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Предисловие 
 

Тази книга не спада към развлекателните четива. 

При задълбочен и внимателен прочит тя може да промени 

целия ви живот. 

Съдържанието на книгата не е плод на моята фанта- 

зия или творчески полет на мисълта. Аз само прилежно 

записвах в продължение на 9 години Посланията, които 

искаха да предадат на света чрез мен Владиците на Мъд- 

ростта – тази невидима Йерархия на Светлината, която 

грижливо ръководи човечеството на Земята в продълже- 

ние на милиони години. 

За времето от 2005 до 2013 г. аз приех около 450 

Послания. Всички Послания са публикувани в поредицата 

книги „Слово на Мъдростта”, с тях можете да се запоз- 

наете на сайта „Сириус” http://sirius-ru.net (на български 

език: www.sirius1-bg.net – бел.пр.). 

В книгата са публикувани избрани Послания, обеди- 

нени от темата за проявлението на Закона за Карма в на- 

шия физически свят. 

Тъй като Посланията са дадени от различни Влади- 

ци, от различни енергийни нива, безопасно за вас ще бъде 

да прочитате не повече от едно-две Послания на ден. 

Съсредоточеното четене на Посланията в удобно за 

вас време на деня, последвано от размишление над тяхно- 

то съдържание, може да облекчи живота ви, да му предаде 

нов смисъл и дори напълно да го промени, насочвайки го 

в Божественото русло. За постигане на най-добър резултат 

се препоръчва периодично да се връщате към тази книга и 

да я прочете отново цялата или отделни Послания по ваш 

избор. 

Татяна Микушина

http://sirius-ru.net/
http://sirius-ru.net/
http://www.sirius1-bg.net/
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ко  знанието  за  Закона 

за  кармата,  или  Закона 

за възмездието, беше ши- 

роко разпространено сред 

хората  на  Земята  и  особе- 

но сред младежта, щяха да 

бъдат предотвратени много 

постъпки на хората, които 

те извършват поради своето 

невежество. 

Познаването на Закона 

за кармата е първата крач- 

ка, която е необходима на 

всеки индивид, за да не греши и да действа в живота си, 

като се ръководи от Божестве- ните принципи. 

Затова основна задача на всеки от вас в най-близко 

време е да бъдат запознати колкото е възможно повече 

хора със Закона за кармата или възмездието. Най-добро- 

то ще бъде личният пример, който ще дадете на вашето 

дете, на семейството си, на вашите колеги в работата. 

 
Възлюбеният Сурия, 

23 юни 2005 г.
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Вие трябва да станете проводници, 

чрез които ще се извърши 

насищането на физическия план 
на планетата Земя със Светлина 

 

Възлюбената Атина Палада, 

17 април 2005 г. 
 

<…> 

АЗ СЪМ дойдох днес при вас, за да ви дам някои 

знания относно проявленията на Закона за Кармата във 

вашия физически свят. Когато се въплъщавате, зад вас се 

спуска една завеса и вие преставате да си спомняте как- 

во се е случвало с вас преди това, забравяте предишните 

си прераждания. Това положение на нещата не винаги е 

било така. Тази мярка е по-скоро хуманна по отношение на 

вашите жизнепотоци, а не ограничителна. 

Работата е там, че в много от вашите животи вие сте 

извършвали множество не особено добри постъпки и ако 

си спомняте за всичките извършени злини и злоупотреби, 

вие не бихте могли да действате в настоящия си живот. 

Ето защо завесата във вашата памет се спуска веднага след 

раждането ви. Все пак тази завеса не е съвсем плътна за 

онези, които със своите заслуги са отворили пътя към дар- 

бата да виждат в миналото и бъдещето. Знаете, че мнозина 

пророци и светци, въплътени на Земята в миналото и днес, 

са ясновидци. 

Завесата се приповдига, когато четирите ваши низ- 

ши тела придобият достатъчна степен на чистота и вашето 

съзнание достигне онова равнище, при което няма да се 

изплаши от някои неща, случващи се при взаимодействие- 

то между световете. Човешкото съзнание наистина е много
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ограничено. То е ограничено от ролята, която изпълнявате 

в текущия си живот, ограничено е от вашата карма, която 

сте натрупали през миналите си животи. На практика ва- 

шата карма е препятствието, което стои между вас и фи- 

ните светове. Вашата карма представлява енергия, плътна 

енергийна субстанция, която има много ниска честота на 

вибрация. Тези ниски вибрации са всъщност завесата, коя- 

то ви отделя от нашия свят. 

