е деятелен. Такъв
човек е пасивен, от нищо не се интересува. Той лесно
заболява. 70-296
Топлината, светлината и силата, това е Бог, Когото търсите. 147-203
Ако се питате защо идат болестите, ще знаете, че
те са резултат на отслабване на Любовта, Мъдростта и
Истината; болестите са резултат на намаляване силата
на живота, знанието и свободата. Който иска да бъде
здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си. 114-38
Една от главните причини за болестите се крие в
недоимък на любов, на светлина и на свобода. 143-368
Не си ли здрав, любовта, вярата и надеждата в тебе
са парализирани. 152-57
Като страда, човек трябва да търси причината първо в храносмилателната система, после - в дихателната
и най-после - в мозъчната. 35-285
Причината на болестите се крие в неправилното
хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. 70-94
Коя е причината за болестите? - Нечистият въздух, нечистата вода и лошата храна. 25-27
Ако ти пренебрегваш растителното царство отвън,
ти го разрушаваш в себе си. Щом го разрушиш и в себе
си, всички болести идват около тебе. 211-288
За да избегнат болестите и страданията, хората търсят причините, които ги създават... Две причини произвеждат болести и страдания: едната е физическа - неп27

равилно дишане и хранене; втората причина е психическа - неправилно мислене и чувстване. Храненето е свързано със сърцето, а сърцето - с душата. Дишането е
свързано с ума, а умът - с духа. Следователно, хармоничен живот е онзи, в който човек е успял да съпостави в
правилна връзка процесите дишане и хранене по отношение силите на душата и на духа. 144-340
Съвременните хора боледуват, защото не знаят как
да се хранят, кога да лягат и да стават от сън. Мнозина
стават сутрин в 4 часа. Този час принадлежи на Земята,
затова не е удобен. Ако ставате в 2 часа, това време е на
Луната, пак не е удобно. Добри часове са 12 часа след
полунощ, 1 часа, 3, 5 и 6 часа... Някои спят до късно, до
9 или 10 часа - това е крайно нехигиенично време. 148-99
За да не си създава болести, човек трябва да бъде
внимателен. 144-178
Какво трябва да прави човек, за да не боледува? Той трябва да се храни с плодовете на Духа. Не се ли
храни с тия плодове, той се натъква на отрицателните
сили в Природата, вследствие на което преживява съмнение, подозрение, омраза, ревност. 144-149
Днес повечето хора са болни. Те лежат на леглата
си, плачат, пъшкат и за болестите си говорят. Време е
вече да се отворят вратите на болниците и болните да
излязат навън. - Кога ще стане това? - Когато хората
се откажат от омразата, съмнението и подозрението, от
всички отрицателни мисли и чувства. Това подразбира
истинско здраве. 64-167
За да се лекуват болестите, вие трябва да знаете
причината им. Днес всички лекари, специално биолозите, като изучават човешкия организъм, са дошли до
заключението: почти всички болести са дошли от едни
дребни микроорганизми, които създават болестите в дробовете, в стомаха, в ставите и други. Значи всичко се
дължи на тези микроби... Но според нас причините на
всички болести се крият в човешкия ум, в човешкото
сърце, в човешката воля. Следователно, ако човек иска
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да премахне болестите си, той първо трябва да се научи
да мисли. Човек, който може да мисли правилно, не може да бъде болен. Ако не мисли правилно, той ще има
болки в мозъка си. Ако не чувства правилно, той ще
има болки в дробовете си. Ако не постъпва право, той
ще има болки в стомаха си. 182-560
Сега пеете по-малко, и в духовно отношение отпаднахте. Това е причина и за честите заболявания между
вас. 68-66
Всякога боледуват не слабите хора, силните хора
боледуват. 8-312
ОТРИЦАТЕЛНИ НАСТРОЕНИЯ
Всяко лошо настроение се създава от съвсем малки причини. 75.29-191
Вие често променяте състоянията си, което показва, че минавате през една област на настроения. Например, както седите и размишлявате, изведнъж дигнете червеното знаме и сте готови да воювате. Подир малко се
размислите, сгънете знамето, омърлушите се и казвате:
„Не му е времето още" - и се връщате назад. Можете
ли да си дадете отчет, кои са съществените причини,
поради които тъй лесно изменяте състоянията си? 50-170
Знайте, че навсякъде в Природата има прилив и
отлив. Това става и в човешкото сърце. То предизвиква
едно приятно настроение в човека и трае от една минута до един час или най-много до един ден, след което се
сменя, т.е. изгубва се. Тогава настава в човека реакция
- тъмнина, мрак. Който разбира закона, като попадне
в тъмнината, т.е. в нощта, ще си запали огън. Щом
дойде течението отдолу нагоре, лесно ще се справиш с
него, ако имаш запалена свещ или огън. Материалът,
който е събран, ще се използва като гориво. Като стават смени на теченията, вие казвате: „Не мога да се
справя с тях, изгубих вярата си." - Нищо не си изгубил!
- „Станах лош." - Не си станал лош. Това са временни
състояния, през които повече минават младите, отколкото старите. Тези течения наричат настроения. 30-184
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Причината, поради, която човек губи настроението
си, се дължи на неустойчивостта на материята. 85-94
Като ученици, вие трябва да различавате мислите и чувствата си, да знаете отде идат и какво носят
те за вас. Не ги ли различавате, вие ще се поддавате
на всяка чужда мисъл и на всяко чувство, които идат
отвън, вследствие на което настроението ви постоянно ще се мени. Всяко настроение е резултат на доброто или лошо влияние на същества от висок или
низък уровен. Като възприема чужди състояния, човек лесно минава от едно настроение в друго, без да
придобива нещо. За тази цел той трябва да излезе от
областта на настроенията и да мине в областта на
положителните и прави мисли и чувства, които го
вдъхновяват и подигат. 81-104
Пазете се от вредните влияния на лошите мисли и
чувства, които се носят във въздуха като отровни газове. С влиянието на добрите и на лошите мисли и чувства се обяснява смяната на настроенията от добри в
лоши и обратно. 35-283
Приятните чувства са причина за доброто настроение, а неприятните - за лошото. 85-94
Каже ли човек, че не е добре разположен, че има
лошо настроение, причината за това се крие във вътрешната дисхармония на организма му, резултат на чрезмерните желания в него. 81-53
Когато човек очаква отнякъде да получи много
нещо, но остане излъган в очакванията си, той всякога
губи настроение. 85-94
Като ученици вие трябва да работите върху самообладанието, да се справяте с настроенията си. 85-94
Нека всеки си постави задача да намери метод, чрез
който да превръща лошото настроение в добро. 85-94
Щом искате да се възпитавате, можете да прилагате различни методи, но справедливи трябва да бъдете.
Не сте ли справедливи, педагогиката ви пропада. Докато
постъпвате справедливо, съществата във вас ще ви слу30

шат. Измените ли на справедливостта, никакви методи
не могат да им въздействат. При това, обещаете ли им
нещо, непременно ще го изпълните. Само при това положение ще бъдете свободни от мрачни и тъмни мисли
и настроения. 82-88
За да се справя лесно с настроенията си, човек
трябва да разсъждава. Да разсъждава, това значи да
отправя мисълта си към висшия свят, да се свързва с
великите закони на Космоса, а не със силите на земята. Вие ще познаете такъв човек по погледа, по начина как той гледа. Този човек гледа спокойно и съзнателно. 81-105
Какво трябва да прави човек, за да се освободи от
настроенията? - Да излезе вън от времето и пространството. Докато живее във времето и пространството,
човек всякога ще има добри и лоши настроения и разположения. 83-267
Един добър метод срещу настроенията е четенето
на книги от различни автори. Ако имате някакво мрачно, тежко настроение, четете някоя книга от автор, който е идеалист, и ще видите, че настроението ви ще се
подобри. И обратно: ако сте добре разположен, четете
някоя книга от материалист писател, и ще видите, че
настроението ви веднага ще се понижи. 50-170
ОТРИЦАТЕЛНИ СЪСТОЯНИЯ
Човек представя възел от различни сили, които произвеждат различни състояния и настроения в него. 148-210
Никой човек още не живее без злоба, без съмнения, без терзания. Съмнението, злобата, омразата представят кал, тиня в живота на човека. Те са остатъци от
животинското царство, от царството на дявола. 14-276
Когато човек е вътрешно богат със заблуждения и
слабости, той непременно ще боледува. 86-192
Недоволството, безверието, безнадеждието, безлюбието, омразата, жестокостта умъртвяват човека. 145-308
Изопачи ли се Любовта, в човека се явяват ред
отрицателни състояния. 14-310
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Помнете, че обезсърчаването, недоволството, гневът, тъгата не са ваши. Те имат дяволски произход. Всички отрицателни прояви на човека са дяволски. 142-262
Попаднеш ли в някое дисхармонично състояние,
постарай се да го изолираш от себе си, без да го чоплиш. 18.7-24
Отрицателните състояния в човека са излишъци,
от които той непременно трябва да се освободи. Лесно
се поддава човек на тях, но страшни са последствията
им. 50-194
Много от противоречията, радостите и страданията на хората не са техни собствени, но чужди, дошли
отнякъде. 87-13
Има известни състояния у човека, които зависят
напълно от другия свят. 18.7-26
Всички трябва да изучавате основните принципи и
закони на живота, за да разбирате своите вътрешни състояния. 50-173
Изучавайте себе си, своите външни и вътрешни състояния, за да придобивате знанието, което търсите. 83-381
Като работи съзнателно върху себе си, човек дохожда до познаване на вътрешните сили в себе си, както и на външните сили, които правят времето добро
или лошо, благоприятно или неблагоприятно. Той изучава средата, в която живее, условията, които му съдействат или противодействат и т.н. Само по този начин той разбира своите състояния и лесно се справя с
тях. Иначе изпада в различни състояния, тъжни или весели, без да знае причините им, поради което се гневи,
сърди на окръжаващите. И в края на краищата, вместо
да си помогне, да се освободи от тежкото състояние,
той го влошава. Човек трябва да бъде пластичен. Това
значи да познава силите, които действат вън и вътре в
него, че като започнат да го атакуват, да се връщат
назад, без да го засегнат. 82-93
Когато сте ожесточени, недоволни, обезсърчени,
търсете причината в себе си: или не сте се молили
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искрено, или не сте разговаряли с Бога на Неговия
език. 38-384
На какво се дължат отрицателните състояния у
вас? Те се дължат на това, че кръговете на вашето съзнание не са още уравновесени. Няколко часа сте радостни и весели, и след това казвате: „Тежко ми е нещо
на душата." - Няма какво да ви е тежко. Трябва да
работите върху себе си, за да изправите силата на вашата молитва. Има начин, по който всеки от вас трябва да се научи специфично да се моли. Учителят няма
да ви даде наготово тази специфична молитва, всеки
сам трябва да я намери. Тази молитва е магическа. Тя
е в състояние да превръща неблагородните метали в
благородни. Тази молитва е сила Божия. Тя е формула,
пред която няма нищо невъзможно. 51-259
Изучавайте себе си, своите състояния и ги възпитавайте. Говорете им като на разумни същества, да
разберат, че има един, който стои по-високо от тях.
Ако човек не стане господар на своите състояния и не
може да им въздейства, той не може да се нарече силен. 82-88
На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си поставете една положителна
мисъл и едно положително чувство, които да ги неутрализират и обезвредят. 81-117
Днес у човека бушуват различни желания, мисли,
различни неразположения, с които той трябва разумно
да се справи. 18.6-11
Неразположението, недоволството в човека са
паразити, които трябва да се извадят с гребен или с
щипци, както се вадят паразитите от човешкото тяло.
Щом се извадят паразитите, всички работи се нареждат добре. 60-193
Седите и размишлявате върху нещо, но мисълта
ви е мъглива, неясна. В това време един комар кацне
на носа ви и ви ужили. Вие веднага се стреснете, раздвоите се, но мисълта ви се проясни. Друг път се раз33

гневите, искате да си отмъстите на някого, да му направите някаква пакост. В това време муха кацне на
носа ви, ухапе ви, и мисълта ви веднага се раздвои.
Вие се замислите сериозно върху това, което сте решили да правите, и казвате: „Какво ще ходя да се разправям с хората? Няма защо да отмъщавам. Ще се
издигна по-високо и оттам ще гледам на живота." С
ухапването си, мухата иска да ви обърне внимание, да
се позанимавате малко и с нея. Влизате някога в гората, но сърдит, недоволен, искате да излеете яда си върху
някого. Обаче, като вървите, спъвате се в едно дърво,
падате на земята и веднага забравяте недоволството
си. Значи, всяко растение, всяко животно, всеки неодушевен предмет, които ви безпокоят или в които се
спъвате, ви изваждат от лошите, от отрицателните състояния. По този начин те уравновесяват силите във
вашия организъм. 74-67
Разумните хора могат да избягват скърбите и страданията, защото те знаят друг един закон, според който
ги предвиждат. Разумният човек, като предвижда страданията, може и да ги избягва. Обикновеният човек,
като не може да ги предвижда, той трябва да изучава
закона на отклонението; щом знае този закон, като дойде страданието, той ще може чрез огъване да избегне
най-големия му удар. Днес всички хора се стремят да
избегнат страданията или поне да ги намалят. Това се
постига с изучаване закона на отклонението, т.е. закона на огъването. 18.7-9
Като ученици на Великата школа всички ще работите, да изправите тези състояния в себе се, т.е., поправо, да се освободите от тях. 72-85
Човек се освобождава от известно състояние, само
когато го забрави. 87-212
Външно човек може да изпита тъмнина, разочарование, но вътрешно той трябва да бъде весел, радостен.
Каквото и да ви се случи, обърнете се към невидимия
свят, дето има радост и веселие. 45-19
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Когато се гневи, сърди или обижда, човек трябва
да знае, че се намира пред Божието лице и Бог всичко
вижда. 50-233
СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА
Задайте си въпроса: защо състоянията ви се менят толкова бързо? Същевременно, в продължение на
една седмица, дръжте сметка, по колко пъти на ден се
менят състоянията ви, да имате представа за себе си...
Отбелязвайте само промените, без да търсите причините на тия промени. Причините на тия промени са
далеч от вас. 71-66
Изпадне ли в отрицателни състояния, като малодушие, подозрение, ревност, съмнение, гняв, човек трябва да търси начин да се освободи от тях. Остане ли
дълго време с тях, те причиняват органически повреди
в тялото му. 81-117
Като ученици, вие трябва да се учите да сменяте
състоянията си. 85-35
Всяко състояние в човека, лошо или добро, може
да се смени. 85-41
Да превръща човек лошите условия на живота си
в добри, отрицателните състояния в положителни, това
значи да владее силите на Природата. 80-211
Човек трябва да изучава закона за смяна на енергиите и да бъде готов да минава от едно състояние в
друго. 87-172
Гладен сте, изпитвате вътрешно безпокойство.
Как ще трансформирате състоянието си? - Като приложите закона на необходимостта. Това значи да концентрирате мисълта си само в едно направление: да
намерите отнякъде хляб, да задоволите глада си. Щом
успокоите организма си, ще започнете да мислите къде ще пренощувате. Като разрешите този въпрос, постепенно ще задоволявате и останалите си нужди, според степента на необходимостта. Който спазва закона
на последователността, той получава отговор на молитвите си. Поставите ли всичките си желания за ре35

ализиране в един момент, нищо няма да постигнете.
38-384
Някой се обезсърчава, обезверява, животът му се
обезсмисля и той не прави усилия да се освободи от тези
състояния. С това той мисли, че ще умилостиви Бога и
разумните същества, които ще му се притекат на помощ. Не е позволено на човека сам да си пакости. Той
трябва да се примирява с условията, да трансформира
състоянията си. 82-286
При радости или скърби, при доволство или недоволство, хората трябва да изучават закона за трансформиране на енергиите, да могат да задържат радостите за повече време и лесно да се освобождават от
скърбите. 19-15
Чрез плодовете Природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. На малките деца, бозайничетата, Природата трансформира състоянията чрез майчиното мляко; на онези, които лазят - чрез
играчки, чрез плодове и бонбони, а на онези, които са
проходили вече - чрез плодовете. 82-270
Когато се натъквал на трудни въпроси, на тежки
състояния, Гладстон отивал да реже дърва. По този начин трансформирал състоянията си и отново пристъпвал към разрешаване на мъчните задачи. 82-180
Само вътрешно силният може да сменя отрицателните си състояния в положителни. 83-379
Истински човек е онзи, който сам трансформира
състоянията си и лесно се справя с тях. 87-176
Има една висша математика, която може да изчисли след колко време като си започнал да страдаш, ще се
промени твоето състояние. 126-222
Много начини има, чрез които човек може да сменя състоянията си, както и да се освобождава от болести. 66-61
Знайте, че благодарение на закона за смените, вие
ще минавате от едно състояние в друго, без да се отегчавате и обезсърчавате. 85-233
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Като изучава Божиите закони, в които няма никаква дисхармония, човек се домогва до ония правила и методи, чрез които може да се справи с недоволството и
мъчнотиите на своя живот. 60-96
Като се промени мястото, променя се и състоянието на човека. 126-49
Човек се отличава с мисълта си. Който мисли, никога не се спъва. Значи мисълта превръща всички състояния. 83-338
Мисълта сменява състоянията, дава простор на човешката душа. 83-352
Всички отрицателни и низходящи енергии трябва
да се превърнат в положителни и възходящи. Много начини има за превръщането им. С картини и образи можете също да сменяте състоянията си. Те трябва да бъдат живи и красиви. Разумната Природа е пълна с такива картини и образи. Освен това, на всяка отрицателна
дума поставяйте противоположна на нея, нейния антипод. 83-335
Излизайте вечер и при добро, и при лошо разположение на духа. Във втория случай ще трансформирате
състоянието си и ще се върнете бодри и с добро разположение... Едно се иска при опитите - спокойствие. Никакъв страх, никакво смущение!.. Който се страхува и
не се решава сам да излиза вечер, нека извика своя приятел и заедно да излязат. 82-193
Прилагайте методите, които ви се дават в школата,
да сменявате състоянията си. Различните методи представят условия за дисциплиниране на човека. 83-336
Не се страхувайте от плътта и от личността си, но
работете усилено с мисълта си, да се справяте с всички
отрицателни, нисши и кошмарни състояния. 82-140
Ако по дадените начини не можете да се справите
със състоянията си, купете си едно дайре и като ви обиди някой, кажете си: „Обидиха ме, но аз ще си посвиря
и поиграя малко, и работата ще се нареди." ...Който знае
как да удря дайрето, лесно се справя с обидата. 83-336
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ВИДОВЕ ОТРИЦАТЕЛНИ СЪСТОЯНИЯ
АЛЧНОСТТА
Алчността седи в това, когато някой изисква да
бъде обичан от всички. Не си правете илюзия да мислите, че някой ученик може да бъде обичан от целия клас.
Това е немислимо. 75.29-200
Съвременните хора ще се самоунищожат от вътрешната алчност да забогатяват все повече и повече...
Ако човек посвети целия си живот на това чувство, да го
задоволи, той ще печели милион след милион, но пак
няма да бъде щастлив. Каквото да прави човек, алчността всякога остава незадоволена... Ако изгубиш способността да се радваш на малкото, ти губиш цената си
като човек. 34-116
АНОРМАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ
За да се справи с анормалните състояния на своя
физически и психически живот, човек трябва да изучава
окултната наука. Тя дава методи за съграждане на здраво, мощно тяло, за реорганизиране на човешките мисли
и чувства, за укрепване на нервната система. 81-13
АПЕТИТЪТ
Отиват при един лекар, казват му: „Има един
болен, той е в последната фаза на болестта, на издъхване." Лекарят взима инструментите си, мисли, че може да има нужда от операция. Влиза вътре, вижда
един болник, лежи на леглото си, завит с юрган, пред
него една чиния с кюфтета. Болният казва: „Ох, докторе, умрях." Докторът си казва: „Тия хора са направили с мене една шега." - „Няма, няма нищо - казва
той - човек, който яде кюфтета, не умира" - и си
отива... Съвременната медицина твърди, че има такива болести, при които хората, като заболяват, ядат
повече. И този човек заболял от такава болест, но
лекарят се учудил, очаквал да види болен, който умира, а той под юргаа пъшка и на масата пред него паница с кюфтета. Такива болести се лекуват много
мъчно, но за да се излекува човек, той непременно
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временно трябва да престане да яде, а да наваксва
тази храна от въздуха и водата. 8-113
АСТРАЛНИТЕ СЪЩЕСТВА
Всяка болест произвежда анормално горение. При
тия болести, които се зараждат в човека, има малки
астрални същества, които влизат в човека и го ядат,
както червеите ядат дърветата. Дойдат в зъба и го ядат.
И ако разгледате, ще видите, че те са малки червейчета. 199-47
АТАВИЗМЪТ
В съвременния живот на човека има ред архаически, ред атавистически идеи и чувства, които се преповтарят периодически. Често и напреднали, разумни
хора, когато изпаднат под влиянието на тия атавистически мисли и чувства, изгубват присъствието на духа
си, изгубват яснотата и бистротата на съзнанието си.
И вие виждате тогава този човек, който преди един
час, преди един ден е бил готов да възлюби целия свят,
щом изпадне в някое тъмно състояние на миналото,
започва да говори, че хората са лоши, че всичко в
света е мрак и тъмнина и т.н. 18.5-10
Пазете се от атавизма, да не повтаряте неща, които
сте преживявали в миналото си. На времето си те са
били естествени, но днес не са естествени. Всяко неестествено състояние причинява големи страдания. Затова, за да не страдате, пазете се от неестествените състояния. 84-106
АФЕКТЪТ
Вие често се поддавате на афекции и мислите, че
те са присъщи на вашето естество. Като ги изучавате
внимателно, ще видите, че те са сили извън вас, които
не съставят неразделна част от вашия вътрешен живот.
Те са сили, енергии, които се проявяват в различните
възрасти на човека. Същото може да се каже и за отрицателните елементи в Природата, които действат като
киселини в човешкия организъм... Вие трябва да изучавате силата на тези елементи и киселини, да можете да
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се ползвате с тях. Те са специални знаци и формули, с
които си служи бялата магия. 51-101
БАНИТЕ
Често хората се повреждат от баните, понеже не
знаят как да ги използват. Запример някой направи една
топла баня и след това отиде на студен душ. Тези резки
промени върху тялото не са за обикновения човек, те са
само за боговете. Който не е кален, той трябва да прави
топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху организма... Докато човек се кали, тези резки
промени ще предизвикат най-различни реакции на втвърдяване в тялото, вследствие на което в организма ще се
натрупа повече електричество, с което той мъчно ще се
справи. 132-114
Ще ви дам един съвет: не правете студени душове! По никой начин не мийте краката си със студена
вода, особено след хранене. Един наш познат през един
горещ летен ден се нахранил, след това измил краката
си със студена вода и задрямал малко. От това измиване на краката, станало голямо изтичане на енергия
от организма му, вследствие на което положението му
се беше толкова влошило, че едва го върнахме от онзи
свят. 132-116
БЕЗБОЖИЕТО
Мнозина се оплакват от сиромашия и болести. Защо са бедни и болни? Защото не обичат Бога. 102-299
Защо боледуваме? Защо сме лоши? - Защото сте
далеч от Бога. 31-150
Отдалечаването от Бога води към лишения, страдания, мъчнотии, нещастия, болести и смърт. Колкото
по-големи са страданията, толкова по-голямо е отдалечаването. 31-150
Щом престанеш да мислиш за Бога и Го туриш
далеч от себе си, ти започваш да боледуваш. 70-174
Болестите са свят вън от Бога. 70-174
Всяка болест е резултат от нарушение на някой
Божествен закон. Причината за заболяването е много
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проста: турена е преграда пред някой Божествен закон.
Какво трябва да направи човек, за да се излекува? Да
махне преградата, която е поставил пред Божествения
закон. Щом преградата се махне, енергиите, които са
свързани с този закон, моментално ще почнат да действат. По този начин те премахват преградата по пътя на
човека. 106-210
Докато е бил в Бога, човек не е боледувал. Щом
изязъл от Него и се обособил като отделна единица, болестите започнали да го следват. Болестите са човешко
изобретение. 143-191
Бъдете бодри, весели и силни. Силата на човека
се заключава в това, че Бог работи в него... Силата не
е в човешкото съзнание, но в живота, който излиза от
Бога и се втича в човека. Като знаете това, внимавайте
да не се подпушите, да затворите пътя за Божественото
в себе си. 60-269
БЕЗДЕЙСТВИЕТО
Много от страданията и безпокойствата на съвременните хора се дължат главно на бездействието. 83-47
Често вие поддържате своеобразни идеи. Например намирате, че не трябва да се работи много, че физическата работа не е за вас. За светията е определено
един час физическа работа, три часа за сърцето и седем
часа умствена работа. А някои от вас не работят. И ето,
вследствие на бездействието, започва известна деформация в организма. Почвате да усещате болки в главата, в
корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градинка,
да работите най-малко по един час, за да се освободите
от непотребната енергия. Ще копаете с мотиката, ако
искате да бъдете здрави... Във вас има отрицателни енергии, които трябва да влязат в земята. Английският държавник Гладстон, преди да отиде в парламента, упражнявал се физически - режел дърва. 69-179
БЕЗЛЮБИЕТО
Защо съм болен? - Защото не следваш пътя на
Любовта. 70-327
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Щом любовта между хората не се проявява правилно, явяват се различни болести: главоболие, гърдобол,
запек и т.н. 143-89
Човек заболява не от изобилие на любов, но от
недоимък. 142-335
Дето отсъства Любовта, там нещастието и страданието присъстват. 146-136
Когато човек боледува, трябва да знае, че любовта
му е слаба. 145-269
Влезе ли в областта на безлюбието, той се изчерпва. 83-6
Човек, който казва, че не може да обича, той е
произнесъл своята смъртна присъда и него очаква
смърт. 97-118
Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия, които Бог после ще изправя чрез
ред страдания. Затова казвам: Дайте ход на Любовта свободно да се проявява. 161-13
Чувате ли някой да се оплаква, че пари няма, здраве няма, приятели няма, ще знаете, че Любовта не го
е посетила още... Искате ли Любовта да ви посети поне за един ден, станете слепи за погрешките на хората.
143-34
БЕЗПОКОЙСТВОТО
Има една жица в Природата, по която тече енергията на безпокойството и смущението. Щом се докоснеш до нея, веднага започваш да се безпокоиш нейната енергия те засяга. Като знаеш това, стой на
разстояние от тази жица, не я пипай. - На пътя ми е
тя. - Мини по друг път. Не минавай всякога по един
и същ път. Умният не решава въпросите си по един и
същ начин, нито по една и съща форма. Някога минаваш по един път - добре си разположен. Друг ден минаваш по същия път - не си разположен. Този ден по
земята текат енергии, противоположни на твоя организъм. Ти си влязъл във връзка с едно дисхармонично
течение в Природата. И хората са носители на различ-
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ни течения: едни - на хармонични, други - на дисхармонични. Не дружете с хора, носители на дисхармонични течения. 92-61
Безпокойствията на хората се дължат на отрицателните мисли в тях, на външни влияния от лоши духове. Казано е в Писанието: „Изучавайте духовете." Значи човек трябва да изучава своите мисли и чувства, да
ги различава, да знае техния произход и влияние. Така
той ще може да се предпазва. Като разбира своите мисли и чувства, човек ще дойде до положение да разбира
мислите и чувствата и на другите хора, и по този начин
да се пази и от чуждите влияния. 50-230
Безпокойствата, смущенията на хората показват, че
те не разбират Божия закон. 130-121
Ако човешкото взима надмощие, и богати да сте,
постоянно ще се безпокоите: да не се разболеете, да не
изгубите богатството си. 65-200
Щом във вас има известно безпокойство, то винаги
се дължи на сърцето. Когато сърцето ръководи, в мислите винаги има безпокойство... Когато сърцето ръководи, човек всякога се намира в едно тревожно състояние. 76.11-31
Защо трябва да мислиш и да се безпокоиш, че ще
се разболееш, ще остарееш или ще обеднееш? В каквото положение и да се намериш, или каквато работа да
вършиш, ти все ще научиш нещо. 65-109
Вярваш в парите, а същевременно се безпокоиш.
Това не е вяра... Вярата в Бога изключва всякакъв страх
и безпокойство. 104-177
Който се безпокои и смущава, не е истински човек. Той е развълнувана вода, която постоянно се блъска в бреговете; той е канара, която постепенно се разрушава; той е изсъхнал лист, който пада от дървото и
започва да гние; той е пепел от огнището. 147-194
Който много се безпокои, той лесно заболява, лесно може да се парализира. Когато изгуби богатството
си, човек лесно се парализира. И свещеници, и учени, и
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лекари се парализират все по причина на ограничаване
на чувствата. 79-76
Когато мисли, човек никога не трябва да се безпокои. Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. 79-76
Добрият не се безпокои, нито смущава. 147-194
Докато вярата ти в Бога е чиста, незасегната от външни влияния, ти си спокоен, нищо не те плаши. 104-177
Всяко безпокойство на човека показва, че той не
разбира законите на Природата, не вярва в нея и губи
опора в живота си. Едно трябва да знаете: законите на
разумната Природа са вечни и неизменни... Който живее
в съгласие със законите на Природата, никога не се изненадва. 83-232
Всеки трябва да определи програмата на живота
си, да се стреми към реализирането й, без да се безпокои. 24-71
Ограничителните условия, при които живеят хората, се дължат на отсъствието на въздух. На това се дължи голямото безпокойство и тревоги, които те преживяват. Отворете прозорците си, да влезе чист въздух отвън
и безпокойството само по себе си ще изчезне. 107-368
Молете се постоянно, без да се безпокоите. Чрезмерното безпокойство протрива кожата на човека. 148-252
Че работите ви не вървят добре, не се безпокойте.
Ако вървят много добре, няма да потърсите Бога. 66-131
БЕЗПЪТИЦАТА
Като видят, че някой човек върви по крива линия,
обикновените хора казват, че той е в безпътица. В безпътица е, ако няма център, към който се стреми. Обаче,
ако има център, той не е в безпътица. 87-20
БОГАТСТВОТО
Много хора търсят щастието и мислят, че ще го
намерят в парите. Те искат да имат много злато, но друг
да носи товара им. Природата не дава такова богатство.
Който иска злато, сам ще го носи на гърба си. Да натовариш богатството си на чужд гръб, а ти да бъдеш сво-
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боден - това не се позволява. Природата казва на човека: Щом искаш богатство, давам ти, но само толкова,
колкото можеш да носиш. Това, което не можеш да носиш, не е твое... Човек може да носи и хиляда килограма
на гърба си, но ако има знание. 83-292
Ще кажете, че не може да се живее без пари. - Но
парите не трябва да бъдат идеал на човека. Не е страшна формата на нещата, страшно е съдържанието им...
Затова парите трябва да бъдат средство за размяна, а не
цел на човешкия живот. Човек не се нуждае от пари, но
от отличен ум, отлично сърце и отлична воля. Умът
намира ценностите в живота. И тогава всеки ще разбере, че парите се добиват чрез ума. Парите са за разумните хора, а не за глупавите. 83-226
Като стане богат, човек започва да мисли само за
себе си... Ако сте богат, помагайте на бедните. 24-102
Има смисъл човек да бъде богат, но да отвори
сърцето си и за другите. Мисли ли само за себе си,
свие ли се в богатството си, като в охлюв, по-добре да
не е богат. 81-116
Всяко неизползвано благо създава излишък на човека, който Природата не търпи. Един ден този излишък
ще се изрази в нещо нежелателно. 81-116
БОКЛУКЪТ
Представете си, че живеете в голяма, хигиенична
къща, добре осветена от Слънцето. В тая къща вие се
чувствате здрави, добре разположени. Ако в продължение на няколко години хвърляте боклук, нечиста вода в
двора си, всички ще започнете да боледувате... Каквото
прави човек на физическия свят, това прави и в духовния. Там хората са нахвърляли толкова много боклуци и
нечистотии, че и до днес още не могат да се освободят
от тях. Това са техните нечисти мисли и желания, които
им причиняват различни болести и противоречия. 23-186
БОЛЕЗНЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ
В света съществуват болезнени състояния, но не и
болести. Болезнените състояния са резултат на специ-
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фични отрицателни психически състояния, през които
човек минава. 80-88
Тия болезнени състояния произвеждат известно разстройство на някой орган, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се от причините, които
създават болезнените състояния във вас, за да не се превърнат те в болести или, както ги наричаме, в заболявания. Как може човек да се пази от болезнените състояния? Като поддържа вътрешна и външна чистота на своя
организъм. 81-128
При болезнено състояние на организма, мисълта
не се развива правилно. 45-174
Да се освобождава човек от своите болезнени състояния, това значи да е опитал силата си като културен
човек. В това се заключава красотата на новия живот и
на новата култура. 83-80
БОРБАТА - вътрешната
Ще кажете, че човек трябва да се бори със себе си.
Не трябва да се борите със себе си, но да бъдете зрители на борбата, която става във вас, и да държите равновесие. Понякога човек се страхува да не изгуби вътрешното си равновесие. Вътрешната борба в човека е резултат на борбата на злото и на доброто, които действат в
него. Задачата му се заключава в това, да се присъедини
към една от страните, без да се бори. Ако се присъедини
към доброто, неговото развитие и напредък са осигурени. Вътрешната борба определя степента на човешкото
развитие. Колкото по-голяма е борбата, толкова по-големи са и придобивките. За гениалния човек тази борба
представя велико посвещение. 83-225
БЪРЗАНЕТО
Много от болестите се дължат и на бързината, с
която хората действат. Яде ти се нещо, бързаш по-скоро
да го изядеш. Не бързай. Изпотен си, пие ти се вода,
бързаш да се напиеш. Чакай малко, почини си, докато
потта ти се прибере. - Нямам време. - Имаш време.
Седни, почини малко, благодари на Бога. 67-126
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От много бързане хората се изхабяват. Дето да
погледнете, повечето хора са изхабени... Че са изхабени,
познавате по отслабване на паметта им и по това, че не
одобряват своя минал живот... Всички хора съжаляват,
че не са използвали младините си както трябва. 144-155
Във всяка бърза работа се крие нещо користно,
някакъв материален интерес. В духовния свят обръщат
внимание на качеството на работата, а не на количеството, затова там не бързат. 87-46
Който бърза, той е страхлив. 83-380
Знайте, че в живота не трябва да се бърза. Всичките неща трябва да се направят хубаво и на точно определеното за тях време. 124-54
Често вие бързате, защото имате излишък от енергия. Направете някакво ритмично движение, което да
трансформира тази енергия. 124-54
Природата не е против бързането, но казва на човека, че и като бърза, пак трябва да бъде спокоен. Ако
искате да реализирате своя идеал, да сте щастливи, бъдете еднакво бързи и в мислите, и в чувствата си. 85-60
ВАМПИРИЗМЪТ
Има същества, които са заинтересувани от човека. Едни имат желание да го спъват, а други - да го
повдигат. Тия, които го спъват, имат желание да го
оберат, да изсмучат жизнените му енергии и по този
начин да го демагнетизират. Това наричаме „духовен
вампирзъм" или ограбване на духовните енергии на човека. Запример, дойде ви някаква Божествена идея, която трябва да реализирате. Тъкмо се готвите да я реализирате, нещо вътре във вас ви казва: „Не бързай,
не е дошло още времето за тази идея." Щом чуете този
глас, вие се отказвате от намерението си. Щом се откажете, веднага идат съществата, служители на духовния вампиризъм и ви ограбват. За да не губите духовните си сили, щом дойде в ума ви някаква светла идея,
веднага пристъпете към реализирането й. Ако при първия опит не сполучите, направете няколко опита, до-
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като я реализирате. И да се обезсърчите, пак не се
отказвайте.81-165
Ще ви изнеса едно положение, от което трябва
да се пазите. Представете си два организма, А и В, които седят един до друг. Организмът А съдържа много
киселини в тялото си - в чувствата си във водно състояние, а в мислите си във въздухообразно състояние.
Този организъм е привикнал към киселините, които са
в него, затова не чувства тяхното вредно влияние, но
неговите киселини се отразяват вредно върху организма В. Няма да се мине много време и този човек В, ще
умре. Защо? Той е по-слаб и не може да издържи на
разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние „вампиризъм" - изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се
предпази човек от тия лоши влияния, окултната наука
препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошото влияние на киселините. 76.18-10
Рече ли човек да повери сърцето си другиму, а не
на Бога, той ще излиза от тялото си и няма да може да
се връща в него. Това състояние наричат „вампиризъм",
от което много хора умират. Например, някоя жена се
омъжи за такъв човек, но наскоро след това тя умира.
Другаде пък жени уморяват мъжете си. Причината на
това се дължи във връзката на тези мъже или жени със
същества от низка еволюция, от примките на които те
не могат да се освободят. Затова, когато човек се жени,
той трябва да знае за кого се жени, да познава добре
своя избраник или избраница. Вашият избраник трябва
постоянно да ви обновява. Ожените ли се за някой човек
и той ви умори, това показва, че вие сте изпаднали в
някаква голяма компания, която знае само да смуче. Влезе ли такъв човек в дома ви, той ще умори или детето
ви, или жена ви, или друг някой член от семейството.
Влезе ли такъв човек в някоя школа, той внася интриги,
раздори, критики между учениците. 46-92
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ВИЖДАНЕ САМО ОТРИЦАТЕЛНОТО
Не е достатъчно само човек да има очи, но трябва
да знае как да гледа с очите си. Често човек вижда неща,
които не само че не го ползват, но му причиняват ред
пакости. 143-247
Една от опасните страни в човека е да вижда отрицателното в живота, в себе си и в окръжаващите. Понеже всеки човек, всяко нещо има две страни - добра и
лоша, положителна и отрицателна, той трябва едновременно да вижда и двете, да ги съпоставя, изследва, анализира, претегля и тогава да спре вниманието си на неизменното, на доброто в човека. Всеки човек има нещо
добро и възвишено. 82-134
Искате ли да бъдете здрави, научете се да не виждате отрицателните и кривите прояви на хората. Затворете очите си за всичко, което ви се вижда неправилно,
било в Природата или в живота. И да виждате кривите
неща, не ги критикувайте... Защо хората правят погрешки, и това не е ваша работа. Учете се от погрешките на
другите, ползвайте се от тях, за да не правите и вие същите. 86-191
Когато човек наблюдава някое отрицателно действие, той се опетнява... Речете ли да разправяте на този,
на онзи за това, което сте видели, вие вече сте се опетнили... Виждаш ли, че бесят или убиват някого, не гледай, не петни душата си! Помоли се за този човек и се
постарай да си създадеш някакъв красив образ, някаква
красива форма в ума. Създай в ума си една картина за
доброто на този човек, та да му помогнат от невидимия
свят, да отворят път на душата му. 130-22
Да се занимаваш с отрицателното, това значи сам
да се спъваш. 68-182
ВКИСВАНЕТО
Органическите тела се разлагат и вкисват, а неорганическите се разрушават. 81-119
Често се говори за вкисване, не само в органическия, но и в психическия живот на човека. Слушате ня49

кой да казва за себе си, че се е вкиснал. Кое се е вкиснало в него? Чувствата му. Значи, когато не дава ход на
своите чувства, човек се вкисва. Когато чувствата в човека се подпушат, те се вкисват... За да не се вкисват
чувствата ви, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. 81-120
Кои вещества вкисват? Обикновено органическите
вещества се подлагат на вкисване, т.е. на ферментиране.
Те са повечето твърди. 80-221
Селянинът обичал жена си и я ревнувал от всеки
чужд поглед. Неговата любов има свойството да предизвиква вкисване. Вкисне ли се веднъж, човек не може да
бъде господар на себе си. Много случаи има в живота,
които предизвикват вкисване. Представете си, че някой
свършил два факултета, способен е, но го назначават за
подначалник в едно министерство, дето началникът не е
образован, нито много способен. Значи ученият, способният, даровитият трябва да се подчинява на по-долен от
себе си. Той се вкисва, сърди се, недоволен е от положението. 82-83
ВЛАГАТА
Ако живеете в някоя изба, дето не прониква слънце, естествено, там ще има условия да ви хване ревматизъм или охтика, ипохондрия и други болести. Излезте на слънце, защото благоприятните условия са над
повърхността на земята; освободете се от чрезмерната
влага. 115-19
Ама въздухът бил много влажен - това нищо не
значи. Тази влага съдържа в себе си много енергия, с
която вие трябва да се справите. Щом не можете да се
справите с тази влага, у вас става известно подпушване,
което причинява тежест в организма. Значи, част от тази влага трябва да се отнеме. Как ще постигнете това?...
Когато казвате, че искате да имате за приятел някой
духовен човек, това подразбира, че вие искате да влеете
част от вашата излишна вода в морето на своя приятел,
и по този начин да постигнете уравновесяване на силите.
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Така именно става обмяна между силите на двамата приятели. Обмяна на енергиите става не само между двама
души, но между всички хора. 48-203
При голямата влага се раждат известни недъзи като гниене, разлагане и др. Когато в сърцето на човека
дойде много влага, там не може вече да се развиват и
растат никакви благородни чувства, освен някакви малки, дребни животинки. 76.22-86
Що е влага у човека? Чрезмерните желания създават влага. 115-19
ВЛИЯНИЯТА
Светът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат
със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински
връзки с тях. Те са деди, прадеди на даден човек и като
не могат сами да се ориентират в невидимия свят, обикалят около своя близък и започват да му влияят със
своите мисли. Често една тяхна мисъл може да произведе цяла пертурбация в ума на човека. В такъв случай
той се нуждае от помощта на опитен човек, да му даде
начин, да се освободи от тази чужда, отрицателна мисъл... Вашият дядо или прадядо съществуват някъде в
пространството... Ако можете да му помогнете, ще помогнете и на себе си; ако не можете да му помогнете,
ще го посъветвате да си отиде, да потърси друг някой,
който ще му помогне. 60-84, 85
За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда
нещата ясно. Чрез самообладание, чрез вяра човек ще
дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите. 106-228
За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре: къщата си, леглото си, тялото си, както и
всички удове на организма си. Това са правили хората
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и от най-стари времена, било с молитви, било с песни.
Днес вие си лягате и казвате формулата: „Няма Любов
като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов."
Ако Любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. 50-231
Човек може да се постави в магнетичен сън и с
помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да
вижда неща, които не съществуват. Също така могат да
го заставят да прави неща, които по своя воля никога не
би направил. Ето защо, задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния. 87-183
И най-силният, и най-ученият човек не може да се
освободи от влияния. Малко или много, всеки човек се
намира под чужди влияния и внушения. 82-177
Хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора, и вие ще бъдете здрави. 136-306
Ако дойде някой нервен човек при него, и той става нервен. 144-184
Малко или много, човек все се поддава на влияния. Достатъчно е да минете край някое дете, което ще
ви каже една обидна дума, за да се повлияете от нея.
Ако това дете ви запита дали сте болен, защо имате
малко жълт цвят на лицето, вие веднага ще се върнете
дома си и ще започнете да се самонаблюдавате какво
ви боли. 50-171
Има хора, които отдалеч предават своето безпокойство на хората и товарят съзнанието им. 64-194
Мислите и чувствата на хората се преплитат, както
и съзнанията им. Това показва, че хората са свързани
помежду си. Казваш: „Дойде ми една мисъл на ума." Ти
мислиш, че тя иде за пръв път при тебе. Колко умове е
обиколила тя, докато дойде при тебе! 91-220
Всяка мисъл, всяко чувство, с които човек се занимава, оказват известно влияние върху него. Всеки
предмет, който изучава, също оказва влияние върху
него. 64-44
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Без чистота, ти всякога ще бъдеш под влиянието
на чужди мисли и желания... Много хора, много братя и
сестри страдат, мъчи ги нещо. Какво ги мъчи? Атакувани са от чужди мисли и желания. Чуждите мисли са като
тенията. Влязат ли в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тении има и в духовния свят. Те отстъпват само при Любовта. Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и
вредно излиза навън. 67-124
Щом се изучава, човек дохожда най-после до съзнанието, че не той сам, но други същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги
слуша. 106-228
Ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви
направи негативен и вие ще заболеете. Законът е следният: Ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне
върху него, ще има обратно движение. 75.27-144
Опасно е, когато влиянието иде от низши същества и светове... Ако влиянието е от възвишения свят, човек се ползва. 82-177
Много от съществата, които живеят на физическия
свят, се намират на ниска степен на развитие, вследствие на което черпят сила от ония същества, които стоят
на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли на пътя им,
те непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствате
обезсилени. За да си набавите изразходваната сила, вие
трябва да се свързвате с възвишения свят, оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се
освободите от влиянието на низшия свят. Спасението ви
от това влияние седи във връзката ви с разумния, възвишен свят. 62-18
Съзнателните сили имат отношение към животните. Дойдете ли до тях, трябва да бъдете много внимателни... Всяко животно, всяка птица оказват известно влияние върху човека със силите, които действат в тях. Някои сили са отрицателни, а други - положителни. Вли53