Така че, възлюбени мои, няма никаква разлика меж- 

ду вас и мен, освен разликата в нашите вибрации. И когато 

получавате възможност чрез вашите старания и заслуги да 

се освободите от вашата карма, да се отървете от вашите 

недостатъци, тогава получавате способността да общува- 

те с нашия свят, да посещавате нашия свят. Диапазонът 

на вашето възприемане на света се разширява и вие при- 

добивате много способности, които се наричат дарове на 

Светия Дух. 

Затова целта на моята днешна беседа е да разберете 

съвсем ясно, че единствено вие самите, вашите действия 

в миналото и настоящето са създали тази завеса, която ви 

отделя от Реалния Свят на Бога. А доколкото според зами- 

съла на Бога всичко в тази вселена се развива по еволю- 

ционен път, то следващият етап, който вие неизбежно ще 

достигнете, ще бъде освобождаване от кармата на вашите 

земни въплъщения. 

Вие се освобождавате от вашата карма и се издигате 

на по-високо енергийно ниво. 

Има няколко начина да се освободите от вашата кар- 

ма. Единият е да правите правилния избор във всичко. 

Вашият живот не е нищо друго, освен поредица от ситу- 

ации, в които ви се дава възможност да направите избор. 

Единият от изборите ви приближава към Бога, а другият
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ви отдалечава от Бога. Всичко е много просто. Цялото 

многообразие от житейски ситуации може да бъде сведено 

до тези два избора. 

Този път е единствен за хората, приели въплъщение 

на Земята. Останалите начини са спомагателни. 

Знаете за пътя на молитвената практика, когато със 

сърцето си привличате допълнителна Божествена Енергия 

във вашия живот и с помощта на тази енергия стопявате 

кармичните си натрупвания. 

Наскоро ви беше разказано за една по-висша прак- 

тика за изчистване на кармата чрез пулсациите на чакрите 

(в диктовките от 12 април и 16 април 2005 г.). Но за съжа- 

ление, тази практика става достъпна само за тези, които 

достигнат достатъчно високо ниво на духовни постиже- 

ния. 

Най-важен за вас си остава стремежът към преодо- 

ляване на ограниченото състояние, в което се намирате 

поради кармични причини. Когато знаете диагнозата, ще 

ви бъде по-лесно да намерите правилното лечение и да го 

приложите в живота си. 

Затова всичко, което правите в живота си, е за вас 

начин да преодолеете вашето ограничено кармично със- 

тояние. Именно заради това вие приемате това въплъще- 

ние. 

Такъв е Законът на този свят. Някога вие сте избра- 

ли да изпитате себе си чрез въплъщение като индивиду- 

алност. Получили сте свободата да провеждате своите 

експерименти. И сте започнали да използвате Божестве- 

ната Енергия по свое усмотрение. Затова ви е била дадена 

личност. На определен етап от еволюционното развитие на 

вашата личност е бил даден разум. А разумът е двойствен. 

Той има възможност да избира как да използва своите спо-
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собности. 

В резултат на експериментите ви с вашия ум сте за- 

почнали да се обгръщате с все по-плътни енергии и да съз- 

давате карма – като не използвате Божествената Енергия в 

съответствие с Божествения замисъл, а в съответствие със 

замисъла на вашия собствен ум. 

Дейността ви в плътния физически свят в продъл- 

жение  на  милиони  години  е  създала  тази  действител- 

ност, в която се намирате сега. Известно ви е, че околни- 

ят свят е само едно огледало, в което се отразява вашето 

несъвършено   съзнание. 

Имало  е  етап,  когато  в  съответствие  с 

Божествения план за тази вселена ви е било разрешено да 

експериментирате с Божествената Енергия в съответствие 

с вашата свободна воля. 

Сега настъпва нов етап. По време на първия етап вие 

сте потъвали в илюзията, а сега настъпи етапът на завръ- 

щане в Реалния Свят на Бога. 

По замисъла на Твореца, същите онези души, кои- 

то са участвали в създаването на илюзията, чрез своите 

действия трябва да преодолеят нейното илюзорно прояв- 

ление. Преди всичко, ще трябва да се отречете от вашето 

несъвършено творение в своето съзнание. 