янието на животните върху човека е повече колективно,
отколкото единично. За да познаете какви сили действат
върху вас, трябва да следите мисълта си, да видите за
кои животни мислите най-много. 38-346, 347
Колкото да се пазят от влияния, хората не могат да
бъдат свободни от тях. 81-149
Не е лесно да се справи човек с отрицателните
влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън, да му противодействат. Тъкмо намислиш да направиш нещо, да свършиш една добра работа, и то след известно колебание в себе си, веднага
окръжаващите ще дойдат при тебе и ще почнат да те
разубеждават да не правиш това, или защото си слаб
още, или че тази работа не е за тебе и т.н. Щом си
победил вътрешните противодействия, ти трябва да победиш и външните. 74-6
Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и
внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието
и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се
поддавате на външни влияния или поне да ги разбирате
и да знаете как да си въздействате. 82-177
Не дръж човешките недостатъци в своя ум. 165-100
Засега още човек не е господар на себе си, вследствие на което не може да бъде независим. Като знаете
това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се
поддавате на влияние. 106-228
Човек трябва да желае здраво тяло, здраво сърце и
здрав ум. Желае ли за себе си това, той трябва да желае
същото и за другите хора. Защо? - Защото хората взаимно си влияят. 136-306
По същия начин и много от тежките и мрачни
мисли, чувства и настроения на съвременните хора се
дължат именно на такива причини. Отивате например
в болницата или в лудницата да посетите някой ваш
познат болен и там един от болните или от лудите
прави такива движения, които оставят силни впечатления във вашето подсъзнание. Не се минава много вре54

ме, и вие започвате да изживявате неговите мисли и
чувства. Вие се мислите вече болен, страдате, викате
лекари и никой не може да намери причината на вашето състояние. Това са външни впечатления, натрапени
на вашето подсъзнание. Вие сте се свързали с този
болен и сега преживявате неговото състояние. Духовният човек трябва да се пази от груби, от грозни образи, да не оставя те да му въздействат, понеже след
време те ще произведат лоши последствия върху цялата му психика. Затова всеки човек трябва да има будно
съзнание, с което да отблъсква от себе си тези груби,
лоши образи. Грозните, изопачените, кривите образи
са причина за голяма част от страданията на човечеството, от които то и досега не може да се освободи.
Човек трябва да живее с красивите образи на живата
Природа, да се съобразява с нейните закони и да ги
прилага в живота си. 11-193
Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света,
но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава.
Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си
няколко пъти, духнете три пъти и лошото влияние ще
изчезне... Като изтърсвате дрехата си, кажете: „Както
прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз
изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети." Никой не може да
направи зло на онзи, който изпълнява волята Божия.
Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не
може да му направи. 52-148
ВЛЮБВАНЕТО
Влюбването е преходно състояние. Да се влюбиш,
това значи да се облечеш с най-новата си дреха, както се
обличаш за велик празник. Порадваш се един ден или
няколко часа на новата си дреха, но след това обличаш
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пак старата, работническа дреха. Не съжалявайте, че сте
изгубили едно преходно състояние. То е детинско състояние, през което човек минава, за да влезе в нещо постоянно. 81-78
Някой казва, че е влюбен, а при това е недоволен.
Защо? Защото влюбването не е любов. Любовта прави
човека щастлив и доволен, но влюбването носи страдания, които не го повдигат. На турски език думата „бен"
означава личното местоимение „аз" - влюбен. Значи,
влюбеният обича себе си. От памти века досега всички
хора са били влюбени само в себе си, но тази любов
нищо друго не им е донесла, освен страдания и смърт.
142-221
Силните желания у човека са влюбвания, а влюбването е особен род захласване на човека... Във влюбването има лъжливи представи за живота. Влюбеният
мисли, че обектът, към който храни някакво чувство,
може да внесе нова енергия в живота му. Това е едно
вътрешно заблуждение. 18.4-4
Красотата на Любовта се заключава в непрекъснатото влюбване и разлюбване. Това са естествени процеси. Обаче за онези, които не разбират законите на
Природата, всяко разлюбване се придружава с прекъсване светлината на съзнанието, поради което се явяват
болезнени състояния... Какво е всъщност разлюбването?.. Разлюбване не съществува. Невъзможно е две души, които се обичали, да се разлюбят. Обаче, в Любовта стават смени на връзките. Който не разбира тези
смени, казва, че е настъпил моментът на разлюбването. Представете си, че един човек се влюбва във вас и
дълго време ви държи с дясната си ръка. Вие сте радостен, доволен, че някой ви обича. След време той изтегля дясната си ръка, иска да хване вашата лява ръка.
Вие се уплашите, мислите, че той ви е разлюбил. Това
не е разлюбване, но той иска сега вие да го обичате.
После ще хване дясната ви ръка, пак той ще ви обича.
След неколкократно хващане ту на едната, ту на друга-
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та ръка, той иска да изтегли и двете си ръце, да се
отдалечи от вас и само да ви гледа. Това е връзка на
Любовта, която се изразява чрез очите. След време той
затваря очите си, иска само да слуша как говорите връзка на Любовта чрез ушите. Любовта има много
връзки. Тя се проявява по различни начини. Който не
разбира връзките на Любовта, той се спъва в едноизмерното пространство - само тази връзка признава. Докато живее само в тази връзка на Любовта, човек постоянно се спъва от противоречията на своя ум и от
страданията на своето сърце. Като не разбира проявите
на Любовта, човек се спъва от най-малката промяна и
мисли, че е станало нещо лошо. Нищо лошо не е станало, но за да разберете промяната, трябва да гледате
на Любовта не само като проява на физическия свят,
но и като духовна проява. 83-348
ВНУШЕНИЕТО
Не всичко, което минава през човека, е негово. Има
чужди състояния, на които той се натъква. 109-208
Един от чиновниците в едно учреждение, като отивал на работа, още на първия етаж го срещнал един от
другарите му със следните думи: Как си, приятелю? Добре съм. - Не ми се виждаш добре. Той продължил
да се качва нагоре, но на втория етаж го посрещнал
вторият му другар и казал: Как си? Виждаш ми се малко пожълтял. - Добре съм, нищо не ми е. На третия
етаж го посрещнал третият другар и го запитал: Да не
си болен? Виждаш ми се слаб и измъчен. - Нищо не
ми е. Той казал на другарите си, че е здрав, но тяхната
мисъл започнала да работи в него. Докато се качвал на
четвъртия етаж, той взел вече да се чувства слаб, немощен. И на този етаж го посрещнал четвъртият му другар, който дал вид, че се учудва на неговата слабост.
Това било вече достатъчно да се убеди, че наистина е
болен. Като влязъл в стаята си, той решил да отиде при
началника и да го помоли за десетдневен отпуск по болест. Началникът му дал отпуск, но всичката негова
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работа възложил на четиримата му другари, за тяхната
необмислена шега. 21-203
Законът на внушението работи единично... Има мисли, които действат върху задната част на главата ви. Вие
трябва да се освободите от тях. Някои мисли действат
по наследство върху стомаха ви и вие слушате нещо постоянно да ви казва: „Хляб, ядене!" Вие се поддавате на
това внушение и постоянно мислите за ядене. Не, не е
време сега за ядене. Тази мисъл иде отдолу, тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от под лъжичката. Те са по-благородни внушения. Трети мисли идат
от предната част на главата. Те не са опасни. По някой
път идат внушения от слепите очи. Тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва
да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка. 76.11-22
Отивате при един човек и му казвате, че е заразен
от туберкулоза. Той веднага побледнява, уплашва се и
започва да плаче. 79-97
Някои хора лесно се поддават на внушение. Запример: минавате край един познат и му казвате: „Защо са
пожълтели очите ти? Да не си болен?" - „Не съм болен." Той казва, че не е болен, но не се минават два деня
и заболява. Сега трябва да изправите погрешката си. Идете при същия човек и му кажете, че е по-добре, че очите
му са чисти, светли. Щом чуе тия ободрителни думи, той
ще стане от леглото си и след два-три деня ще отиде на
работа. 63-6
Несъзнателният човек се поддава лесно на чуждо
влияние, на внушения. Достатъчно е да дойде при него
някой човек с по-силна мисъл, за да го постави в магнетичен или хипнотичен сън и да му предаде своите желания. Като се събуди от сън, той не помни нищо, но чуждата мисъл е проникнала в подсъзнанието му и работи
там до деня, в който трябва да реализира чуждото желание. Той чувства в себе си силен импулс да направи не58

що и пристъпва към реализирането точно така, както
му е внушено. Защо върши това, сам не знае, но се поддава на своя вътрешен подтик. Човек не подозира, че
мислите и чувствата му са преплетени с мислите и чувствата на други същества и при известни условия той
върши това, което някога му е било внушено. 82-301
Помагайте на ближните си, и тях освобождавайте
от чужди влияния, от внушенията, под които те съзнателно или несъзнателно попадат. Ако срещнете човек,
който се оплаква, че страда от някаква болест, спрете се
малко при него, поговорете му, че тази болест е чужда,
натрапена му по някакъв външен, изкуствен начин. Кажете му, че трябва да държи в ума си положителна мисъл и да не се поддава на тази болка. С мисълта си
човек може да се лекува. Ако не помогнете на своя ближен и по този начин не платите дълга си, ще знаете, че
неговото болезнено състояние ще се прехвърли върху
вас. Ако не помагате на ближните си и не влизате в
положението им, вие ще се намерите в по-тежко положение от тяхното. 52-105
Може да направите следния опит. Нека най-здравият от вас излиза всяка вечер, една седмица наред, при
залез Слънце и да си казва: „Аз ще се разболея!" Друг
пък, който е малко болен, да става рано и да излиза вън,
в продължение на една седмица, когато слънцето изгрява и да казва: „Аз ще оздравея, аз ще бъда здрав!" И
след една седмица проверете как са подействали сутринните и вечерните сили върху двата индивида. 76.4-81
Започва някой да си представя, че ще се разболее,
че ще осиромашее и пада духом. - Според мене, това
именно е глупава работа. Защо трябва да си представяте
такива работи, когато човек е създаден нито болен, нито
сиромах? Че се е разболял или че е осиромашал, причината за това е той сам. 79-118
Какво придобива човек запример, ако изучи свойствата на холерните бацили? Като ги изучава, той търси
начин да се предпази от тях и ако е заболял, да знае как
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да се лекува. Една опасност има при това изучаване: в
ума на човека се задържат различни впечатления от опасните бацили и трябва да мине известно време, докато се
освободи от тях. 82-136
Съвременните хора носят бастони, но с това стават
инвалиди. Вземете например някой стар човек, който носи тояга и се подпира на нея. Докато той не е започнал
да носи тояга, все още уповава на краката си, на силите
си. В който ден той вземе тояга в ръка, силите му го
напущат. И ще видите, че този човек от ден на ден отпада, защото вече няма вяра в себе си. Той си самовнушава, че старостта го е налегнала, вследствие на което
губи и последните си сили. 45-61
Един виден американски лекар проучвал болестите, от които страдали съвременните хора, и намерил, че
са толкова разнообразни, с разни вариации за всеки болен, че се принудил най-после да ги класифицира с името „своеобразните болести на съвременния век". Дохожда при него един богат търговец от Ню Йорк, който
страдал силно от крак. Той се показвал на много лекари, но никой не могъл да му помогне. Преглеждали го с
рентгенов апарат, обаче нищо не намерили в крака му.
Външно кракът бил съвършено здрав, но болката била
нетърпима. Когато се явява при този виден американски
лекар, който лекувал повече по природен начин, той го
запитал: „Спомняш ли си преди 5 - 1 0 години най-много
да си виждал някой човек със счупен крак? Можеш ли
да се спомниш подобна картина от своя живот?" Търговецът, като си помислил малко, спомнил си следния случай. Веднъж отивал към главната гара на Ню Йорк и
там видял един човек, на когото кракът току-що бил
счупен, и силна струя кръв текла от него. Това му направило силно впечатление, но той скоро забравил този случай. Струвало му се е, че образът на този човек съвършено се е изгладил от паметта му. Тогава лекарят обяснил болката в крака му именно с този спомен, който по
закона на самовнушението е действал в неговото под-

60

съзнание и сега изпъква в съзнанието му като действителен факт: той усещал болка като на счупен крак. Сега,
по обратен път, той ще трябва пак чрез самовнушение
да изхвърли този образ от подсъзнанието си. И действително, този болен успял да се излекува по начина, който
американският лекар му препоръчал. Ако болката на
крака му се беше продължила дълго време, лекарите
биха прибягнали до отрязване на крака. 11-192
Освобождавайте се от внушенията, колкото и да е
мъчно това. Някой казва: „Мъчно, тежко ми е нещо, не
зная де е причината." Скръбта не е негова, той е възприел скръбта на своя приятел и си внушава, че е негова.
Приятелят му е търговец, изгубил голяма сума и скърби; или жена му и децата му са умрели и той още повече
скърби. Като приятели, те са свързани и единият възприема скръбта на другия. Първият страда, без да знае
причината на страданието... Днес 90% от страданията,
които хората преживяват, са чужди; само 10% са техни...
Като знае тоя закон, човек може да се лекува. Как ще се
лекува? Като се свърже със здрави и добри хора, които
го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее той в скоро време. 70-27
Представете си, че някой ви счита за груб човек.
Ако се поддадете на неговото внушение, зле ще си въздействате. За тази цел вие веднага трябва да му се противопоставите мислено с друго някое ваше качество, което да анулира грубостта. Кажете в себе си: Аз мога да
бъда милостив и ще бъда милостив. 74-7
ВОДАТА
Много хора боледуват поради отсъствие на влага
в организма им. Водата е добър проводник на електричеството и магнетизма в Природата. Следователно, организъм, лишен от влага, е лишен същевременно от
електричество и магнетизъм. Като знаете това, вие трябва да поддържате здравословното състояние на своя организъм. 81-43
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Липсата на вода в организма прави човека нервен,
сух. Той започва да се дразни, става рязък и готов да се
сърди и кара с всички. Така той нарушава своя вътрешен мир и прави погрешки. 148-215
Не е достатъчно човек само да пие вода, но трябва
да знае как да я пие, да използва нейната физическа и
духовна сила. 62-147
Всяка вода, която не предава на човека динамичност и мекота, не е чиста. Щом не е чиста, тя не е здравословна. 144-23
Някои хора пият студена вода зимно време и се
чудят защо боледуват... Пазете следните правила: Зимно
време не пий студена вода! 93-156
ВОЛЯТА БОЖИЯ - неизпълнение
Нека всеки се запита: „Върша ли аз волята Божия?" Това е важно. Като върша волята Божия, аз
разполагам с три неща: бързо се движа, разбирам времето и пространството и осмислям живота си. Щом
губя движението си, щом не разбирам времето и пространството, щом животът ми губи смисъл, аз съм на
крив път. 102-356
Защо трябва да изпълняваме волята на Бога? - За
да се освободите от своите стари възгледи и стари навици. 102-356
Да изпълни човек волята Божия, това значи да обича всички живи същества, които Бог е създал: птици,
млекопитаещи, хора, богове и т.н. 62-159
Казваш, че познаваш Бога, че изпълняваш Неговата воля, а цял ден роптаеш и мърмориш. Че си болен,
мърмориш; че си беден, мърмориш; че имаш деца, които не можеш да отхраниш, пак мърмориш. 102-356
Роди ли се у вас желание да направите някакво
добро, не отлагайте да го извършите, колкото и каквото да ви струва. Желанието за правене добро е положителна сила, която придава нещо на човека, но не отнима. Щом се роди у вас желание да направите най-малкото добро, направете го. Откажете ли се да го напра62

вите, вие ще изпитате малка тъга или известно неразположение. Тази тъга, това неразположение са наказание за вас, че не сте извършили доброто. Който се откаже да извърши най-малкото добро и отхвърли страданието, което е преживял по този случай, той ще се
натъкне на някакво нещастие. Няма да мине много време, и той по невнимание ще се подхлъзне и ще строши
или ще изкълчи крака си. Това нещастие се дължи на
раздвояване на съзнанието в човека. И след това ще
вика лекар, ще плаща, ще лежи два-три месеца в легло.
Значи, всички нещастия, всички страдания в живота на
човека се дължат на нежеланието му да изпълни волята
Божия. 73-153
ВОЛЯТА - отслабена
Отслабването на волята е условие за заболяване.
66-87
Който диша бързо, има слаба воля. 146-115
Без мъчнотии и противодействия, волята на човека
отслабва. 146-115
Който не се въздържа, ходи по пътя на своята неразумна воля. Днес повечето хора - млади и стари, не
се въздържат... Те са баби и дядовци, безволни същества. 65-15
Ще кажете: Такава е волята Божия. - Това може
да е волята на човека, което показва, че неговата воля
не е съгласна с Божията. И понеже не са в съгласие,
затова и до днес хората се мъчат. 102-89
ВРЕМЕТО - атмосферното
Когато ни сполетяват нещастия и страдания, това
показва, че ние сме предприели една работа в най-неблагоприятно време. Тръгваш на планината през зимата, в
снежно време, когато върхът е заледен. Всяка стъпка е
рискована. Всеки момент можеш да се хлъзнеш и да пострадаш: да си счупиш ръката или крака. Ето де е грешката - не си избрал благоприятно време за това. 113-81
Мнозина се оплакват, че са неразположени, болни,
нещастни, без да подозират, че неразположенията им се
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дължат на промяната на времето... Не се влияйте от вятъра, от влагата, от мислите на хората... Влияйте се от
Божествената сила, която е във вашия дух. 142-315
Много барометри има в човека... Човешкият нос
представя едновременно барометър и хигрометър ...Коляното е един добър барометър на човека. При най-малката промяна на времето той чувства в коляното си или
в ставите някъде известна болка. Тази болка определя,
че ще вали дъжд, сняг, град. Щом времето започне да се
подобрява, и болката престава... Тъй щото, дали ви боли
гърло, крак, ръка или друго нещо, ще знаете, че вашият
барометър се обажда. По този начин вие можете да станете пророк, да предсказвате времето. Ако ви боли гърлото, времето ще се развали по един начин; ако ви боли
крак - по друг начин и т.н. 144-248
Ако нямат никаква болка, т.е. нямат никакъв барометър, тогава мястото под лъжичката ще играе роля на
барометър. 144-248
Друг път човек става от сън, вижда, че времето е
ясно, светло, а под лъжичката си чувства някаква тежест. Той се пита защо му е мъчно... След няколко часа
времето се разваля. След това неразположението му изчезва. 144-249
Забелязано е, че между промяната на времето и
човешките чувства има известно съотношение. 144-248
Почти 99% от настроенията на хората се дължат
на промяната на времето. Какъвто вятър вее, така и човек мисли. Някой е песимистически настроен. Защо? Времето му действа така. Друг е настроен оптимистически - пак в зависимост от времето. Ще възразите, че
много от настроенията ви нямат нищо общо с времето.
Възможно е, но как ще си обясните неприятното разположение, предизвикано от празната кесия? Как ще си
обясните неприятността и неразположението, което изпитвате от глада? Много естествено, четири деня вали
дъжд, никой не ви вика на работа. Като не работите,
кесията ви е празна, а празната кесия не радва човека...
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Кесията ви е празна, и стомахът ви е празен. На кого ще
се сърдите? - На времето. Вън вали дъжд, хваща голям
студ или голяма горещина, развиват се различни болести, а всичко това влияе на кесията, на стомаха и на разположението на човека. 83-266
ВЪЗДИШАНЕТО
Когато някой въздиша, не въздишайте и вие с него.
Влезте в положението му и му помогнете. И въздишките
са намясто. Когато въздиша, човек уравновесява силите
на своя организъм. Въздишането е свързано с дълбокото дишане... Когато въздиша, човек има някаква неопределена идея. Той копнее за нещо, което не може да постигне. Той копнее за някакъв далечен идеал. 60-73
ВЪЗДУХЪТ
Каква пакост може да причини въздухът? - Много
пакости може да причини той. Представи си, че си принуден да дишаш влажен или студен въздух. В един момент можеш да се простудиш и да заболееш от пневмония. 113-75
Студеният въздух се отразява вредно на гърлото.
113-77
Който живее в нечист въздух, той е изложен на
болести и смърт. 105-74
ВЪЗПРИЕМАНЕТО
Здравето зависи от правилното възприемане и предаване на нещата. Ще ядеш, т.е. ще възприемаш с мярка
и ще даваш от себе си с мярка. Що се отнася до възприемане и предаване на енергията, ще спазвате същия закон. За всяко нещо ще възприемате и предавате толкова
енергия, колкото е потребно. 148-398
ВЪЛНЕНИЕТО
Външно човек може да се вълнува, но вътрешно
трябва да пази своя мир. 81-50
Да кажем, че някой път сте развълнувани. Направете следното движение на ръцете си: турете ръцете си
пред гърдите, а после настрана, като правите с китките
леки трептения. След това поставете ръцете си пред ус65

тата. Като направите това упражнение 3 - 4 пъти и мислите върху трите думи (ЛЮБОВ, РАДОСТ, ВЕСЕЛИЕ),
неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо лекуване, едно психологическо проветряване в човека. 75.22-11
ВЪОБРАЖЕНИЕТО
Когато силите, енергиите в човешкия организъм се
отбият от правия си път, човек започва да се отдава на
фиктивни, въображаеми мисли и чувства, които му създават излишни страдания. Запример, някой си въобрази,
че еди-кой си обидил честта му. 73-160
ВЯРАТА - изгубена
Страшно е положението на човека, когато изгуби
вяра във Великата Разумност на живота. 81-91
За оправдаване на своите неуспехи, мнозина казват, че вярата им е отслабнала. - Истинската вяра никога не отслабва. 83-114
Когато е здрав, добре разположен, човек казва, че
вярва в Бога, в Христа. Обаче, щом се натъкне на някакво изпитание, той се съмнява вече. Каква вяра е тази,
която допуща съмнението? 62-70
Щом се съмняваш, вярата е слаба. 152-53
Истинската вяра изключва всякакво съмнение. 62-178
Онази вяра, която внася в човека страх и трепет, и
която не внася в него истинско разбиране за живота, не
е вяра. 102-132
Онзи, на когото вярата е слаба, лесно се обезсърчава. 113-315
ВЯТЪРЪТ
Човек трябва да се пази да не се излага на силни,
големи ветрове. 132-117
Някога вятърът може така да разхлади човека, че
да се простуди и заболее. Докато е тих вятърът, ти казваш: „Колко ми е приятно!" Но като дойде пневмонията,
не си доволен. 31-42
Има силни, големи ветрове, топли течения, които
са опасни за човека, понеже извличат влагата от тялото
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му. Такива топли течения се явяват някога денем, някога
нощем. 132-117
ГЛАДЪТ
Вълкът, мечката, лисицата търсят някаква жертва,
да се нахранят, да задоволят своя глад. Следователно,
гладът е онази неразумна сила в човека, която го заставя
да върши престъпления. В глада има нещо разумно. Който е разбрал разумното в глада, той е станал умен човек.
Който не е разбрал разумното в глада, той прави погрешки и престъпления. - Кое е разумното в глада? - Подтикът, който се събужда в човека. Когато разумният гладува, в него се събужда подтик за работа. Той напряга
ума си, да намери правилен начин, чрез който да задоволи глада си. Същевременно гладът събужда скритите сили в човека, с което продължава живота му... Гладът и
жаждата са най-силните подтици, които съществуват в
Природата. Те са мощни сили, с които природата си
служи. Не е лесно да се бори човек с глада и с жаждата.
Като мощни сили, те движат всичко живо, заставят го да
работи.87-285
ГЛУПОСТТА
Някои от съвременните хора мислят, че като се
занимава човек с Господа и мисли за Него, ще оглупее.
Много от религиозните хора оглупяват, но защо? - Религиозните хора оглупяват, понеже мислят по колко кандила и свещи да запалят, с какви дрехи да бъдат облечени - бели или черни, кога трябва да постят - сряда или
петък, с коя ръка трябва да дават милостиня, т.е. религиозните хора са особени, те са хора на формите, на
обрядите... Те са хора на буквата. 126-70
Не е лесно да разберете проявите на глупавия човек. Защо? Защото неговият живот е неорганизиран. 87-61
ГНИЕНЕТО
Между човешката душа и Природата става правилна обмяна само тогава, когато човек спазва процесите
на взимане и даване. Не ги ли спазва, настъпва процесът
гниене. С други думи казано: Когато човек няма една
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основна идея в себе си, той се излага на разрушаване, на
гниене. 83-15
От гниенето се образува мъртва материя, която се
натрупва дето не трябва и вместо добро, ще причини
някаква повреда. 63-90
Трябва ли да обяснявате факта, че като отрежете
ръката от тялото, тя започва да гние и да мирише неприятно? Защо тази ръка започва да гние? Защото е изгубила връзката си с цялото. 95-5
Страшно е положението на човек, който няма основна идея. Той се излага на пълно разкапване или гниене и в умствено, и в сърдечно, и във физическо отношение. Той започва да се разлага и да мирише. За да не
изпада в това положение, човек трябва да държи в ума
си поне една основна идея, в сърцето си - едно основно
чувство и в тялото си - една основна постъпка. 83-17
ГНЕВЪТ
Що е гневът? - Неурегулирана енергия. 124-52
Гневът не е естествено състояние за човека. 75.6-88
Гневът е превърната сила в низходяща степен. Той
е излишна енергия. Как се е създала тази енергия? Всяко желание, което среща на пътя си съпротивление,
се пречупва. Половината от неговата енергия се превръща в една ненормална топлина, която отива в мозъка, и
тази топлина именно образува гнева. Гневът е, който
увеличава температурата в тялото. Той съставлява един
плюс към обикновената температура на организма и
действа разрушително. 75.6-82
Гневът е вътрешен пожар в човека. 93-25
Когато желанията у човека са неурегулирани, ражда се гневът. 124-52
Когато човек има много желания, които не може
да реализира, част от енергията, която е била определена за тяхното реализиране, остава неизползвана. Тази
енергия е причина за гнева в човека. Необработените
вещества в мозъка предизвикват слаби процеси на гниене, на ферментация, вследствие на което се предизвик68

ва гневът. Непостигнатнте желания произвеждат гнева.
Когато някой се гневи, това показва, че има много нереализирани, непостигнати желания. - Какъв е церът
на гнева? - Да се реализират тия желания. Излишната
енергия се събира зад ушите на човека. В гневливите
хора тези места са силно развити, френолозите наричат тези центрове разрушителни. Тези центрове са свързани с двигателните мускули на устата, затова, когато
се разгневи, човек започва да мърда устата си. Който
разбира закона за трансформиране на енергиите, той
ще знае по какъв начин да отправи излишната енергия
от ушите си към мозъка, да я впрегне на работа... Който не разбира този закон, като се разгневи, той ще впрегне езика си на работа - напред, назад, докато изхвърли
тази енергия навън и се облекчи. Езикът е картечницата, а думите - картечният огън, който се изсипва
надясно-наляво, докато се свърши... - Като метод за
въздействие върху гнева окултната наука препоръчва
на ученика да се откаже от многото си желания. Не е
позволено на ученика да има едновременно много желания. 73-137
Гневът, недоволството в човека не са нищо друго
освен резултат на противодействие в чувствата му. Подпушване става не само в чувствата, но и в мислите на
човека. Дойде ли до това положение, човек трябва да се
отпуши. 80-128
Гневът не е нищо друго освен излишна енергия,
която човек не е впрегнал на работа. 81-116
Всяка енергия, която организмът не може да асимилира правилно, ражда един излишък. Този излишък е гневът, който винаги се отбелязва с червения цвят. 75.6-84
Гневът, това е едно окисляване, ръждясване. Човек, който се гневи, той е направен от желязо. 120-95
Защо някои хора не могат да се гневят? - Защото
нямат излишък от тази енергия. 73-141
Гневът е психическо пиянство, той развива смелостта и вие мислите, че можете да направите всичко,
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но щом изтрезнеете, ще си кажете: „Що ми трябваше да
се гневя?" 75.6-88
Гневът не е качество на човешкия ум, но той е
присадка на чувствата, един недъг на чувствата. 75.6-83
Ако става сутрин и е неразположен, гневен, той
трябва да знае, че е на физическия свят, на Земята. Човек може да се гневи само на Земята. 49-92
Щом се гневи, човек се свързва с животните. 81-34
Гневът е резултат на човешкото честолюбие. 82-224
Когато се разгневите, вие може да се оправдаете с
това, че някой ви обидил. Да, но вие може да се разгневите и без да са ви казали някоя обидна дума. Просто
вървите по пътя, някой ви бутне и вие веднага кипвате.
Тук вече става подпушване на енергията. 75.6-83
Когато разгневите някой човек, вие сте бутнали едно колело от неговата неразумна материя. Разумното никога не се гневи. 48-94
Човек не е разположен всякога да се гневи. Може
да направите опит. Иди бутни най-гневливия човек според закона на Любовта, той ще се усмихне и ще ти каже:
„Бутни ме още веднъж!" Оттук вадим следния закон:
Когато се срещнат две положителни сили, те всякога се
отблъскват и образуват гнева. Запример, ако се срещнат
двама души, крайно честолюбиви, те могат лесно да се
разгневят. 75.6-83
Хора, които ядат лютиви храни, лесно се гневят.
59-70
Когато някой способен артист стане много амбициозен, кръвообращението в него става неправилно, дишането му - непълно, вследствие на което той се нервира и започва да се гневи. 73-140
Ако се натъкнете на един механически процес, не
се борете с него, нито го коригирайте. Запример гневът
е механически процес. Колкото и да се борите с него,
няма да го победите. Ще кажете, че искате да намерите
причината на гнева, да се освободите от него. Каквито
усилия да правите, не можете да намерите причината на
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гнева. Тя не е нито вън от вас, нито вътре във вас. Причината на гнева се крие в Космоса. 87-99
Гневът е космическа сила, срещу която човек не
може да се бори. Той не се поддава на нашата воля.
Обектът на гнева е вън от човека. Следователно човек
трябва да има знания, да гледа на предмета така, че да
не се дразни от него. Наистина, докато гледа на нещата
широко, човек никога няма да се гневи. Когато знае
нещата, той не се гневи, не се и смущава. Запример,
дойде някой при вас и ви казва, че апаш влязъл в дома
ви. Вие оставате тих и спокоен. Защо? Знаете, че къщата ви е празна, апашът няма какво да вземе. Ако пък
има нещо за крадене, ще знаете, че сте направили някакво опущение, заради което ще понесете последствията си. За да не се гневи, човек трябва да гледа философски на живота. 87-99
Има няколко признаци при разгневяването: лицето
почервенява, веждите се свиват, мускулите около устата
трепват, ръката се свива в юмрук и човек е готов да се
прояви. 75.6-84
Всеки гняв, произлязъл без причина, е отрова. Има
един гняв, наречен свещен. Той се проявява само един
път през деня. Гневиш ли се по няколко пъти през деня,
организмът ти е изложен на отравяне. Най-после заболяваш. 69-167
трансформиране на гнева
Потърсете начин да се справите с излишната енергия около ушите си. Започнете да режете дърва с трион
или брадва, или да копаете. Ако не можете да направите
това, пипнете върха на носа си четири-пет пъти. Важно
е да намерите начин да превърнете енергията на гнева в
работа. 148-210
Сега ще ви дам един метод против гнева. Щом се
разгневите, поемете дълбоко въздух, издишайте и след
това бройте мислено от 1 до 10; ако сте още гневни, пак
поемете дълбоко въздух, издишайте и бройте от 1 до
100; ако гневът ви още не е минал, пак поемете дълбоко
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въздух, издишайте и бройте от 1 до 200. Дойде ли до 300,
какъвто да е гневът, нищо няма да остане от него. Това
е един от методите за урегулиране на енергиите в човека. Ако не искате да приложите този метод, приложете
следния: щом се разгневите, изпийте една чаша гореща
вода на глътки. Гневът развива топлина в човека. Значи,
подобното с подобно се лекува. 144-189
Щом не можеш да разрешиш правилно една задача и си готов да се разгневиш, нахрани се. Значи, преди
да се гневиш, яж, за да не те намери гневът с празен
стомах. Тури гнева в стомаха си, да работи. Като постъпиш така 2 - 3 пъти с него, той ще те напусне. Следователно, когато се разгневиш, представи си най-хубавото
ядене, което обичаш, и гневът веднага ще изчезне. Някой казва, че не трябва да се яде, когато си гневен. Не, яж, да обработиш гнева. Волята Божия е да бъде
човек свързан със словесното мляко, т.е. да се храни с
него. 69-199
Колкото и да е разгневен човек, когато доброто
влезе в него като плод, той задоволява глада си с него и
става тих и спокоен, на лицето му се явява мека, спокойна усмивка. 87-287
Когато майката се разгневи и се готви да бие детето
си, то веднага я прегръща и започва да я глади по главата.
Така детето трансформира гневната енергия на майка си
и тя се успокоява... Достатъчно е да се докоснете с трите
си пръста до този център, за да успокоите разгневения.
Къде е този център? Питайте децата. 148-209
Не е лошо, че се гневи човек, но трябва да знае
закона да впряга тази енергия на работа. За предпочитане е човек да се гневи, отколкото никак да не се гневи.
Има хора, които са пасивни и като се разгневят, не могат външно да изразят гнева си. Те минават за кротки
хора, всъщност не са кротки. Пасивният гняв ражда страха, а активният ражда отмъщението. Особено силно е
отмъщението, когато някой се опита да се противопостави на гнева. 73-141
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Разгневи ли се човек, вместо да разрушава, нека
вземе мотиката и да отиде на нивата или на лозето да
копае. Значи, лопатата и мотиката са за гневния. 81-116
Гневът се трансформира чрез работа, а не чрез удряне на масата с ръка или на земята с крак, нито чрез
удряне по чуждите гърбове. 25-70
Щом се разгневи някой човек, дайте му възможност да прояви гнева си; спрете ли гнева му, той ще
започне да отмъщава. 73-141
Церът против гнева е да намерите някой ваш приятел, който да е отрицателен, пасивен. Помолете го да
тури лявата си ръка върху дясната половина на главата
ви и ще видите, че след кратко време всичката излишна
енергия от вас ще мине в ръката му и ще се облекчите.
Вие сте били положителен, активен, а той - отрицателен, пасивен, вследствие на което между вас е станала
правилна обмяна. 73-140
Гневът също тъй е набиране на излишна енергия.
Центърът му е зад ушите. Нека онзи, който е много
разположен, да си тури ръцете на това място и гневът
веднага ще изчезне. Ако тази енергия не се отнеме от
човека, веднага започва едно свиване на мускулите... Щом
гневът дойде, ще вземеш мотичката или ще седнеш да
пишеш. Трябва да имаме една работилница с чукове и
други пособия, та оня, който има излишна енергия, да
отива там да работи. 75.27-155
Гневливият човек трябва да бъде разсъдлив. 75.6-89
Гневливият човек, щом почне да разсъждава, става смел. 75.6-89
Оставите ли се на течението на гнева, ще изразходвате напразно много енергия. Пестете енергията
на организма си. Ако можете да я трансформирате в
работа, вие сте спечелили нещо ценно. Не е лошо, че
се гневи човек; лошо е, когато не използва енергията
на гнева. Понякога в гневно състояние човек върши
повече работа, отколкото в спокойно, тихо състояние. 148-215
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Гневът с какво се лекува? С розовия цвят. Това
показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне
в розов или в син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации
ще предизвикат у вас едно успокояване и вие ще почнете
да мислите, да разсъждавате. 75.6-90
За да се освободите от гнева, намерете този, който
го е предизвикал. Щом го хванете, вие лесно ще се освободите от излишната енергия на гнева. Не можете ли
да хванете първоизточника на гнева, вие ще изгубите
много време, докато се справите с гнева в себе си. 62-133
Много майки се оплакват от децата си, че се гневят, и не знаят как да се справят с тях. Казвам: Турете
едно огледало пред разгневеното дете, да се огледа. Като
се види в огледалото, детето веднага ще се засмее. 62-133
Да допуснем сега, че вие сте възбудени, разгневил
ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръцете си
нагоре и напрете следното: бавно издигане на двете ръце
над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтръсване (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от три пъти на ден. 120-20
Първото важно нещо за вас е да владеете гнева си.
В този случай самообладанието ви е необходимо. 75.6-86
Истински трезв, добродетелен човек е онзи, който
при всички условия да пие, да се гневи, не може да излезе от своето равновесие. Такъв човек има воля, има
самообладание. 73-141
Кроткият и въздържаният човек е човек без гняв.
Не че няма гняв в него, но той превръща гнева още в
основата му в полезна енергия. 75.6-84
Аз говоря за гнева в обикновения живот, дето той
представлява обикновено явление, но когато човек се
занимава с възвишеното, с Божественото, тогава гневът се изключва. Идейният живот изключва всякакъв
гняв. 75.6-82
Не питайте защо се гневите, но питайте защо гневът ви е посетил. Гневът, страхът са намясто, но трябва
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да се използват. Те са сили, които имат свое предназначение и смисъл. Те са съветници на човека, които го
придружават навсякъде. 74-66
Опасната страна на гнева е, че човек може да се
отдалечи от правия път на своето развитие. 75.6-84
Гневът може да ви накара да извършите много престъпления. 75.6-88
Ако знаете да използвате правилно гнева, той ще
се превърне в елемент на волята - на смелост. 75.6-89
Само 1/50 част от времето е определено за гнева.
Ако вложиш повече от 1/50 гняв в живота си, ти нарушаваш неговата хармония. Ако половината от живота си се
гневиш, ти си изложен на големи пожари. 93-31
Гневът е опасен поради експлозиите, които го
придружават. Който се е разгневил, той се чувства,
като че е горял, като че е станал пожар в него, след
което много време трябва да мине, докато поправи
всички повреди от този пожар. Повредите стават в неговия организъм. 73-137
Някой е гневен, лесно се сърди. Който се приближи до него, възприема настроението му и започва да се
сърди като него. Значи, човек излъчва особена, динамическа енергия, която се отразява и върху окръжаващите. 148-209
ГОРДОСТТА
Гордостта е първото болезнено и неестествено състояние на човешкото съзнание. 83-64
На какво се дължи гордостта? Гордостта е признак на излишък от мозъчна енергия. Горделивият човек е отворил всички прозорци на умствения си живот, вложил е в ума си безброй непостижими идеи,
които иска на всяка цена да постигне, да стане пръв
човек в света. 47-72
Най-голямата суша, която може да се яви в живота на човека, това е гордостта. Според някои, гордостта представя „запичане на съзнанието". Така се запича
и хлябът, когато не се е още напълно опекъл... Запече
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ли се човешкото съзнание, всякакъв живот престава.
Запичането се придружава със загниване, мухлясване.
Не става ли същото с хляба, който е едва запечен?..
Същият процес се явява и при гордостта. Щом се възгордее човек, след няколко деня в него става процес на
мухлясване. 83-61, 63
Горделивият си мисли, че притежава някакви особени качества, каквито другите хора нямат. И външно, и
вътрешно той счита себе си за особен човек. 83-64
Горделивият има отношение главно към себе си.
Той мисли много за своето достойнство. 87-33
Горделивият е котел, пълен с енергия. Отвън е мълчалив, но вътре постоянно буботи. 87-33
Не е добре, когато човек иска да покаже, че има
повече знания, отколкото са в действителност. 87-283
В първо време този човек е бил горделив, мислил
е, че всичко знае и всичко може да направи, но като се
натъкнал на неуспехи, станал ревнив. Значи гордостта
ражда ревността. 83-69
Гордият казва: „Ако сте умни, вие сами ще познаете колко и какви знания имам. Не е нужно аз сам да се
проявявам." 87-283
Понеже горделивият има особено мнение за себе
си, като не получи отговор на своята молитва, той се
ожесточава и пита как е възможно да не се отговори на
неговите искания. 83-65
Като говоря за гордостта, не разбирам проявената
гордост, но за състоянието, което е резултат на гордостта - запичането на съзнанието, когато човек престава да
мисли и чувства. Каквото и да се каже на такъв човек,
той отговаря: „Аз зная всичко това." 83-70
Горделивият не може да работи върху своята почва. Защо? - Твърда, суха е тя. Той страда от твърдост и
сухота на съзнанието си. 83-73
За да се освободи от болезненото състояние на
гордостта, човек трябва да превърне гордостта в самоуважение. 83-80
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Какво трябва да прави горделивият, за да се освободи от сухотата на съзнанието си? - Той трябва да се
смири... Гордостта се възпитава чрез смирението. 83-73
ГРЕШКИТЕ
Всяко действие, което засяга личния интерес или
личното благо на човека, е погрешка. 87-155
Грешките на човека се дължат на някои анормални
състояния, в които изпада той. Усилия са нужни, за да се
справи с тях. 67-156
За да не правите погрешки, дръжте стомаха си в
изправност. 83-141
Добрият човек не боледува. Щом се усъмни в доброто, той започва да боледува. Ако болният вярва в доброто, непременно ще оздравее. Като греши, човек излиза от областта на доброто и отваря в себе си вратата на
греха. Щом греши, той започва да боледува. Ако не разбират връзката между доброто и здравето и не пазят тази зависимост, хората допущат злото и погрешките в живота си и казват: „Няма какво да се прави, ще боледуваме, ще страдаме, докато заминем за другия свят." Това
е криво разбиране. Истинският живот има за задача да
освободи човека от всичко отрицателно. 35-336
Всяка грешка в живота не е нищо друго освен рана. Тя трябва да оздравее. 113-289
Грешка е, когато поставяш нещо не на мястото,
което Бог му е определил. 113-256
Вие не знаете, че ако повдигнете една грешка от
физическия свят, т.е., ако я преместите, тя ще влезе във
вас. Виждаш, че някой направи една погрешка. Ти се
запитваш: Защо става така? Щом си задаваш този въпрос, ти преместваш погрешката от физическия свят в
своя ум. Дето отиваш, носиш погрешката със себе си...
По-добре остави погрешката настрана или я стъпчи, отколкото да я метеш. 102-306
Какво са погрешките на хората? - Извержения. Не
се занимавай с тях... Закон е: Докато се занимаваш с
погрешките на хората, ти всякога ще страдаш. Те са за77

раза, от която не можеш да се освободиш... Спреш ли
вниманието си върху погрешката на своя ближен, тя
непременно ще влезе в тебе. 65-200
Ползвайте се от чуждите погрешки, но не се занимавайте с тях... Да се занимаваш с чуждите погрешки, това значи да се свързвате с дявола, т.е. със злото
в света. 146-135
Не е страшно, че човек прави погрешки; страшно
е, когато не изправя погрешките си. 87-159
Каквато грешка видите, изправете я. 113-269
Защо трябва да се изправят погрешките? Защото
при всяка погрешка, човек губи нещо от себе си. Дали
съзнаваш това или не, ти си изгубил половината от силата си... Следователно, като грешиш, ти намаляваш силата си. 113-267
Ако грешките не се изправят, ще носите последствията им. 113-48
Като ученици, бъдете готови да изправяте грешките си сами. 67-41
Бъди силен, сам да изправиш погрешките си. Не
чакай законът да те заставя. 65-228
Когато пожелае, Бог може да ти върне живота.
От тебе се иска само едно: да изправиш погрешките
си. 65-230
Какво трябва да прави човек с погрешките си? Да ги изправя... Днес пропусне една погрешка, на другия ден - друга, докато най-после съвсем се обърка и
не може да се оправи. Ето защо, турете за основа на
живота си правилото: щом направите една погрешка,
колкото малка и да е тя, спрете се, не отивайте напред.
Изправете погрешката си и тогава продължете работата си. - Защо хората не могат да изправят погрешките си? Защото се страхуват от окръжаващите, да не
разберат, че са направили някаква погрешка. Всъщност важно е човек да изправи погрешката си, а не да
я зарие по някакъв начин, за да не се изложи пред
хората. Всяка изправена погрешка внася нещо добро в
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характера на човека, т.е. в неговия органически живот. 87-83
Човек трябва да се научи как да се чисти, как да
изправя погрешките си. 87-159
Човек никога не може да повтори грешката, която веднъж е направил. По друг начин, при друга обстановка, при други условия тази погрешка може да се
повтори, но при същите условия е невъзможно да се
направи. 52-95
Когато греши, когато върши престъпления, човек
всякога се страхува. Трябвало е той да бъде предпазлив,
внимателен, преди да е съгрешил. Предпазливостта трябва да предшества страха. 52-45
Когато грешим несъзнателно, Бог ни извинява,
но когато грешим съзнателно, Той ни държи отговорни. 150-13
Когато грешите, два ангела ви придружават - един
отляво, друг - отдясно. Те носят в себе си по една губерка. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето,
ще ви боднат отляво; ако грешката ви се отнася до областта на ума, ще ви боднат отдясно. 52-388
Който изправя погрешките си, той има любов. Някой се оплаква, че му дотегнало да изправя погрешките
си. Той трябва да се радва, че има какво да изправя.
Като изправи своите погрешки, ще му дадат задача, да
изправи погрешките на ближните си. Който не е изправил своите погрешки, той не може да изправи погрешките на другите. 60-199
Когато греши в будния си живот, човек отговаря за
погрешките си пак в будния си живот. Когато греши в
съня си, той отговаря за прегрешенията си в друг свят.
Като спи, човек се пренася в астралния свят, дето отговаря за своите погрешки. 60-189
Колкото по-неразумен е човек, толкова повече греши. 60-72
Как ще знаем какви грешки сме правили? - По лицето си. Там е написано най-малкото отклонение. 67-92
79