През първия етап вие все повече и повече потъва- 

те в материята и все повече и повече се отдалечавате от 

Бога. По време на втория етап, чрез осъзнаване на вашето 

Единство с Бога, вие трябва да се върнете към вашата ре- 

ална част, като се откажете от илюзията и се обърнете към 

Реалността. 

Като преодолявате вашето несъвършенство, отра- 

ботвайки своята карма, вие повишавате своите вибрации, 

а едновременно с повишаването на вашите вибрации се
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повишават и вибрациите на заобикалящия ви свят. 

Като преодолявате себе си, своята човешка природа 

и придобивате все повече и повече Божествени качества, 

вие постепенно се завръщате към Божествената Реалност, 

от която вашите души са дошли във физическия свят, за да 

експериментират. 

Предназначението на тези диктовки, давани от нас 

чрез този посланик, е именно да разбудят паметта на ва- 

шите души, да дадат вярна посока на вашите стремежи. 

В хода на вашето развитие вие постепенно получа- 

вате все по-правилно виждане, постигате Божествената 

истина и на определен етап ставате единни с тази Истина. 

Опитах се днес да ви дам малко по-друг поглед върху 

протичащите на Земята промени. 

Действително, всички изменения ще бъдат възмож- 

ни и стават възможни само с ваша помощ, с помощта на 

стремленията на вашите сърца и с помощта на Божестве- 

ната Енергия, която вие пренасяте във вашия плътен свят. 

В най-скоро време всички вие, които четете тези ре- 

дове, трябва да станете проводниците, през които ще се 

извърши насищането на физическия план на планетата 

Земя със Светлина. 

Желая ви успех по този път и преодоляване на всич- 

ко онова вътре във вас, което ви пречи да осъществите за- 

мисъла на Бога за тази планета. 
 

АЗ СЪМ Атина Палада.
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От вас се искат конкретни действия 

на физическия план 
 

Възлюбеният Ел Мория, 

28 април 2005 г. 
 

<…> 

АЗ СЪМ дойдох, за да утвърдя за вас ново знание и 

разбиране за събитията, които стават сега на финия план 

на планетата Земя. 

Знаете, че става смяна на циклите. Много се говори 

за това и в диктовките, дадени чрез този посланик, и в дик- 

товките, дадени от нас чрез други посланици. 

С какво се характеризира сегашният етап  на преоб- 

разованията, които стават на Земята във връзка със смяна- 

та на циклите? 

Ще се учудите, ако ви кажа, че преобразованията на 

финия план практически са завършени. Ние изчистихме от 

негативните енергии, успели да проникнат в несвойствени 

за същността им слоеве, всички слоеве на финия план, с 

изключение на най-долните астрални слоеве. 

Това  беше  грандиозна  работа,  възлюбени,  и  ние 

я завършихме успешно. 

Сега настъпи етап, когато пристъпваме към изчист- 

ване на близките до физическия план слоеве и към изчист- 

ване на самия физически план. 

В какво се състои трудността? Силите, които неза- 

конно са успели да проникнат в слоеве с високи вибрации, 

сега са притиснати от нас към Земята. И те търсят какъвто 

и да е предлог, за да утвърдят позициите си на физическия 

план и най-плътните слоеве на астралния план. 

Тези сили нямат собствен източник на Божествена
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Енергия и се хранят с вашата енергия, която вие понякога 

така необмислено им предоставяте. 

Затова сега на първо място излиза въпросът за 

контрола над изразходването на Божествената Енергия. 

И лайтмотивът на почти всички тези диктовки, ако 

внимателно ги препрочетете, е точно контролът над 

изразходването на Божествената Енергия, който вие, 

възлюбени, трябва да осъществявате самостоятелно. 

Всеки от вас представлява източник на Божествена 

Енергия за вашия физически свят. Вие сами, като 

същества, притежаващи свободна воля, избирате за какво 

да употребите дарената ви от Бога Енергия. 

Вие не можете да не изразходвате тази енергия. 

Божествената Енергия постъпва във вашата аура от 

Божествения свят като непрекъснат поток всяка минута и 

всяка секунда от пребиваването ви на Земята. И само от вас 

самите зависи как ще се разпоредите с вашата Божествена 

Енергия. 

Силите на тъмнината нямат достъп до Божествена- 

та Енергия, но са много умели в начините на присвояване 

на вашата Божествена Енергия. Те вземат вашата енергия, 

която вие така лекомислено им давате чрез всяка небо- 

жествена дейност, която си позволявате да осъществявате 

във вашия свят. 