Смъртта на близките ви е също изкупване на грешките. 67-92
За всяка погрешка, направена на физическия свят,
се изисква един период от четири поколения, за да се
изправи. Поправянето не може да се продължи повече
от четири рода. 76.6-110
Щом човек направи една погрешка, външно в него
се предизвиква жълтият цвят. 75.6-90
Какво правят хората, като грешат? Извиняват се,
че много бързат, че нямат време да постъпват както
трябва... Бързането не ги извинява. 93-29
Какво трябва да направи човек, като сгреши или
направи някоя пакост? - Той трябва да се огъне. В случая огъването не е нищо друго, освен признаване на
погрешката си и казване на Истината. 83-120
Направите ли една погрешка, изправете я. - Как?
- С мисълта си. Разумната мисъл изправя всички погрешки. 83-141
Да изправя човек погрешките си, това е благо, първо за самия него, а после за окръжаващите и за Природата. 83-141
Като направите една погрешка, вие се разтревожвате, изстивате. Какво трябва да направите? - Направете туй упражнение! Поставете ръцете си пред устата,
като за молитва. Успокойте се, вземете положение, като че нищо не ви занимава. Духайте тихо в ръцете си,
като кога искате да хванете това, което ще излезе из
устата ви. (Три пъти.) 126-49
ГРЕХЪТ
Грехът е едно от мъчителните болезнени състояния на душата, от който разумните същества се стремят
да освободят човечеството. 83-84
Грехът произлиза от факта, че Божествената Любов не се проявява както трябва, вследствие на което
става подпушване на нейните сили. Това подпушване е
причина за всички грехове и престъпления, за всички
отрицателни качества в света. 18.4-11
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Грехът не е нищо друго освен болест. 62-114
Грехът се крие в разбирането, а не в постъпките. 65-115
Най-голямото мъчение на Земята е грехът. 67-52
Грехът се дължи на неразбирането на живота. 67-15
Защо идат мъчнотиите и страданията? За да освободят човека от греха. 60-96
Страданието е метод за лекуване на хората от греха. 83-84
ГРУБОСТТА
Причината за грубостта на човека се дължи на това, че центърът на разрушителността, който се намира
зад ушите, е силно развит. Такъв човек трябва да изпраща енергията от този център към центъра на милосърдието. Той трябва да си каже: Аз съм господар на силите в себе си. Както мога да бъда груб, така мога да бъда
и милосърден - от мене зависи да дам ход на едни или
други сили в себе си. 74-7
физическото огрубяване започва с огрубяване на
кожата. На физическия свят кожата е проводник на жизнените енергии от Природата. Щом загрубее кожата на
човека, течението на жизнените сили в него става неправилно и той заболява... Огрубяването на кожата не се
заключава в почерняване, напукване или закоравяване.
Други са признаците на огрубяването, причинено от загасване на свещения огън. 107-143
Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замести месото? - С боб. 82-122
Колкото един човек е по-груб, толкова по-голям
брой от неговите клетки са от низш животински произход. 76.29-37
Има науки, изкуства и занаяти, които огрубяват човека. Запример, хирургът, с постоянните операции, огрубява; скулптурът, с постоянното мачкане на глината,
огрубява... За да не огрубява, човек трябва да сменя предмета, с който се занимава. Това наричаме закон за „смяна на енергиите". Той има отношение и към чувствата.
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Ако не сменя чувствата си, човек огрубява. Който се
движи в една и съща посока на своите мисли, чувства и
постъпки, в края на краищата ще огрубее. 82-121
Големи изпитания ви чакат. Представете си, че някой от вас свърши университет и се назначи на работа
при някой груб господар или началник, който по цели
дни ви ругае, нагрубява, а вие трябва да търпите всичко,
да не губите равновесие. 74-68
ДАВАНЕТО
Ако човек иска да урегулира енергиите в организма си, той трябва да поддържа в себе си мисълта, че и
като богат, и като сиромах, трябва да дава. Ако човек
не дава, ще дойде затлъстяването, скъперничеството,
понеже той е спрял пътя на Божествената енергия в
себе си. Който не се подчинява на Божествената енергия, която тече в организма му, той сам се осъжда на
разрушение. 14-275
ДВИЖЕНИЕТО
Животът е движение. Следователно, нищо не оставяй в покой. Всичко около тебе трябва да се движи. Умът,
сърцето, волята ти трябва да бъдат в движение. - Какво
движение? - Разумно. Следователно, ако нещо те измъчва или ако си в тъмнина, знай, че си в застой. 113-126
Ако само за момент мисълта ти престане да работи, ти ще се натъкнеш на голямо нещастие; ако само за
момент сърцето и волята ти престанат да работят, пак
те очаква нещастие. 113-126
Престане ли човек да се движи, това значи, да не
живее. 113-127
Ако доброволно не правите движения, Природата
насила ще ви застави. Тя разполага с ред негативни методи, чрез които възпитава хората. Тя им изпраща болести и по необходимост те правят движения, въртят се
в леглото на една и на друга страна. Резултатите на тези
движения не са толкова добри, колкото при движенията,
които здравият човек прави. Всяко движение, което правите, трябва да бъде разумно, да има смисъл. 51-206
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Човек трябва да живее според законите на Природата. Не спазва ли тия закони доброволно, Природата
ще го застави насила да ги прилага. Запример, Природата е определила колко упражнения трябва да прави всеки човек. Не прави ли доброволно упражнения, тя ще му
изпрати някаква болест, ще го застави с часове да се
върти в леглото си и по този начин пак ще направи нужното число движения. Всяко упражнение е свързано с
известни сили в Природата. Следователно, доброволно
или насила, съзнателно или несъзнателно, човек прави
упражнения и се свързва със силите на Природата. 62-50
Можеш да дишаш добре, но ако не се движиш, ще
умреш... Човек трябва да знае как да диша, да има ритъм в дишането. 64-290
Мързеливият се разболява. Докато човек е буден,
докато е активен и поддържа деятелността на своите
клетки, човек не може нито да боледува, нито да осиромашава. 79-118
Движения, които не придават нещо на човека, водят към загуба. Вместо да прибави нещо към енергията
си, той я изгубва. 62-170
Дисхармоничните движения разстройват организма,
както лошата и развалена храна. 148-120
Страхът произвежда дисхармонични движения. Щом
се уплаши, човек трябва да прилага вярата си, за да превръща дисхармоничните движения в хармонични. 80-17
ДВОЙНИКЪТ - енергийното тяло
Много хора страдат. Причината за страданията им
е различна: или двойникът им не влиза и не излиза правилно от тялото, или стомахът не работи добре. Тогава
човек не е здрав. 90-200
Опасно е да излезе двойникът на човека от тялото
му и да не може да се върне назад. 146-222
Един виден цигулар изгубил съзнание и паднал на
земята. - Защо? - Двойникът му бил в цигулката. Като
разрязали цигулката (за да я поправят), разрязали и двойника му и той не могъл да издържи тази операция... Оби83

чайте, без да се свързвате с предметите или с лицата.
Свързвате ли се, ще пострадате. 146-222
Болният е крайно чувствителен субект... Неговият
двойник е много разширен. Това разширение произвежда у болния едно раздразнено състояние, от което се
ражда неврастенията. 127-82
ДЕМАГНЕТИЗИРАНЕТО
Когато човек се демагнетизира, той губи своята
жизнена енергия и лесно заболява. При всяко демагнетизиране става пропукване на известни места в двойника, отдето изтича голяма част от жизнената енергия на
човека. Когато това пропукване се запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от Любовта, служи като
мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване
на нервната система. 47-214
От чисто практическо гледище, човек не трябва
да се занимава с отрицателните сили на тъмнината, защото те го демагнетизират и той изгубва своята вътрешна сила. 130-21
Когато отрицателният магнетизъм преобладава в
човека, той е осъден на психическо гниене. За да избегне отрицателните прояви на вътрешните сили в своя
организъм, човек трябва да изучава себе си, не само
теоретически, но и практически, да следи всяка своя
проява. 35-38
ДЕПРЕСИЯТА
Често в Природата стават големи депресии, големи налягания. Тогава хората се чувстват крайно неразположени. Щом мине депресията, и неразположението
им изчезва. 144-43
Депресии стават в ежедневния живот на човека.
Например, когато детето боледува, майката е под депресия; когато губи, търговецът минава през депресия. През
депресия минават ученикът, художникът, музикантът и
др. 66-54
Депресия съществува и в психическия живот на
човека. Запример, всяко неразбрано чувство произвеж84

да депресия в сърцето, а всяка неразбрана мисъл депресия в ума. 144-43
Простудил си се и това причинява депресия. 66-54
Някой държи реч, удря на масата - това е депресия. Той набива думите в главите на хората, като гвоздеи. 66-55
За да се освободите от депресията, трябва да знаете законите, по които тя може да се трансформира. 66-54
За всяка депресия има специален метод, чрез който
можеш да се освободиш. 66-55
ДИСХАРМОНИЯТА
Всички болести се дължат на известна дисхармония в организма. Щом се възстанови хармонията, болестите изчезват. 93-89
Да допуснем, че у вас се зараждат ред болести:
главоболие, коремоболие, слабост в гърдите, ревматизъм, ишиас, диабет и т.н. Питам: на какво се дължат
всички тия болести? Те са резултат на една вътрешна
дисхармония в живота. 127-85
Всяка дисхармония в сърцето ви е дисхармония в
любовта ви и то или в стремежа, или в чувствата, или в
силата на вашата любов. Ако дисхармонията е в стремежа ви, ще търсите причината в сърцето си; ако дисхармонията е в чувствата ви, ще търсите причината в душата си; ако дисхармонията е в силата ви, ще търсите причината в ума си. Следователно дисхармонията на вашето
сърце, на вашия живот ще търсите в тези три области в сърцето си, в душата си и в ума си. 152-9
Избягвайте всякакви недоразумения, всякаква дисхармония между вас. 43.3-34
Една от причините за дисхармонията в човешкия
живот е недоволството. 93-94
Натъкне ли се на известна дисхармония, човек трябва да вземе мерки навреме, да възстанови хармонията си
с Природата. Всяко нарушаване на хармонията в човешкия организъм е в зависимост от нарушаване законите
на разумната Природа. 85-51
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Всяка дисхармония в човешкия организъм показва, че той не може правилно да възприема енергиите на
Природата и вместо да се ползва от тях, става известно
сблъскване и сътресение в него. Всяка дисхармония
действа разрушително. 85-51
ДИСХАРМОНИЯТА С БОГА
Страшен е вътрешният ад в човека, когато той е в
дисхармония с Бога. 68-199
ДИШАНЕТО
Ако не дишаш, не можеш да живееш. 91-266
Не е достатъчно човек само да приема въздух в
дробовете си, но той трябва да знае как да диша. 62-147
Когато дишането не става правилно, в организма
се наслояват полуорганически вещества, утайки, които
са причина за всички болести. Благодарение на тия утайки, на тия полуорганически вещества, кръвта на човека
не може добре да се пречиства и става причина за развиване на много микроби. 73-143
Неправилното дишане внася утайки, наслоявания в
човешкия организъм. 65-192
Кога диша човек неправилно? - Когато мисли и
чувства неправилно. 65-192
Колкото по-голям е броят на вдишките, толкова
по-зле за човека. Ускореното дишане води към разстройство на организма. Броят на пулса и на вдишките
на човека се определят от неговите мисли и чувства.
Между дишането и пулса на сърцето има известно съответствие. 86-208
Бързото дишане е нездравословно. 146-114
Бързото дишане, силното запъхтяване не се препоръчва. 68-220
При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се
пречисти. Тази е причината, дето много хора имат
повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта горението в организма става неправилно, вследствие на
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което една част от горителните материали не могат
да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените. 146-115
Ако не можеш да дишаш правилно, не даваш храна на клетките си както трябва и колкото трябва.
191-11
Не диша ли дълбоко, човек става нервен, страхлив,
нетърпелив. 81-202
Вие дишате с прекъсване, но това е една неправилност, от която трябва да се освободите. Ако дишате така, ще ви сполети някое нещастие. 152-43
Ако човек изгуби темпа на своето дишане и попадне в темпа на животинското дишане, той придобива нещо животинско. 62-213
Всяка минута правиш известен брой вдишки. Ако
броят им се увеличи или намали, ти се намираш в опасност. 69-88
ДЛЪЖНИЦИТЕ
Ако имаш десет длъжници, които не те обичат, те
могат с мисълта си да те изпратят преждевременно на
оня свят. Имаш ли такива длъжници, бъди готов да простиш дълга им, за да ти пожелаят добър живот и дълги
дни. Мнозина умират преждевременно по единствената
причина, че не искат да правят добро. 70-27
ДРАЗНЕНЕТО
Дразненето на човека не се дължи на някаква вътрешна, органическа причина, а на външни причини противодействия, мъчнотии и др. 82-134
ДРЕХИТЕ
Дрехите са само предпазителни мерки. Трябва да
знаем кога с какви дрехи да се обличаме: кога с памучни, кога с копринени, кога с вълнени... Памучните дрехи разхлаждат... Вълната събира топлината. 191-7
Хубава е копринената дреха, но тя не подхожда
за зимата. Облечеш ли я през зимата, ще се простудиш... Дреха, която не може да запази топлината на
тялото, не е хигиенична; дреха, която не може да запа87

зи светлината, не е хигиенична; ако не е чиста, тя пак
не е хигиенична. 148-143
Изкуство е да знаеш как да се обличаш. 191-166
ДУМИТЕ
Думите съдържат в себе си динамическа сила, с
която човек трябва да знае как да се справя. 83-11
Всяка дума съдържа в себе си взривни елементи.
142-263
При изговарянето на всяка дума в мозъка стават
известни промени. Според начина на произнасянето, думите произвеждат или хармонични, или разрушителни
форми. 48-58
Често една дума е в състояние да произведе пертурбация в организма на човека, особено ако той е чувствителен. 85-51
Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати. 87-278
Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и
никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една нечиста дума в
езика си, той петни мисълта си. Щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява. 35-199
Досега още не са намерени такива чувствителни
везни, с които можете да претеглите една обидна дума.
Малка е тежестта на обидната дума. Както виждате,
тази обидна дума, която за физическия свят е почти
нереална, понеже няма тегло, в умствения свят обаче
произвежда голям ефект. Достатъчно е една обидна дума да падне върху човешкия мозък, за да предизвика
някакъв удар. Там тя носи своите последствия. В умствения свят тя има свое тегло, свое движение. Питам:
щом обидните думи имат такъв ефект върху мозъка на
хората, трябва ли да им се създават страдания с изказването на такива думи по техен адрес? Силният, умният
човек, който разбира законите, съзнателно предизвик-
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ва лошите хора да изкажат всичко, което крият дълбоко в себе си, и по този начин той ги обезоръжава. Забележете, когато лошият човек се разгневи, той започва да говори всичко, каквото му дойде на ума, и като
мине известно време, поолекне му малко и тогава казва: „Стига вече! Казах си всичко, което бях събрал от
толкова време в себе си." ...Ако имате някой неприятел, който говори лоши думи по ваш адрес, ще дойде
ден, когато ще ви стане най-добър приятел. Обаче той
непременно трябва да изхвърли всички ония снаряди,
които е приготвил срещу вас. 15-80
Всяка празна дума се реализира. С това природата изразходва част от своите енергии, за които плаща онзи, който е предизвикал тия енергии. Никой няма право да изразходва напразно енергиите на природата. 88-161
Лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако
искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи. 93-76
ДУХЪТ - отслабване
Често пъти виждам, някой паднал духом, навел главата си. 31-67
Всяко неразположение на духа пък е носител на
различни болести. 47-76
В Божествения свят разбраните мисли и чувства
представят плодове, с които човешкият дух се храни. Не
се ли храни с такива мисли и чувства, духът постепенно
отслабва и става немощен, както тялото на човек, който
не се храни добре. 144-43
Тесните гърди произвеждат неразположение на духа. Онзи, който има стеснени гърди, всякога е неразположен духом. 41.32-10
По естество на материята, от която е направен,
човек е променчив, но по дух той е устойчив и постоянен. Дайте предимство на духа в себе си, за да не грешите. Като престане да греши, грешният продължава
живота си. 88-14
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ДУХОВЕТЕ
До известна степен всички сте медиуми... Няма някой, който да не е медиум. 199-11
Отде дойдоха нечистите духове, които се загнездиха в човешкото тяло? 30-69
Коя е причината за страданията, за мъченията, които преживяваме? - Те се дължат на съществата от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Като влезе
едно от тия същества във вас, хване управлението в ръцете си и цял ден ви измъчва. Като не знаете как да се
справите с това същество, вие охкате, пъшкате, казвате:
„Не зная защо днес ми е толкова мъчно." - Едно от тия
същества е влязло във вас през устата ви. Затова и в
Писанието е казано: „Господи, постави страж на устата
ми!" Значи, тия стари господари влизат през устата на
човека. 138-68
Много пъти вие се намирате в едно ужасно вътрешно състояние. Не можете да се поберете в кожата
си. Хората ви стават противни, криви, измъчвате се. Виждате само злото в хората... Цели легиони са влезли в
тебе и са обърнали всичко с главата надолу. 216-43
Има един свят, който не можете да различавате.
Мнозина от вас нямате оная наука да разпознавате присъствието на един дух, който има задни мисли. Дойде
нещо и те подбужда да извършиш нещо и не знаеш дали
е добър дух или лош дух. И Писанието казва: „Изпитвайте духовете от Бога ли са или не!" ...Та казвам: има
медиуми, които разпознават духовете, а пък има медиуми, които не ги разпознават... Едните, напредналите души, се различават със светлина, а пък у другите има
тъмнина. 199-11
Няма да бъдете играчка на ония тъмни сили, на
ония изостанали души и духове, които влизат навсякъде.
Те като влязат някъде, разправят се за разни дреболии,
внасят съмнения, подозрения между хората. 97-29
Всички тия духове трябва да излязат, трябва да ги
изпъдиш навън. Днешните учени хора казват, че всеки
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има такива духове, само че някои се проявяват чрез микробите, но все пак са духове... Като дойдат, ядат те, човъркат те всеки ден. И след туй се образува лошото
състояние. Какъв е церът на това? Чистата кръв... В
кръвта не трябва да има никаква нечистота, с която да
се хранят. Никакви нечисти желания, защото всяка нечистота е храна за тях. Никакви нечисти мисли, понеже
нечистите мисли са храна за тях. Никакви лоши постъпки, понеже лошите постъпки са храна за тях. Хигиена
трябва, абсолютна чистота, нищо повече. 105.3-43
На упоритите духове говорете тихо, мекичко. Ако
си служите с груб език към тях, те ще ви създават големи неприятности. 113-181
ДУХОВНОСТТА
Всички физически болести, това са резултат на духовните състояния в човека. 8-312
Когато се занимавате с духовни работи, когато
изучавате Божествените пътища, и в този случай става
натрупване на излишни енергии и се раждат известни
опасни състояния. И ако вие не знаете как да се лекувате, ще се намерите в ужасно положение. Запример,
духовният човек става чрезмерно чувствителен, всичко го засяга. Неговият етерен двойник се удължава
повече навън, астралното му тяло се разширява и той
започва да се оплаква, че не може да търпи влиянието
на хората. Вие трябва да разбирате закона, как да се
прибирате в себе си. Като научите закона, няма да
пущате двойника си да излиза навън. Там, дето влиянията са хармонични, ще се разширявате колкото искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на
живота, ще се прибирате. 126-37
Има една тъмна зона, през която човек трябва да
мине и на физическия свят, и в духовния. Като минаваш
от светския в духовния живот, в първо време ще отслабнеш, ще изгубиш красотата си. Колкото повече
навлизаш в духовния свят, толкова повече се укрепваш;
чертите на лицето ти стават по-меки, нежни и красиви;
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тялото ти се изтънчва, линиите се оформяват. Лицето
ти започва да свети... Същата зона минава човек, когато напуща земята. 67-123
ЕГОИЗМЪТ
Когато сърцето каже на човека, че той не трябва
да обича хората, а да се грижи само за себе си, да бъде
щастлив в живота - то вече е произнесло неговата смъртна присъда. 18.2-12
Ако използва силите си за свое лично благо, той е
извършил едно престъпление, той се е отделил от кръга.
Всяко клонче, отделно от дървото, е осъдено на изсъхване. 55-154
Единствената сила, която може правилно да се
справи с егоизма, това е Любовта. Тя ще го топи малко по малко, незабелязано. Следователно, не бързайте
и вие да се освободите изведнъж от своя егоизъм. Ако
го разпръснете по цялата Земя, той ще спре еволюцията ви. Ако го разтопите изведнъж, той ще произведе
голям потоп във вас, който ще ви удави. Оставете вашия егоизъм на мястото му, да чака идването на Любовта. 144-293
В ума на човека е събран мъжкият егоизъм, а в
сърцето - женският... От хиляди години насам Бог топи
женския егоизъм... Това е старата епоха. Новата епоха,
която сега иде, ще се занимава със стопяване и организиране на мъжкия егоизъм. Това е епохата на мъжа. Понеже жената се освобождава вече от своя егоизъм, тя
ще помага на мъжа и той да се освободи. Тази е причината, поради която мъжът търси любовта на жената.
Понеже Любовта носи топлина, тя ще стопи мъжкия егоизъм. Аз взимам думите „мъж" и „жена" в широк смисъл и казвам: Човешкото сърце трябва да помага на човешкия ум. 144-293
ЕДНООБРАЗИЕТО
Злото се крие в произволите на живота, в еднообразието, в повтарянето на нещата... Адът е създаден от
неща, които се повтарят. 82-163
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Еднообразието умъртвява и състарява. 148-134
Еднообразието е смърт. 151-35
Еднообразието в мислите, в чувствата и постъпките убива човека. 113-250
Нещастието на много хора се дължи на факта, че
е престанало да се втича нещо ново в тях. Такъв човек
казва: „Нищо не ме интересува вече." Щом нищо не го
интересува, той сам отбива водата на своето езеро... Когато престане да учи, водата в неговото езеро се отбива,
не приема нови притоци и от езеро се превръща в локва... Няма да мине много време и тая вода ще почне да
мирише. Каквото попадне в нея, ще започне да се разлага и гние. 36-36
Всяко желание трябва да се превърне в духовна
сила. Не постигнете ли това, животът ви се обезсмисля
и става еднообразен. Наистина, какво по-голямо еднообразие може да съществува от живота на обикновения
човек? Стане сутрин, облече се, закуси и отива на работа. После обядва и пак отива на работа. Вечерта се връща уморен - вечеря и ляга да спи. На другия ден - пак
същото еднообразие. От човека зависи да осмисли живота си и да внесе в него нещо ново. Духовният елемент
в човека разнообразява и осмисля неговия живот. Без
този елемент човек минава през животинско състояние...
Когато духовното естество в човека се проявява, той развива своята интелигентност, своята умствена деятелност.
Прояви ли се животното в човека, на първо място виждаме неговите низши желания и чувства. 81-46
Защо са недоволни хората? - Защото живеят в голямо еднообразие. Без да искат, те повтарят нещата и
сами се отегчават... Добре, че има разнообразие в живота ви, иначе щяхте преждевременно да умрете. 148-134
Човек може да повтаря някои истини, но винаги в
различни форми, в различни облекла. Изнесете ли една
истина неколкократно, в една и съща форма, в едно облекло, тя ще създаде неразположение, както за онзи,
който я предава, така и за онзи, който я слуша. 47-75
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Обръщайте внимание на всичко, да не останете едностранчиви, еднообразни. 65-108
Ако някой човек проникне в мисълта на своя приятел и започне да мисли като него, и двамата ще се
слеят в едно и ще изгубят своята индивидуалност. Не е
позволено на човека да се рови в мисълта на своя ближен. Той няма право да изисква от ближния си да мисли като него. 85-260
ЕЛЕМЕНТИТЕ
Като се изучавате, ще видите колко често се менят състоянията ви: сега сте весели, радостни и след
половин или един час ставате скръбни. Тези промени
в състоянието ви не са произволни. Често промените
в състоянията се дължат на натрупване на излишно
количество желязо в кръвта на човека. Някога в кръвта на човека се натрупва излишно количество фосфор, мед, сребро или други някои елементи, които не
могат да се асимилират от организма и създават особени психически състояния или някакви болезнени
състояния.51-305
Някой път присъствието на някой елемент образува болка, а отсъствието на някои неща пак става причина за болка. Присъствието на някой елемент става причина да се появи радост и да си здрав. А пък отсъствието на някой елемент може да роди болест - това, което
наричат хранителни вещества. 199-39
Ако пък количеството на желязото в човешкия
организъм е в излишък, зараждат се друг род болести.
За да освободят човека от излишното желязо в неговия
организъм, необходимо е той да бъде поставен при такива психически условия, при които желязото се топи
и изпарява. 21-175
Когато в човешкия организъм има излишък от кой
и да е елемент, този излишък е причина за явяване на
някаква болест. За да се излекува от известна болест,
човешкият организъм трябва да се постави на голямо
напрежение, на голям огън, който да премахне излишъ94

ка от ония елементи, които препятстват на правилното
развитие на човека. 21-176
ЕНЕРГИИТЕ
възприемане на енергиите
Всеки човек черпи енергия от духовния свят. Ако
не е така, той не би могъл да живее на физичния свят,
дето постоянно го смучат. Ако човек не се кредитира от
духовния свят, в скоро време той ще бъде изсмукан и
отровен. 65-204
Излизането и влизането на космичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства. 82-306
Енергиите, които идат от Бога, се предават чрез
хората. 66-61
разпределяне на енергиите
Всички енергии слизат от главата и отиват пак към
главата. Едното течение върви от главата към краката,
а другото - от краката към главата. Затова е казано:
Каквато е главата на човека, такъв е целият човек. Двете течения в човека образуват един кръг около него.
Колкото по-светъл е този кръг, толкова по-здраво и чисто е неговото тяло... Желая всички да образувате този
светъл кръг около себе си и да бъдете внимателни, да не
подпушвате енергиите си. 81-161
Ако енергиите на мислите и на чувствата в човека
не са правилно разпределени в организма, той е изложен
на вътрешни експлозии. 85-73
обмяна на енергиите
Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека от една страна, както и на
правилна обмяна между душите, от друга страна. Дойде
ли някаква болест, тя е нарушаване на закона за правилната обмяна. 58-18
Здравият предава енергия, а болният взима. 66-62
натрупване на енергиите
Сегашният човек не възприема правилно енергиите
на Космоса, вследствие на което на известни места в
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организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места - по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава
неговите нещастия и страдания. 81-76
Никакъв излишък от енергия не трябва да има във
вашия организъм, трябва да има точно толкова енергия,
колкото е потребно. Излишната енергия трябва да се
върне в Природата. 43.3-25
Когато човек не живее добре, енергиите в неговия
организъм не могат правилно да се разпределят, вследствие на което в едни части на тялото се натрупва повече енергия, а в други - по-малко. 74-196
И най-възвишените енергии създават тягостно състояние на човека, щом са натрупани на едно място. Природата не търпи никакъв излишък. 81-76
Натрупването на слънчевата енергия в някои части
на тялото в по-голямо количество създава за останалите
удове ред болезнени състояния. Изобщо, боледуват тези
удове, които са демагнетизирани, т.е., които са лишени
от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се предаде необходимата енергия. Когато на някой заболял уд се предаде нужната за него
енергия, той оздравява. 74-197
Човек сам се чуди какво става с него, че се явява
желание да се гневи, да се бие, да се сърди на окръжаващите. Причината е ясна: в някои от удовете му се е
събрала излишна енергия. 82-54
Когато времето се разваля, по хоботчетата на мухите се събира повече електричество и те започват
силно да хапят... Езикът на човека представя острието, хоботчето на мухата... Когато времето започва да
се разваля, т.е. когато човек се мъчи, на езика му се
натрупва повече електричество, от което той започва
да се дразни и търси начин да се освободи. Ако някой
го предизвика, той веднага се нахвърля с езика си върху него и по този начин се освобождава от набралото
се излишно електричество. 79-66

96

Вследствие натрупване на излишното електричество в мозъка, същият процес става и в целия човешки
организъм. Тук-таме се извършват процеси на вкисване,
на разлагане, а дето има вкисване, там всякога става
разрушаване. 71-120
Ако не се изпразва, човек ще бъде подобен на
бомба, готов всеки момент да избухне. Излишната
енергия, която е възприел, човек трупа по всички свои
удове - ръце, крака, очи, уши, и дето го бутнат, веднага се произвежда взрив. Като прави упражнения, той
се освобождава от тази енергия и става годен да възприема нова. 50-191
подпушване
Болестите на сървременните хора се дължат на подпушване на енергиите в организма им. За да се освободят от това подпушване, те се нуждаят от вяра. 79-111
От превръщането на енергията от едно състояние
в друго и ние се ползваме, като трансформираме енергиите в нашия организъм. Когато не знаем как да ги трансформираме, в нас се зараждат ред болезнени състояния. Значи, много от болестите на съвременните хора се
дължат на незнание, вследствие на което се подпушват
енергиите в организма. 14-198
Природата не търпи подпушване на енергиите си.
Не могат ли енергиите й разумно да се използват, те ще
ударят в посока, обратна на тяхното движение, с цел да
се уравновесят. 80-111
недоимък в организма
Болестите се дължат на недоимък на енергия.
69-192
Когато забележите, че вашата енергия се разпилява, ще знаете, че причината се крие в ума ви. Когато се
дразните, докачате, не можете да търпите този-онзи, вие
усещате, че нещо ви дразни отвътре. Това показва, че
енергията ви се разпилява. 76.22-86
Сприхавите хора изразходват много енергия. Те
са като попивателна хартия. Всичко възприемат, пора97

ди което лесно се цапат и сами си отварят много работа. 148-217
При големи усилия човек изразходва повече енергия и бързо се изтощава. 77.2-28
физическият човек едва изкарва 50-60 години с
енергията, която му е дадена, и като я свърши, заминава
за другия свят. Заминаването на човека за другия свят не
е нищо друго, освен запасяване с нова енергия. Човек
умира, за да вземе ново количество енергия и пак да се
върне на Земята. Скъпо струва тази енергия. Десетки
години човек трябва да пътува от този до онзи свят, докато си набави нужната енергия. 87-73
Човек трябва да знае при всяко желание, колко
енергия да изразходва. Природата всякога държи сметка
за енергията си - да не се изразходва излишно. - „Не
съм ли свободен да изразходвам енергията си, както разбирам?" - Свободен си, но ще плащаш. 102-346
заболявания
Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра
на всяка клетка и отиват вън, в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят к ъ м центъра на
всяка клетка. Там, дето се срещат тия енергии, се
изявява деятелността в живота. Ако едно от тия течения на енергии, външното или вътрешното, се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. 81-125
Всяка клетка, всеки орган от човешкото тяло представят числа, които съдържат известен род енергии. Тези енергии трябва да си хармонират. Щом се наруши
хармонията между тях, организмът заболява. 87-112
Когато електричеството и магнетизмът в организма не текат правилно, човек боледува. 69-135
Ако не можеш да се справиш с електрическите
енергии в своя организъм, ти ставаш неврастеник и ако
не можеш да се справиш с тези енергии, започваш да
мислиш за самоубийство. 69-135
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А някои от вас не работят. И ето, вследствие бездействието, започва известна деформация в организма.
Почвате да усещате болки в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градинка, да работите
най-малко по един час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще копаете с мотиката, ако искате да бъдете здрави. 69-179
Ако слънчевата енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В този случай мозъкът се демагнетизирва, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва
по някакъв начин да се препрати отново в мозъка... За
да се разпредели слънчевата енергия равномерно, по
всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. 74-196
Всеки бодеж в плешката, в гърба, в гърдите не е
нищо друго освен поздрав от някой ваш приятел, който
ви обича. Всички бодежи, всички болезнени състояния
на човека научно се обясняват с неправилно разпределяне на енергиите в неговия организъм. 56-114
Болен човек е онзи, който има излишна енергия в
себе си. 79-112
Всяка болка се дължи на натрупване на излишна
енергия на известно място по тялото. Натрупването на
тази енергия предизвиква известно напрежение в нервната система. За да се махне болката, тази енергия трябва
да се разреди. Щом енергията се разреди, кръвта почва
да циркулира правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява. Ако натрупалата се енергия
не се разреди, кръвта мъчно циркулира по тялото, вследствие на което се образува триене, търкане на тия места. Болният усеща големи болки, нервно възбуждение,
което лекарите наричат възпаление. 74-75
Една от причините за болестите се дължи на
натрупване известна енергия на някои места повече, отколкото трябва... За да се освободи от излишната енергия в известни места на организма си, човек трябва да
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знае причината на нейното натрупване. Щом намери причината, лесно може да се освободи. Причината може да
е в неправилното съчетание в мислите. Изправете отношението между мислите си и болката ще изчезне. 88-226
Лекарят трябва да знае, че болестите не са нищо
друго освен резултат на натрупване на излишна енергия,
излишни вещества в организма. 79-111
Болестите биват физически и сърдечни, без да имат
органически произход. Те се дължат на натрупване на
излишна енергия в организма. Тези болести са на нервна
почва. 79-112
превръщане на енергиите
Болестите в съвременните хора се дължат именно
на неразбиране закона за превръщане на енергиите. За
да дойде до естествено приложение на този закон, човек
трябва да живее висок морален, идеен живот. 79-38
Ако не може да се справи с излишъка на своите
енергии и не знае как да ги трансформира, човек се излага на големи страдания и болести. 81-164
Като ученици, прилагайте закона за трансформиране на енергиите. Вие живеете в свят, в който действат
освен положителни, още и отрицателни енергии, с които
разумно трябва да се справите. Не знаете ли как да се
справяте, вие ще си причините големи нещастия. 81-117
смяна на енергиите
Човек трябва да изучава закона за смяна на енергиите и да бъде готов да минава от едно състояние в
друго. 87-172
Понякога човек изпада в състояние на глупав, неспособен и се чуди, какво е станало с него. Смяна на енергиите е станало - нищо повече. 87-173
И тъй, като знаете закона за смяна на енергиите,
не питайте защо в известен случай сте неразположени.
Причината за неразположението ви се дължи на това, че
част от вашата енергия е отишла в друга област на съзнанието ви, запример в свърхсъзнанието ви, дето се твори нещо хубаво. 87-178
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ЕРОТИКАТА
Еротичното в живота се събужда благодарение на
плътта. Тя внася този елемент в живота. 10.29-19
Човек, който владее своите чувствени влечения, увеличава умствените си способности. Бог му дава светлина пропорционално на неговите достойнства и го поставя в условия да проникне в най-дълбоките мистерии на
битието. 165-31

ЖЕЛАНИЯТА
Никой човек не може да каже, че е сам, че никой
не го придружава. Напротив, всеки човек има толкова
много адютанти, че не може спокойно да спи от тях. И
докато се освободи от тях, цялата нощ минава. Сутринта, като се събуди, казва: „Отиде ми нощта! Тази нощ не
спах добре, все мислех, не можах да си почина." - Вие
не сте спали спокойно, защото всички ваши адютанти са
ви нападнали и са взели нещо от вас... Тъй щото, за да
си починете, трябва да се освободите от излишни и непотребни желания. 19-16
Като развива чувствителността си повече, отколкото трябва, човек увеличава и желанията си. Много желания може да има само онзи, който е дошъл до високо
умствено и духовно развитие... Щом не може да реализира желанията си, човек е изложен на големи страдания. 80-190
Много желания например могат да удавят човека,
но ако е разумен, той ще намаже кожата си с мас, както
прави патицата, и те няма да го докоснат. 82-236
За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не
увеличавайте тежестта на желанията си. Всяко желание
има определена тежест. Колкото по-низко е едно желание, толкова по-голяма е неговата тежест. 81-159
Не е позволено на ученика да има едновременно
много желания. - Защо? - Защото не могат да се развиват правилно. Определено е колко квадратни метра земя
е нужно за едно плодно дърво, за да вирее добре... Посадите ли повече, те ще се развиват слабо, ще дават
101

хилави плодове... За всяко желание има определено време и пространство, когато то може да се реализира. Ако
не спазите това време, ще се натъкнете на ред отрицателни състояния, между които на първо място ще бъде
гневът. 73-138
Допуснеш ли едно чуждо, нечисто желание в себе
си, ще допуснеш още много. Тия желания ще предадат
оня неестествен блясък на очите, който ще се отрази
болезнено на целия организъм. Всичко чуждо, неестествено в човека произвежда реакция в организма, от
която той заболява. Това е едно от обясненията на болестите. 66-61
Всяко желание, което се налага на мисълта, внася
дисхармония, която създава условия за болести. 66-5
Като не може да направи нещо както трябва или
не знае как да постигне нещо, човек се разболява. Повечето болести се дължат на непостигнати блага и желания... Ако на здравия човек отнемете възможността да
придобие някакво благо, без което не може, той ще се
разболее. 86-190
Всеки недъг в човека, който става причина за грешки, не е нищо друго, освен остатък от желанията на някое предпотопно животно. И да иска да задоволи тия
желания в себе си, човек се намира в невъзможност няма съответна храна за тях. Като не може да ги задоволи, те го измъчват. Има ненаситни желания в човека,
които живеят заедно с него, но той не може нито да ги
задоволи, нито да се освободи от тях, и така заминава за
другия свят. За да се справи с едно такова желание, човек трябва да намери в себе си друго някое, съответно
на първото, в което да влее неговата енергия. 81-79
Има известни чувства и желания в човека, които
трябва да се ограничават. Такива чувства и желания
трябва да се възпитават. Обаче, има чувства и желания в човека, които трябва да се задоволяват. Всяко
естествено желание трябва да се задоволи. То дава подтик на човека. 81-47
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Докато човек е пълен с неестествени желания в
себе си, той не може да намери Истината. Неестествените желания... представляват натрупана полуорганическа материя в организма на човека... От натрупването на
тази излишна материя по тялото човек започва да се
задушава, трудно се движи, запотява се... От такива
натрупвания именно се създава болестта артериосклероза. Аз наричам тази болест „циментова мазилка". Човек
трябва да разбира свойствата на тази циментова мазилка, ако иска да се предпазва и лекува от нея. Ако дадете
на едно малко дете цимент и вода и му кажете да си
поиграе с тях, какво ще направи това дете? - То ще
вземе циментовия прах, ще го залее с вода, ще направи
от него каша и ще постави крака си в кашата. Поседи ли
кракът му няколко часа в тази каша, ще се втвърди и не
ще може да го извади оттам. Също такива желания, със
свойства, подобни на циментовото брашно, се срещат и
у човека. Докато човек не е забъркал още циментовото
брашно с водата, той е свободен. Даже и след като забърка циментовото брашно с водата, но не си е турил
крака в тази каша, той е още свободен. Обаче, тури ли
си веднъж крака в циментовата каша, тя започва постепенно да го връзва, да го вцепенява. В първо време желанието на човека може да е хубаво, красиво, но после,
след като тури крака си в него и поседи така няколко
часа, то започва да го връзва. За да се освободи този
човек от това ограничително условие, трябва да дойде
отвън друг някой с длето, с чук, за да го освободи и
развърже от тази циментова каша. 18.5-6
Чрез самообладанието си вие можете да владеете
силите на своя организъм, да владеете своите нисши
желания. Това не значи да ги подпушвате, да се борите
с тях, но да ги изучавате и възпитавате. Като влезе
едно нисше желание в сърцето ви, или една нисша мисъл в ума ви, започнете да се разговаряте с тях. Като
им обърнете внимание, те се смекчават и постепенно
утихват, докато излязат вън от вас. 82-183
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Страшни са земетресенията в чувствата на човека,
но и тук Природата работи разумно и целесъобразно. Тя
има предвид да научи човека, кои желания са законни и
съществени и кои - не са. Всяко чувство и желание,
които не вървят по законите на великата Природа, са
незаконни и несъществени, и са осъдени на разрушаване. Който има такива желания, той е осъден на страдания. Като страда известно време, той ще разбере, че се
намира на крив път и ще се оправи. 82-230
Както желанието на детето да изяде една ябълка се
превръща в кръв, така също се превръщат в кръв и неестествените желания, които се разнасят по цялото тяло
и го тровят. 88-21
Човек трябва да изхвърли вън от себе си онзи серум, чрез който се хранят незаконните желания. Само
по този начин ще се спре тяхното развитие. 51-119
Щом имате много желания, оставете ги настрана.
Заемете се да реализирате само едно от тях. Щом реализирате едното, пристъпете към второто, после към третото и т.н. Речете ли да реализирате едновременно всички, ще разпилеете ума си, ще изхабите чувствата си, ще
изгубите времето си и нищо няма да постигнете. 72-75
Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите низши желания, човек може да заболее.
Това заболяване ще се отрази върху чувствата му, върху
неговия духовен живот. Ето защо, едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло, човек
трябва да изучава и анатомията и физиологията на астралното си тяло. По този начин само той ще може
правилно да трансформира енергиите на своя организъм. 79-38
Ако не използва благоприятните условия за реализиране на желанията си на младини, човек става крайно
недоволен и така заминава за другия свят. 81-143
ЖИВОТЪТ
Малцина има в света, които живеят в пълния смисъл на думата. Едни живеят, но животът им е само стра104

дания; други живеят и вегетират; трети живеят и умират;
четвърти живеят и възкръсват. 151-59
Животът тече непреривно в човека, но понякога
това течение отслабва, а понякога се усилва. Когато животът отслабва, човек боледува. Когато животът се усилва, човек е здрав и бодър. Здравето на човека е мярка за
силата на живота, който тече през него. 55-113
Думата „живот" подразбира разумност. Дето няма
разумност, и живот няма. 133-83
Има нещо неестествено в техния живот (на днешните хора), вследствие на което са неспокойни, неразположени и болни. 81-127
Без светлина, въздух, вода и храна, няма живот.
91-266
Ако не живееш добре, ти ще носиш последствията
на лошия живот. 65-168
Лошият живот разстройва нервната им система, дробовете, стомаха. 148-98
Добрият живот чисти кожата и отвън, и отвътре. 148-252
От начина на храненето и от живота, който човек
води, може да се определи, колко години неговата кола,
т.е. неговото тяло ще му се подчинява. Това зависи и от
разумността на човека. Който не живее разумно, той е
осъден на преждевременно остаряване. 49-57
Ако мозъкът, дробовете и стомахът на човека работят добре, животът има смисъл за него; ако не работят добре, животът няма смисъл. Ако човек има приятели, животът му има смисъл; изгуби ли приятелите си,
животът му се обезсмисля. Значи смисълът на живота
се определя от правилните отношения на човека към
самия себе си и към окръжаващите. 87-162
Когато хората опетняват своята Божествена, своята свещена идея в себе си, животът им се помрачава
и изгубва смисъл. Казвам, измийте тази кал, която сте
поставили върху своята свещена идея, и животът ви
веднага ще придобие смисъл. 18.1-23
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Смисълът на живота е в здравето, а не в болестта
и страданията. 34-103
Внесе ли се раздвояване в идеала на човека, животът му се обезсмисля. 59-86
Щом животът на хората се обезсмисли, те започват да се карат, да спорят помежду си, вследствие на
което идат страданията. 59-86
Не живее ли правилно, човек се натъква на ред
болезнени състояния, които нямат нищо общо със стремежите на човешката душа. Болезнените състояния в живота на човека са анормални явления, вследствие на което човек прави усилия да се освободи от тях. 33-101
ЖИВОТНИТЕ
Известни болести, лоши мисли и желания, които
се проявяват във вас, се предизвикват от някои млекопитающи животни, образуват за вас много тръне, които израстват и ви създават големи страдания. За да се
освободите от тези страдания, трябва да се постараете
да смекчите отношенията си към животните. Често омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата
на човек. 116-65
Ж И З Н Е Н И Т Е СИЛИ
Всеки застой на жизнените сили във вашия организъм се дължи на неправилното кръвообращение. Този
застой спира действието на мисълта. Като знаете това,
гледайте на ухото и на носа си като на свещени места условия за правилно възприемане и предаване на енергиите... Хванете ухото си с десния пръст на ръката си и
започнете да мислите. След една-две минути вие ще се
ободрите, ще стане правилна обмяна между умствените
и сърдечни енергии във вас. 68-236
ЗАБЛУДАТА
Съвременните хора трябва да се освободят от своите заблуждения. 18.8-17
Всяко нещо, което се взима от нас, то е заблуждение. Радвайте се, че сте се освободили от едно заблуждение! Защо ви е това заблуждение? Съвременният свят
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е пълен със заблуждения. Има хора, които след десетгодишен религиозен живот стават безверници и казват:
„Ние сме били заблудени досега. Добре че се освободихме от тези заблуждения." 12-67
Ще се пазите от заблуждения! Искам всички да
бъдете самостоятелни, но да не казвате, че и сами можете да направите всичко. Действайте сами, но същевременно ще употребявате вашия ум, вашето сърце
и вашата воля. Чрез тях ще урегулирате вашия темперамент, вашия стомах, вашата нервна система, вашето
кръвообращение, вашата костна система, за да бъдете
един здрав човек, способен за живот, а не човек истерик, който да се заблуждава от всичко мимолетно, минало край него. 43.3-33
ЗАВИСТТА
Някой път у вас се заражда чувство на завист, не
сте свободни, завиждате някому. Защо? Виждате някой
по-хубаво, по-изящно облечен от вас, или пък срещнете
някой духовно по-напреднал от вас. Какво трябва да направите? - Извадете огледалото си и забележете каква
разлика има в изражението на очите ви, в цвета на лицето ви сега и по-напред... Ще видите, че лицето ви не
е тъй красиво, не е тъй естествено, както е било попреди. 126-32
Какъв е произходът на завистта? Завистта се е
явила с първата проява на творческия ум в човека и то
главно в областта на неговото стяженолюбие, на желанието му да придобива повече богатства, повече знания. И всякога, когато поставят някакво препятствие в
тази област, веднага в човека се явява завистта. Щом
се противодейства на творческия ум на човека, той
започва да се страхува да не би някой да го изпревари,
да излезе пред него. Този страх събужда завист, а понякога и омраза. След това се явява гневът. Щом се
разгневи човек, творческият ум започва да работи в
него, но в разрушителните области. Тогава и въображението в човека взима участие и той започва да тър-
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си някакъв начин за отмъщение. В това време религиозното чувство в човека, съвестта, моралните чувства
като че се парализират, докато той даде ход на своето
отмъщение. Като се извърши експлозията, човек утихва, прибира се в себе си и започва да мисли. Но тук
действието не спира. Всеки акт или всяка реакция има
обратно действие. Няма да мине дълго време, този човек от друго място ще получи същия удар, какъвто
сам е нанесъл на другите. Вторият пък ще получи същия удар от трето място и така ще се образува цяла
верига на отмъщения. Докога ще се продължава това
нещо? Докато най-после се намери един разумен човек, който ще даде друго разрешение на въпроса и ще
спре тази верига на отмъщения. Хиляди хора могат да
влязат в тази верига, но една разумна душа е в състояние да извади всички тия хора от кръга на престъплението, в което са попаднали. 51-103
И завистта е киселина за психическия живот, но тя
става опасна, когато се придружава от омразата. Иначе,
сама за себе си приложена, тя не е опасна... Докато работи сама, завистта не е вредна киселина, но щом дойде
при нея омразата, тя става опасна. При това положение
идат лошите последствия: съмнението, отмъщението и
т.н. Тогава се образува сложната формула: 3 2 0 4 С 5 0 1П . Това е киселина, която е дошла до върха на своето развитие. Дето влезе, тя произвежда големи разрушения. Не
мислете, че тази киселина е въображаема. Тя съществува в психическия живот на хората и създава големи нещастия. Докато елементите й са отделени един от друг,
те не оказват разрушително действие върху човека. Съединят ли се в едно цяло и образуват киселина със сложен състав, разрушителното й действие е голямо. Като
се изследват свойствата на отделните елементи: омраза,
завист, съмнение, отмъщение и др. ще видите, че всеки
елемент е съставен от специфична материя. Опитният
химик лесно ги различава. Всяка материя е проводник
на съответни сили. 51-100
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Завистта е опасно чувство, защото в него няма
даже микроскопическа светлинка или радост... Завистливият няма никаква радост в себе си, благодарение на
което и той страда, но иска другите повече да страдат.
За да не получи съседът му по-голямо благо от неговото, той е готов да му извадят едното око, но на съседа
- двете очи. Стремете се да превръщате енергията на
завистта в положителна. И тогава, вместо да пожелавате на ближния си по-голямо зло, пожелайте му по-голямо добро от вашето... Ако завиждате, вие спъвате ближните си, но спъвате и себе си... Навсякъде в живота
виждате блъскане, теглене, да не би някой да излезе
пръв. 82-14, 15, 16
ЗАГУБИТЕ
Не е позволено да вземеш на човека това, което е
свързано с него. Парите не са свързани с човека, те са
вън от него... Обаче, не е позволено да отнемеш ума или
сърцето на човека. Те са неразривно свързани с него.
Не е позволено да отнемеш душата на човека. Всяко
нещо, вложено в нея, принадлежи на самия човек. Има
цигулари, които при повреда на цигулката си, припадат
и боледуват. Те са вложили нещо от душата си в своята
цигулка. 148-119
Изгубиш някога 1000 лв., друг път - 10 000 лв. или
100 000 лв. и се отчаяш. Защо не застанеш здраво на
краката си и кажеш: „Бог дал, Бог взел." Трябва ли при
една такава загуба да изгубиш своя мир? Приложи волята си и остани тих и спокоен, като че нищо не ти се е
случило. 32-200
Ако губиш богатството, знанието, силата си, ще
знаеш, че си изгубил нещо човешко, а не Божествено.
Не съжалявай, че си изгубил човешкото, но се стреми
да придобиеш Божественото и да го запазиш. 107-146
ЗАДРЪСТВАНЕТО
Ако в червата на хората се събират много нечистотии, Природата не е виновна за това. Ние, които сме яли
повече, отколкото трябва, сами сме виновни. Ние не сме
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се въздържали, вследствие на което става задръстване в
червата и лекарят като дойде, казва: "Очистително дайте на този болен!" Мислите ли, че в другите области на
човешкия организъм не става задръстване? - Задръстване става и в сърцето, и в ума на човека, т.е. става подпушване на неговите мисли и чувства. 18.1-18
ЗАКОНИТЕ
За всяко нещо има закон. 88-155
Не мислете, че сте свободни да правите каквото
искате. Не мислете, че можете да вървите против законите на Природата. Вървите ли против разумните закони на Природата, тя ще ви наложи големи глоби, които
цял живот ще плащате. 88-162
Природата е пратила човека на Земята гол, написала е в сърцето му своите закони и за тях държи сметка.
Тя иска да види човека в пълна изправност по отношение на тези закони. 88-163
Всяка болест е причинена от нарушаване на законите на физическия, на духовния или на Божествения
свят. 143-263
Съвременният човек е нарушил законите на Божествения свят, поради което е създал ред дефекти в
своя физически и психически живот. 33-130
Мнозина се питат коя е причината за болестите и
аномалиите в света. - Много просто, причината за това
се крие в нарушаване на великия вътрешен закон в човека - законът на Любовта. 32-200
Христовите закони, т.е. законите на Любовта, са
закони на великата разумна Природа. Когато престъпва
тези закони, човек непременно заболява. Тази е причината за всички болести. 30-110
Вторият закон е на Мъдростта, който изключва тъмнината и невежеството... Третият закон е на Истината,
който изключва ограниченията и робството. 148-121
Има един начин, по който човек може да се освободи от закона. Този начин седи в приложение на
правата мисъл. 60-195
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Като върви в правия път на живота, човек лесно
решава задачите си, не се отклонява, не нарушава законите на Природата. Щом кривне някъде, той вече се е
отклонил или нарушил законите й. Всяко нарушаване
или отклоняване води към заболяване. Отклоняването
може да е станало преди много години, но последствията идат днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го
напуща. Като знаете това, не питайте защо някой боледува и греши, а друг не боледува и не греши. Първият
се поддава на действието на всякакви бацили, а вторият
е неуязвим за тях. 84-15
Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка
в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом
престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. 52-44
Всяко нарушаване на физическите закони произвежда разстройство в стомаха, корема и червата.
146-231
Всяко нарушаване на духовните закони произвежда разстройство в дробовете, т.е. в чувствата на
човека. 146-231
ЗАПЕКЪТ
Един от древните царе запитал един философ: „Кое
е най-голямото благо в света?" Царят мислил, че философът ще му отговори, че най-голямото благо в света
е богатството или знанието, философът отговорил:
„Най голямото благо в света се заключава в знанието
на човека да се изпразва." Царят казал на философа, че
не говори истината. Не се минало много време, стомахът на царя се задънил и трябвало да прекара в това
положение цели десет деня. Като се освободил, той казал: „Най-голямото благо в света седи в изпразването."
Няма по-голямо благо за човека от това, да знае как да
се изпразва. 50-193
Ядеш по няколко пъти на ден. Една част от храната се смила и обработва, а другата част остава като не111

потребна и се изхвърля вън. Не се ли изхвърля редовно,
явява се зараза. 36-45
Който яде, той трябва и да се изпразва. Какво ще
стане с него, ако не може да се изпразва? 50-193
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Защо боледува човек? - Защото се е натоварил много. Когато Природата види, че някой човек се е натоварил много, тя му изпраща някаква болест, да отнеме
част от материята му. Като отслабне, човек е доволен и
намира, че е станал по-здрав от по-рано. 87-96
Ако имате повече материя във вас, отколкото ви е
потребна, ще заболеете; ако мускулите ви станат посилни, отколкото е необходимо, ако вашата нервна система се развие повече, отколкото трябва, непременно
идва болезнено състояние. 150-33
Възрастният човек има много мазнини, които са
причина на различните болести. 148-100
Пълнотата още не показва здраве. 155-12
Затлъстяването - това са натрупани мисли... Ако
някой много яде и не работи, ще затлъстее много и скоро викат лекар. Затлъстяването е един признак, че мислите и чувствата не са правилни. 152-42
ЗАТРУДНЕНИЕТО
Когато се намерите в някакво затруднение, дръжте
в ума си мисълта: „Бог е Любов." 19-70
ЗЛОБАТА
Кога се озлобява човек? Когато среща известни
противодействия. При това, той се озлобява на предмета
или на човека, който се изпречва на пътя му като препятствие. 82-136
ЗНАНИЕТО
Стремете се да прилагате знанието си. Ако не го
прилагате, ще се подпушите. 84-132
Който е придобил само физическото знание, той се
отегчава от живота и дохожда до инертност - не му се
учи, не иска да работи, даже и не му се живее. Ако е
светски човек, живее ден за ден, няма вяра и упование
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нито в себе си, нито в окръжаващите. Ако е религиозен,
предава се само на пост и молитва, отрича материалния
живот, отрича всичко земно. 83-378
В стремежа си да се домогне до положителното
знание, човек трябва да бъде спокоен, да не се тревожи.
Колкото повече се вълнува, умът му не е свободен да
възприема нещата правилно. При това положение той
изпада в обезсърчение, което прекъсва хода на правилното развитие на процесите. 82-212
ЗЪБИТЕ
Зъбите на американците са развалени от употребата на много месо... Падане на зъбите, оголяване на главите, хлътване на гърдите води към израждане на човека. 52-135
ИЗБУХВАНЕТО
Скарването, спорът между хората се дължи на
известни избухливи вещества в човешкия организъм,
които лесно се запалват и образуват експлозии. Тези
експлозии стават независимо от човешката воля. Избухливите вещества в човешкото естество не са нищо
друго, освен запас от енергии, необходими в крайни
случаи, във време на война, на големи нападения и
т.н. Едно нехармонично движение на мускулите на лицето може да стане причина за възпламеняване на избухливите вещества в човека. Нехармоничните движения, както и отрицателните думи, представят бомби,
които могат да извадят човека от релсите на неговото
движение. Човек трябва да познава вътрешната, т.е.
психическата страна на живота, за да може да си въздейства с нея. 81-30
При сегашните условия на живота, хората са заприличали на бомби, които очакват най-малкото докосване
до тях, за да се запалят и избухнат. Това се дължи на
голям прилив на енергия в организма им, с която не
могат да се справят. Щом не могат да се справят с тази
енергия, те лесно избухват. От научна гледна точка това
избухване наричат „разстроена нервна система". 81-101
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От ученика се изисква да бъде като Сократа - при
всички запалки, да не избухва, като че нищо не се отнася до него. Да се усмихне малко и да си каже: „Няма го
майсторът!" 75.27-156
Когато не се е калил, човек лесно избухва и по
този начин разстройва своята нервна система. 81-101
ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
Човек не трябва да се тревожи, да се гневи и възбужда. Ако не можеш да разрешиш известен въпрос,
ще го оставиш настрана. Човек носи, докато може да
издържа. Щом дойде до крайния предел, дето не може
повече да издържа, той казва: „Такава е Божията воля." Докато можеш да издържаш, не казвай, че е такава Божията воля. Щом не можеш да издържаш напрежения, кажи в себе си: „Такава е Божията воля." Минеш ли този предел, без да си се смирил, сърцето ти
може да се пръсне, да се скъса някоя вена, да стане
разрив. Ако не можеш да се смириш, отправи излишната енергия на сърцето си към ума си и започни да
мислиш. Кажи си: „Не съм аз единствен в света, който
страда. Защо трябва да се обезсърчавам? Всички хора
страдат, и аз страдам." 82-78
ИЗЛИШЪЦИТЕ
Много от сегашните хора умират от изобилие на
блага, както пчелите, когато попадат в собствения си
мед. Те стават жертва на лакомството си. Не кацват накрая и оттам да смучат, но влизат в средата, в голямото
изобилие... Не влизай в средата на извора, дето е голямото благо. Спри накрая и оттам гребни с малка чаша.
Вземи от малкото благо и бъди благодарен и на него. Не
влизай до дъното. Не искай всички блага изведнъж. Всичката вода не е за тебе. 36-56
В човешкия организъм има и въздухообразни, и течни, и твърди тела, но понякога става накопление на тия
вещества, което се отразява по един или друг начин върху човека. Обаче разумната Природа не позволява да се
престъпват законите й, т.е. тя не търпи никакви житни114

ци, никакви хамбари в тялото на човека. Всеки ден човек има право да взима от нейните складове само толкова, колкото му е нужно за деня... Но вследствие отдалечаването на човека от разумните закони на Природата,
у него се заражда желание да се осигури и той всеки ден
живее с мисълта да трупа, да събира колкото може повече. Това негово желание се предава и на самите клетки, в които постепенно става отлагане, натрупване на
излишни, неоползотворени от организма материали. Този човек започва да надебелява, да затлъстява и впоследствие в него се зараждат различни болести. 77.1-5
Забелязано е, че известни болести се дължат на
излишно количество вода в човешкия организъм. За да
се освободи организмът от излишната вода, лекарите
практикуват първия метод: те поставят човека при такива условия, при такава топлина, при която излишната
вода да се изпари. 21-175
Съвременните лекари отдават много от неразположенията на човека на утайките, които се намират в неговото тяло. 38-185
Коя материя наричаме „мъртва"? Която не взима
участие в строежа на човешкия организъм. 63-89
физиологически, ако вие приемете известна храна,
която не може да се асимилира от вашия стомах, набират се такива енергии, които раждат болести, и Природата трябва да ги лекува. Болестите в света са един метод на Природата за лекуване на тия излишни енергии.
Природата не търпи абсолютно никакъв излишък. Там,
дето има излишък, всякога се заражда едно лошо състояние. Сега запример съвременните хора, като ядат много, страдат. Само една микроскопическа част от храната
се асимилира, а другата е излишък. Този излишък трябва да се изхвърли навън. И всички болести днес се дължат на този излишък. 42.6-5
Поради неправилните си прояви в човешкия организъм става неестествено натрупване на материя и сила.
Като не издържа тези излишъци, организмът заболява.
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Натрупването става в нервната система, в мозъка, в мускулите и там се явяват заболявания... Правилният живот
се заключава в това, да знаеш какво количество материя
трябва да се складира във всеки орган. Природата не
обича хамбари. 92-11
Когато в организма на човека се съберат твърди,
органически вещества повече, отколкото са нужни, човек трябва по някакъв начин да ги изхвърли навън. Излишъкът ще изхвърли, а ще остави само толкова, колкото му са нужни. 80-221
Природата не търпи абсолютно никакъв излишък
в организмите. 43.3-25
ИЗМАМАТА
Като ученици на окултната школа не трябва да бъдете лековерни хора, не казвам безверници, но искам да
бъдете любители на великата Божия Истина и да не допущате в сърцата си никаква измама. Някой път една
измама може да влезе несъзнателно - нищо от това, но
гледайте съзнателно да не допущате никаква измама, никаква лъжа. 43.3-32
ИЗТОЩЕНИЕТО
Както без светлина и топлина човек се изтощава, така също се изтощава и без Мъдрост, Истина и
Любов. 83-6
ИЗЧЕРПВАНЕТО
Тренираният не се гневи, не се дразни... Не е нужно да го предизвикват, да го дразнят и по този начин да
го изчерпват. 81-194
ИНЖЕКЦИИТЕ
Инжекциите, които правят лекарите, не са толкова
полезни. 116-106
КАПИЛЯРИТЕ
Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството
и магнетизма. 88-263
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Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите. Свиват ли се, става търкане на стеничките им,
отдето произлизат болестите и болезнените състояния.
Свиването предизвиква възпаление, а оттам и различни
подувания, бодежи, припадъци и т.н. 88-263
Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване
на капилярите? Отрицателните. - Значи, всяка лоша
мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка
стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията
на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настава известна дисхармония, а ние казваме, че
човек заболява. 88-263
Всяко нарушаване на разумните Природни закони
води към неестествено свиване и разширяване на капилярите, които причиняват различни болести. 88-264
КАРМАТА
Днес кармата се явява чрез болести, страдания, нещастия. Болестите са признак на назрялата карма на цялото човечество. 23-186
Един американски лекар изследвал повече от пет
хиляди нервни болести само в Америка. Тия болести се
дължат на покварената човешка кръв. Покварата се дължи на кармичния закон, който действа в света. Човек
сам си е причинил своята карма. 23-186
КАТАСТРОФАТА
Какво става с човека като слиза по наклонна плоскост? Ако слиза внимателно и наклонът не е голям,
той ще стигне най-ниската точка, без да си причини
някаква пакост. Обаче, ако наклонът е голям, и той се
спуща стремглаво, катастрофата е неизбежна. Изобщо
катастрофите стават по наклонните плоскости. 83-169
Невежеството на нещата води към катастрофи.
Запример, какво ще стане с невежия и с окръжаващи117

те, ако дадете в ръцете му едно шише, пълно с взривна т е ч н о с т ? 87-108

КАЧЕСТВАТА
Какво допринасят лошите качества и грехът на човека? Те развалят кръвообращението му, вследствие на
което цветът на лицето се изгубва, очите потъмняват,
носът се деформира. 65-199
Стремете се към придобиване на знания, но пазете
се от тщеславие, любопитство, лицемерие, които имат
животински произход и представят остатъци от низки
култури. Тези качества причиняват големи пертурбации
в човешкото сърце. Те произвеждат лоши последствия
във функциите на човешкия организъм. 38-86
Човек трябва да се пази от отрицателните качества, защото те изсушават източниците на живота. 79-132
КИСЕЛИНИТЕ
При умора или усилена дейност, нехигиенична храна или нередовен живот, който често става причина за
натрупване на тъй наречената млечна киселина... в такова състояние на човека често му се спи, усеща неохота
за работа, има неразположение на духа, енервира се и
други такива прояви показва. 151-66
Ние считаме, че всички анормални проявления:
лъжата, кражбата, убийството, завистта, омразата и
т.н. се дължат на неразумното натрупване на тия излишни киселини (млечна и пикочна) у човека. И затова умният българин казва: „Много кисел станал" или
„вкиснал се". 151-68
Правилният живот ще започне, когато избавим хората от тяхното вкисване. 151-68
КЛЕТКИТЕ
Човешкият организъм представя грамадна държава, на която поданиците са обединени в името на Любовта. Природата е употребила милиони години, за да организира всички клетки в едно цяло, да вършат обща работа. Който съзнава това и може да запази великата хармония, която съществува в неговия организъм, той се
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радва на добро здраве и на щастлив живот. Обаче, наймалкото нарушаване на тази хармония разколебава единството между клетките, внася известна дисхармония в
организма и човек заболява. 35-199
Често хората заболяват от рак по причина на голямата им алчност към пари и забогатяване. Клетките в
някои от удовете им се индивидуализират, нарастват, стават самостоятелни и не слушат господаря си. 147-162
Когато някои клетки в общия организъм се изопачат, те произвеждат повече топлина, отколкото трябва,
а тази топлина руши организма. 127-87
Клетките на човешкия организъм трябва да се обновяват, да бъдат винаги млади. За да не остарява преждевременно, човек трябва да внимава да не се пресилва
с работа. 78-188
Каквото представя Бог за човека, такова нещо трябва да бъде човек за своите клетки. Човек трябва да превъзпита всички недоволни клетки в себе си, да ги направи
доволни и щастливи, да могат един ден и те да го признаят за свой добър господар. Днес само една част от клетките на човешкия организъм признават човека за свой
господар, но една част от тях не го признава. 144-364
Клетките на тялото се размножават по законите на
Любовта, Истината и Свободата. 114-114
КОЛЕБАНИЯТА
Докато се колебае в себе си, човек нищо не постига. Мисълта на човек трябва да бъде съсредоточена. 80-211
Всяко колебание показва, че пътят, по който върви човек, не е прав. 83-224
И разумният има право да отменя решенията си. Кога? - Когато има някакво колебание в себе си. 83-218
Искате да пътувате за Америка, но вътрешно сте
раздвоен. Имате ли някакво раздвояване, това показва, че трябва да отложите пътуването си. Ако въпреки това тръгнете на път, непременно ще ви сполети
някакво нещастие. 59-71
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КОНТАКТИТЕ
Много физически болести се предават чрез контакт, чрез общение с болни хора. Ако шивачът е болен,
той може да предаде болестта си на онези, които шият
дрехи при него. Ако писателят е болен, той може да
предаде своето тежко състояние на някои от читателите
СИ. 136-154

КОРИСТОЛЮБИЕТО
Користолюбивият е чаша, обърната с устата нагоре, готова да взима, да се пълни. 87-48
Користолюбивият се бележи със знака минус. 87-48
Как се превръща користолюбието в милосърдие?
Когато чашата на користолюбивия се препълни, той не
може вече сам да я носи и търси някой да му помогне.
Щом някой човек му се притече на помощ, той е длъжен
да му даде нещо от изобилието си. Тъй щото, първоначално човек дава по необходимост, докато придобие навика естествено и доброволно да дава. Щом развие милосърдието си, той не се стреми повече към взимане...
В този смисъл, мъчнотиите и страданията не са нищо
друго освен условия за превръщане на користолюбието
в милосърдие, т.е. превръщане на отрицателните сили в
положителни. 87-48, 49
Ако някой баща има 5 - 6 сина, в следния живот
той ще се прероди чрез този син, когото най-много обича. Като има предвид това, той оставя на своя любим
син най-много наследство: къщи, ниви, пари. Той прави
това с користолюбива цел - като дойде втори път на
Земята, да бъде богат. На останалите синове, които не
обича толкова много, или никакво наследство не оставя, или много малко... При тази користолюбива любов,
когато бащата се прероди чрез своя любим син, той ще
бъде отгледан от него по всички правила на съвременното възпитание. Той ще тегли от сина си такъв каиш,
какъвто никога не е виждал и не е чувал. Всеки човек
в живота си ще минава през страдания дотогава, докато
дойде до абсолютно безкористие. 130-27
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КОСАТА
Докато косата на човека възприема и предава правилно слънчевата светлина и топлина, той е здрав и разумен. Наруши ли се това възприемане и предаване, човек заболява. 148-398

Какво представят космите? - Антени, чрез които
човек се съобщава с Божествения свят. Докато главата
ти е покрита с косми, ти си щастлив, защото имаш връзка с възвишените същества. Щом главата ти оголее, нещастия и страдания те сполетяват - връзката ти с възвишените същества се прекъсва. 148-33
КРИТИКУВАНЕТО
Когато хората виждат грешките на другите, когато
ги съдят, това става по закона на правдата... От хиляди
години хората живеят по закона на правдата, но светът
не се е поправил. 47-104
Друго положение, до което сте достигнали, е това, че у вас се заражда един критически ум. Човек, като влезе в духовния свят и добие известна светлина,
започва да обръща чрезмерно внимание на окръжаващите го хора и по този начин започва да се спъва в
погрешките на хората. Имайте предвид следното нещо:
погрешките на хората не са създадени сега. Причините
на погрешките са отдавна създадени, в друго някое съществуване, а сега идат последствията от тия погрешки. От последствията, които виждате, ще се изправят
причините на тия погрешки... Това не значи, че трябва
да бъдем индиферентни към погрешките, но да се поучаваме от тях. Погрешките на другите хора, това е тор
за духовния човек. Той може много добре да се огледа
в тях и да се поправи. 126-41
Като ученици, които сте слезли на земята, от вас
се изисква голямо смирение, да не се бъркате в работите на своите ближни, да не се осъждате. - Че някой
не мисли право - това не е ваша работа. Еди-кой си не
постъпил право - и това не е ваша работа. Щом осъдите някого, вие веднага се свързвате с неговата отри121

цателна черта. Който се осмели да осъди някого в духовния свят, той веднага се нагърбва да поеме половината от неговия недостатък и да плати за него като за
свой дълг. 54-159
Щом съдиш някого за нещо, непременно туй ще ти
дойде до главата. 126-42
Ако познава формата, съдържанието и смисъла на
нещата, човек никога не би си позволил да критикува.
Щом не критикува, той ще бъде свободен от всякакви
противоречия. 60-6
Като казваме, че човек не трябва да се занимава
с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава чистотата на своя
живот и да се излага на смърт. Да се занимавате с
недъзите на хората, това е зараза, която разрушава
организма. 130-143
Ако критикуваш, можеш да критикуваш своя вътрешен живот. 65-220
Не се занимавайте с личния живот на хората. Видите ли, че двама души се карат, не ги съдете, не се
ровете в причината на техния спор. Не се интересувайте
от това кой как живее, как се облича, как се храни и т.н.
Само онзи има право да се занимава с личния живот на
хората, който е изправил своя живот. 60-224
Някой одумва приятеля си и казва: „Аз правя това
от любов към него, да се изправи." Не, по този начин
Любовта не постъпва. Тя не вижда злото. За нея всичко
е красиво, добро. Грях за нея не съществува. 47-104
Не съди брата си, остави го сам да се изправи.
60-214
КРЪВТА
Царска кръв може да тече в жилите ти, но ако не
си учил, ако не си добър, тази кръв ще се измени. Ти
може да си овчар някъде, ако живееш добър живот, твоята кръв царска ще стане. 216-74
Причината на физическите и на психическите болести се дължи на нечистата кръв. 88-264
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Ако кръвта ви е нечиста, бацилите на различните
болести намират условия във вас да се размножават и
растат. Чиста ли е кръвта ви, те умират. Чистата кръв
е бич за бацилите на болестите. Пречистването на кръвта става с чисти мисли, чувства и постъпки. 143-61
Колкото по-малко въздух приема човек, толкова
по-слабо се окислява кръвта, поради което се явяват чести заболявания: ту в мозъка, ту в дробовете, ту в стомаха. При това положение се отделя повече въглена киселина, повече утайки. Тогава казваме, че кръвта на човека е нечиста. 34-58
Щом храната не се смила добре, и кръвта не може
правилно да се пречиства. Тогава в организма на човека,
около ставите, се натрупва полуорганическа материя, във
вид на утайки. 78-149
Ако стомахът му се свива и разпуща неправилно,
той не може да говори за естествено хранене. Свие ли се
стомахът, храната не може да се смели, вследствие на
което се образуват отровни газове, които отравят кръвта. Отровната, нечиста кръв причинява болести и разстройство на отделните органи. 88-265
Нечистите мисли, чувства и постъпки правят кръвта нечиста и създават условия за разни болести в човешкия организъм. 143-61
Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те
оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и
изхвърлят нечистотиите си в нея. В процеса на размножаването си тези ларви изяждат тлъстините в човешкия
организъм, от което човек постоянно слабее. Изверженията им пък тровят кръвта. 88-264
Когато някой човек става нетърпелив, в кръвта му
се явяват чужди вещества. 45-174
Лъжата изменя химическия състав на кръвта. 79-81
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата, и кръвообращението се подобрява. 80-107
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КЪПАНЕТО
Водата чисти тялото ви, отваря всичките седем милиона пори, чрез които дишате. 143-46
Сега се срещат много хора обезсърчени, отчаяни,
които казват: „Болен съм, не ще мога да постигна своите желания, не мога да уча, не мога да се подвизавам
духовно." Нужно е тия хора да направят през лятото
най-малко 60-70 водни бани, да се изпотят, да се пречисти тялото им, за да добият необходимото за тях здраве и сила... Казвам: ако вие не използвате топлото време и не употребите малко усилие за тия бани, за да
изхвърлите из организма си всички утайки, които са
наслоени в него, Природата сама ще ви застави да направите тези упражнения... Ще ви тури на легло, да лежите
най-малко 5 - 6 месеца. 99-128
ЛАКОМИЯТА
Човешката лакомия няма край. Тя представя тъп
ъгъл, който все повече расте, докато дойде до 180 градуса, т.е. до правата линия. Когато ъгълът дойде до 180
градуса, човек ляга на гърба си, превръща се в права
линия и заминава за другия свят. 87-82
Защо умира човек? - От голяма алчност и лакомия. 108-330
ЛАМТЕЖЪТ
Докато човек има вътрешно стеснение, вътрешно
ограничение и ламтеж към всичко чуждо, той не разбира Любовта, не намира смисъл в живота. 130-116
ЛЕНОСТТА
определение
Мнозина смесват леността с почивката, но те са
две различни състояния. 83-39
Неправилно приложената почивка се превръща в
леност. 83-35
Леността е съзнателна сила, която се домогва до
човека, за да му противодейства в развитието. 83-44
Леността е тихо течение в Природата, но попадне
ли в него, човек се натъква на големи противоречия и
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започва да търси щастието там, дето не може да го
постигне. 83-37
Помнете: Леността е майка на злото. 83-49
Човек може да бъде външно и вътрешно ленив.
Външната леност се изразява в нежеланието на човека
да работи, да учи, да се моли. Колкото и да е лоша
външната леност, все пак тя може да се преодолее.
Страшна е обаче вътрешната леност, т.е. пасивност; с
нея именно човек трябва да се справя. 108-145
Леността е състояние, което съществува и в трите свята - във физическия, в духовния и в умствения.
83-36
причини за леността
Когато хората изгубят своите първични идеали, леността се явява на сцената на живота. 83-38
Изгуби ли човек посоката на своя вътрешен живот, той става ленив. 83-38
Когато силите на човека се уравновесят, т.е. дойдат до границата на безразличието, тогава се явява леността, бездействието. 83-44
качества на леността
Ленивият прекарва в бездействие и не знае защо не
му се работи. 83-38
Ленивият обича да се удоволства... Леността изключва всякаква култура. Ленивият може да се нарече
цивилизован, но не и културен човек. Ленивият, слабият
не правят усилия за развитието си... Ленивият не обича
да се движи, да мени мястото си, затова търси удобства
в живота си и очаква всичко на слуги. 83-35, 36
Само ленивият отрича знанието; само ленивият избягва страданията. Който бяга от страданията и ги отрича, е ленив човек. 83-39
Мнозина не успяват в живота си, защото чакат всичко да им се даде наготово. Те разчитат на благоволението на Бога, да погледне към тях благосклонно. 80-224
Ленив ли е, ще знаете, че той е извън истинския
път на живота. За него животът няма цел и смисъл, за125

това желанията и мислите му са разхвърляни и неправилни. 83-39
Леността не води към щастие, но към разрушение.
83-37
В края на краищата човек намира, че всички
погрешки и неуспехи се дължат на леността. 83-57
последствията от леността
Противоречията, които съществуват в човешкия
живот, се дължат на леността, на ленивите състояния на
човека, които понякога обхващат ума и сърцето му и
препятстват на неговите благородни стремежи... Леността се придружава с едно отрицателно качество - с отлагане... Ленивият не бърза, той гледа през очите на вечността; той няма висок идеал, няма определени идеи.
Понеже се стреми към вътрешно спокойствие, затова
избягва тревогите... Той обича да има мека кожа, главно
меки ръце. 83-36
Леността произвежда известна разпуснатост на организма. 83-40
Остане ли в покой, в бездействие, той влиза в областта на свещения мързел. Бездействието и мързелът
водят към ръждясване, а ръждясването - към разлагане.
87-273
Ленивият не може да реализира своите идеи. Леността не внася подтик, импулс в човека, но спира развитието му. 83-40
Леността води към старост, към осакатяване на човека. 159-24
природата и леността
Природата има крайно отвращение към ленивите
хора. 80-83
Разумната природа не обича лъжите, не обича бездействието, не обича да се престъпват нейните закони.
Дълго време тя мълчала и наблюдавала човека, докъде
ще отиде в своето безумие. Като видяла, че тази работа
няма да се оправи сама, тя всеки ден туряла на гърба на
човека по една прашинка. Понеже се поддал на леност126

та, човекът не изтърсвал сам праха от гърба си, но
очаквал да дойде някой отвън, да го очисти. Дълго време чакал, но никой не дошъл да му помогне, докато
най-после на гърба му се събрал толкова прах, че започнал да прониква в съзнанието му. В резултат на това животът му започнал да се изопачава, да губи смисъла си. Той не разбрал, че причината за помрачаването на съзнанието му е в самия него. Натрупването на
човешкото съзнание с прах го довело най-после до крайно затлъстяване на организма, при което той огрубял,
обезобразил се - изгубил своята красота... Ден след
ден той се отпущал, докато се оформил като ленив човек и се поддал на бездействието. 83-46
противопоставяне на леността
За да придобие дълбоко разбиране за живота, човек трябва да схване всички скрити методи, чрез които
леността пуща пипалата си и го обхваща. Като открие
методите и прийомите, с които леността си служи, човек може да й се противопостави. 83-43
Да кажем, че мнозина се намирате под влиянието
на мързела. Какво трябва да правите, за да се освободите от него? Ще си служите със закона на внушението.
Ще си кажете: „Утре ще стана в 4 часа!" Но успите се
и станете в 5 часа. На втория ден пак ще кажете: „Утре
ще стана в 4 часа!" Обаче, ставате в четири и половина
часа. На третия ден пак ще кажете същото. Ще продължавате така, докато придобиете навик да ставате точно
на времето, което искате. Можете да продължавате така
1 - 2 - 3 месеца, докато добиете навик. 126-227
Мнозина се оплакват от съдбата и се чудят кой
ги е довел до това положение, да се чувстват вързани
и ограничени. Много просто - леността ги е вързала.
- Как да се развържем? - Като влезете в закона на
прилежанието. От който момент започнете да работите със закона на прилежанието, вие ще се освободите
от ограничителните условия на своя живот. Свържете
ли се с прилежанието, всякакъв страх ще изчезне от
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вас... Прилежанието е изкачване по високи планински
върхове. 83-57
За да не се загнезди леността в ума, в сърцето или
във волята на човека и да се предаде като болезнено
състояние на душата му, той не трябва да отстъпва пред
никакви мъчнотии в живота си. 83-44
Когато някой изпадне в състояние на леност, нека
мисли за животните. Те обикновено са пъргави, подвижни. Нуждата за храна ги е заставила по цял ден да се
движат, да задоволят глада си. Като мислите за животните, вие се свързвате с тях и те ви стимулират с енергията си. 72-86
ЛИМОНИТЕ
Някои от моите ученици, като чели за ползата от
лимоните, сами се подлагат на лекуване с лимони. Те
започват от един лимон и всеки ден увеличават броя,
докато стигнат до десет лимона на ден. После се връщат от десет до един. Лечебна е лимонената киселина,
но трябва да знаете как да я употребявате. Иначе тя
причинява простуда. Понеже отнема топлината на организма, капилярите се свиват, кръвообращението се
нарушава и човек заболява. Достатъчно е по един лимон
на ден. 113-78
ЛИПСИТЕ
Болестите показват, че липсва нещо на човека.
106-336
ЛИЦЕТО
Ако цветът на лицето ви е жълт или червен, с помощта на мислите си, вие трябва да го измените. 88-270
ЛОШИТЕ ХОРА
Лошите хора развалят добрия живот... Наистина,
работата ви няма да се нареди добре, ако срещнете на
пътя си човек гневен, злобен, зъл, защото от него излизат противодействащи сили... От лошия човек лъха мрак,
неразположение. Както разбойникът може да убие човека с пушката си, така и лошият човек със своите мисли
и чувства може да убие човека. 22-13
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ЛЮБОПИТСТВОТО
Както има примеси в материалния свят, така и в
психическия - в мислите и чувствата на човека. Чуваш
да се говорят лоши работи за някого. Без да искаш,
това достига до ушите ти. Това е кал, която не трябва
да допущаш в себе си. Виждаш, че някъде станало
убийство. Не се интересувай, как е станало убийството
- и това е кал. Не допущайте никаква кал в съзнанието
си. Само онзи може да се интересува от тези неща,
който отива да помага. Щом не можеш да помогнеш,
няма защо да проявяваш любопитство. 67-159
Освобождавайте ума си от всички ония впечатления, които не можете да асимилирате. 67-159
ЛЪЖАТА
Какво представя лъжата? - Най-малката погрешка
в света, която води към най-големи опасности. 146-192
Всяко нещо, придобито с лъжа, изчезва. 146-195
Излъже ли човек, непременно ще го сполети нещо:
или ще падне, или ще заболее, или отвън някой ще му
причини някаква неприятност. 144-403
И за най-малката лъжа Природата наказва. Някой
обича да гюлъгва, но иска да се изправи, да се освободи
от този недъг. Какво прави Природата тогава? - Щом
този човек си позволи да излъже, веднага езикът му се
изприщва. 79-80
Колкото малка да е лъжата, тя е подобна на микробите, които се размножават и причиняват нещастия на
хората. Като се размножава, лъжата оставя нечистотиите си в ума и в сърцето на човека, с което му причинява
големи пакости. 144-403
Който лъже, той се намира в болезнено състояние,
както онзи, на когото стомахът е разстроен. 33-101
Причината за всички язвички в стомаха се крие все
в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта
и на тъканта на организма. 79-81
Страшно е за оня, който лъже. Той внася отрова в своя организъм. Тая отрова се предава в кръвта
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на бъдещите поколения и те постепенно се израждат. 65-202
Какво ще бъде положението на човека, който лъже, че е болен? - Щом не говори истината, той ще се
разболее. 88-160
Не лъжи! - Защо да не лъжа? - За да не умреш, да
не изгубиш всичките блага на живота. 113-127
Лъжата е бирник; дойде ли в дома ти, каквото намери, ще го задигне и ще си замине. 113-127
Лъжата носи смърт. 113-127
Не искам да умра! - Изпъди лъжата вън от себе
си. 113-127
ЛЮБОВТА
Хората често си играят с динамичната любов, без
да подозират каква вреда може да им причини тази
любов. Динамичната любов може да пресуши сърцето
на човека, да го превърне в пастърма. Съвременните
хора, млади и стари, искат да обичат, без да подозират, че обичта е сложна наука, за изучаването на която са нужни хиляди години. 144-32
Най-големите нещастия се дължат именно на егоистичната любов. Тя придава на човешкото сърце повече топлина, вследствие на което след известно време то се овъглява. От тази любов умът пък почервенява и човек става неврастеник. Най-после и волята
на човека става черна. Почернее ли волята му, той
минава за лош човек... За да се избави от изсушаване
на сърцето, от почервеняване на ума и от почерняване
на волята си, човек трябва да се стреми към разумната Любов. Той трябва да стане господар на своя ум, на
своето сърце и на своята воля. 144-32
МАГНЕТИЗМЪТ
Има положителен и отрицателен магнетизъм.
35-38
Когато отрицателният магнетизъм преобладава в
човека, той е осъден на психическо гниене. 35-38
Магнетизмът събужда чувства. 85-357
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МАЗНИНИТЕ
Възрастният човек има много мазнини, които са
причина за различните болести. Болестите се причиняват от наслояванията в човешкия организъм. Мазнините
трябва да изгорят, да стане коренно пречистване на организма... Остане ли човек със старата материя в себе
си, тя ще го отнесе на онзи свят. 148-100
МЕЛАНХОЛИЯТА
Дето Правдата отсъства, там има меланхолия. Ако
си меланхоличен, ще знаеш, че Правдата отсъства от
сърцето ти. 27-286
МЕСОТО
Месото съдържа много отрови и нечистотии в себе
си, които причиняват много болести. 144-344
Ако само една свинска клетка влезе в човешкия
организъм, други 4 - 5 клетки трябва да я обиколят и пазят, да не направи някаква пакост. Свинските клетки причиняват по-големи пакости, отколкото могат да свършат някаква полезна работа... Свинската мас не е за препоръчване. 148-46
Ако му се каже, че не трябва да яде месо поради
отровите, които месната храна съдържа, той трябва
да слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Господа, никой не може да му помогне срещу
тия отрови. Голям бич са те за съвременното човечество! Причината за болестите на хората се дължат
именно на тия отрови. За да се изчисти кръвта на
човека по естествен път, изискват се най-малко десет
поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на
ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи, в десет
години човек може да пречисти кръвта си и да се
подмлади. Наука е това. 52-136
Понеже в животните се заражда ужасен страх, ужасна омраза и отвращение към всички, които искат да им
отнемат живота, всичко това се възприема като отрова
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от тия, които ядат месото им. Тази отрова разклаща нервите им. 10.19-12
Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замести месото? - С боб. 82-122
МИКРОБИТЕ
Боледува ли човек, има ли известни нещастия определено е математически, колко време ще се продължават, понеже всички болести се дължат на известни
живи същества, на микроби, чийто живот не е съгласен
с онзи на болния. 115-18
Всички болести се дължат на известни микроби,
малки същества, които се развиват в организма на човека. Значи, те намират във вашия организъм достатъчно
количество храна, съответна за тяхното развитие. Какво
трябва да правите? - Не им давайте такава храна и те ще
си заминат. 127-441
Микробите са малки същества, които живеят паразитно. Те оставят нечистотиите си в човешката кръв,
вследствие на което причиняват различни болести. Чрез
мисълта си човек може да забрани на тия паразити да се
размножават в него и ги изпъжда навън. 54-269
Микробата, докато е вън от човека, тя съществува
само като възможност. Влезе ли в него, тя започва да се
размножава, прониква в кръвта му и го разрушава. 144-404
Започва картечен огън между белите кръвни телца - стражарите в организма, и микробите, които влизат отвън. Ако организмът надвие на микробите, човек
оздравява; ако не надвие, микробите го хващат в плен,
заробват го и след това го занасят на другия свят. 66-4
Казвам: „Хванала го е треската. Сега старите хора
си представят, че треската, като някоя жена, суха, която
иска да изсмуче кръвчицата, ще му извади греховете.
Тъй са казвали в средните векове, а сега учените казват,
че това са малки бацили... Съвременната наука отговаря: „Микробите са причината." Но причината за микробите?.. Микробите нападат хора, които някога незаконно са забогатели. Микробите никога не нападат човек с
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чиста и здрава кръв, а там, дето намерят нечиста кръв и
нечисти мазнини - нападат. 7-82
Имате една болест за лекуване. Нека допуснем, че
е дифтерит или чума. Това са ред микроби. Силата на
тази болест седи в чрезмерното размножаване на микробите. И всички лекари се стремят да спрат тези микроби, защото, като се размножават, изхвърлят своите извержения, които отравят кръвта и човек умира. Следователно, първото нещо: спрете размножаването на тези
микроби! В болестта имате два живота, които са в дисхармония. Единият живот е размножаването на тези микроби, а другото положение е редът и порядъкът на тези
клетки. Питам тогава: няма ли начин да се възстанови
тази хармония? - Има начин. Трябва да концентрирате
вашия ум, да го държите във връзка с Господа и да кажете: „Господи, ние имаме много богатства. Тези неканени гости са дошли да го унищожат, да го изядат, помогни ни!" Някой път може да изядат всичкото ви богатство и нищо да не остане от вас. Ще концентрирате
ума си и лекарят ще дойде. Той е необходим. Един човек
сам не може да лекува болестта си, двама души трябват.
Лекарят ще дойде, той е единият, неговият мозък е едно
динамо, а вие сте вторият. Ще концентрирате вашата
мисъл към тези микроби и ще спрете тяхното размножаване. Веднага ще усетите, че температурата не се покачва. Качването и спадането на температурата показват бързите промени, които стават в охтичавите. Значи,
най-първо температурата трябва да се уравновеси, да дойде до нормалната температура. Ще концентрирате вашия ум, вашите чувства, ще турите волята си в действие
и ще кажете: „Аз съм по-силен от тези микроби." ...Ти
нали искаш да бъдеш гражданин на Царството Божие?
Ако с тези малки болести не можеш да се справиш, как
ще можеш да се справиш с по-големи работи? 8-156
Болестите ще съществуват, докогато оставяме тези микроби да съществуват у нас и да влагат там своите излишъци. 115-18
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Хремата, треската, туберкулозата и ред още болести се дължат на размножаването на известни бацили в
организма. Това размножаване на бацилите представя любовен процес, през който те минават. За тях е добре - те
пеят, играят, веселят се, но човека опичат. Той става
жертва на тяхната любов. 51-115
Микробите, макар малки и невидими същества,
могат да повалят не само слабия човек, но даже и найголемия юнак. - Къде се крие тяхната сила? - В бързото размножаване. В 24 часа те се размножават толкова много, че достигат на брой до 40-50 милиона и
като войска обсаждат човека, нападат го и го повалят
на земята. Те изтеглят енергията на човека и го обезсилват. Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви външни примеси,
без никакви органически утайки в нея, той устоява на
всякакви микроби. И да попаднат в кръвта му, те нямат условия да се размножават. Ето защо, когато казваме, че човек трябва да бъде абсолютно чист, с висок морал, имаме предвид ония благоприятни условия,
които го предпазват от микробите. Чистотата е защита на човека от ония невидими, тайни врагове, които
внасят най-силните отрови в организма. 88-233
Микробите не действат върху чистия човек. Ако
човек има чисто сърце и светъл ум, никакво зло не може да го сполети. 11-91
Не давайте възможност на микробите да се размножават чрезмерно във вашия организъм. 92-193
МИНАЛОТО
Някой богат човек не вярва, че страданията, които
днес има, са резултат на неправдите, които е вършил в
миналото. 83-272
Когато някой от миналите животи на човека премине през съзнанието му, той се чувства недоволен,
животът му се обезсмисля и потъмнява. Ето защо,
всички хора трябва да преминат тази тъмна зона на
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живота и да отидат на светлата страна, в зоната на
праведните хора. 18.5-15
Докато човек се занимава със стари работи, никога не може да бъде здрав. 87-204
Той постоянно се връща към младините си и казва: „Какво беше едно време!" - Какво е било едно време, не е важно. Днес какъв си, какво можеш да направиш, това е важно. 87-205
Тази злоба, тази омраза, тези неразбранщини между хората, всичко това не е продукт на настоящето, а
е продукт на миналото... Например, явява се у някой
човек една болест, като разстройство на мозъка, стомаха или какво да е друго; тази болест се явява сега,
но причините за явяването й са от преди 100, 200, 1000
и повече години. Лекарите признават, че тази болест
се е появила най-много от преди 20 години. Тези болести се причиняват от много натрупани остатъци, от
много непотребни утайки, които предизвикват реакция и създават анархия в организма, вследствие на което се явява температура, и ние с ужас наблюдаваме
как температурата се повишава от 38 градуса на 39,5
градуса, 40 градуса, 40,5 градуса, 41 градуса и краят
наближава. „Колко страшно нещо!" - казвате. Аз казвам: Няма нищо страшно, освен повишаване на температурата. Човек може да остане жив не само при 41
градуса, но и при 100, 200, 2000 и повече градуса. Ще
ме