Цялата  съвременна  индустрия  удовлетворява  към 

90% от енергийните нужди на тъмните сили. Замисляли ли 

сте се някога за това, възлюбени? Струва ви се безобидно, 

когато отидете на рок-концерт или си позволявате да 

гледате филми на ужасите, сапунени сериали, филми, 

пропагандиращи насилие. 

Струва ви се безобидно, ако следвайки модата, купу- 

вате въобще ненужни предмети, вещи. Всяка придобита
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от вас вещ носи определени вибрации. Има вещи, които 

носят в себе си Светлина, а има вещи, които ви отнемат 

Светлината. Замисляте ли се за това, когато харчите пари- 

те си, друг еквивалент на вашата Божествена Енергия, за 

да се сдобиете с небожествени вещи? 

Съветвате ли се със своето Христово АЗ, когато пра- 

вите покупките си? 

Всеки момент от вашия живот вие правите избор и 

този ваш избор насочва Божествената ви Енергия или към 

умножаване на илюзиите в този свят, или за намаляване на 

тази илюзия. 

Вие оцветявате Божествената си Енергия с прекрас- 

ните си чувства, пълни с радост и любов и повишавате 

вибрациите на този свят. А когато сте изпълнени с отри- 

цателни мисли и чувства, вие пълните този свят с тежка 

енергия, с гъста утайка от вашите негативи. 

И само вие самите можете да осъществите контрол 

над всеки ерг изразходвана от вас Божествена Енергия. 

Ние не можем да направим това вместо вас. Много бихме 

искали всеки от вас да се превърне в проводник на Свет- 

лината, изпълващ заобикалящия ви свят с вибрациите на 

хармония, красота, любов, радост. И ние поемаме задъл- 

жението да помагаме на всеки от вас, който искрено по- 

иска да ни помогне в нашата работа по изчистването на 

вашата октава от силите на тъмнината. Но ние не можем 

да ви заставим да направите този избор, възлюбени. 

Предлагаме ви много просто решение, което няма 

да изисква от вас даже отделяне на допълнително време, 

необходимо за четене на молитви. Макар че молитвите 

сега са необходими на света както никога, явявайки се до- 

пълнителен източник на Светлина за физическата октава. 

Но ако вие постоянно се контролирате как изразход-
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вате Божествената си Енергия, това няма да изисква от вас 

никакви допълнителни разходи. Напротив, ще способства 

за икономия на паричните ви средства. Защото ако се за- 

мислите къде харчите парите си, ще стане ясно, че 90 % 

от вещите и продуктите, които купувате, въобще не са ви 

нужни за поддържане на физическото ви тяло. Обратното, 

те спомагат за разрушаването на тялото ви и ставате за- 

висими от цялата индустрия, която отначало ви въвлича в 

процеса на разрушаване на физическото ви тяло и вашата 

психика, а после услужливо ви предлага огромен набор от 

скъпо струващи средства, които уж подпомагат възстано- 

вяването на здравето ви. 

Контролирайте се в течение на целия ден. Наблюда- 

вайте мислите си, чувствата си. Накъде са насочени ваши- 

те мисли, накъде тече вашата енергия. Обърнете внимание 

за какво мислите. Вие мислите за несправедливото прави- 

телство и изпращате енергията си на членовете на ваше- 

то правителство, мислите за това колко несправедливо се 

отнесе към вас началникът ви на работа и му изпращате 

енергията си, мислите за сюжета на току-що гледания са- 

пунен сериал и изпращате енергията си за умножаване на 

цял егрегор изкуствени мисли и чувства, който се намира 

на астралния план. 

Вие сте отговорни за всеки ерг енергия, който леко- 

мислено изразходвате. И всеки път, когато изразходвате 

енергията си не в съответствие с Божествените принципи, 

вие създавате карма. И когато сте осведомени за кармич- 

ния закон и въпреки това продължавате да нарушавате Бо- 

жествените принципи в угода на егото си, вашата карма е 

по-тежка. 

Повярвайте, ние не изричаме тези думи напразно. И 

не изразходваме енергията си напразно. Всяка дума, ка-
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зана ви в тези диктовки чрез този посланик, е насочена 

именно към това да ви даде знанията, от които най-много 

се нуждаете в този момент. 

Затова не се изморяваме да ви повтаряме едно и 

също: вие сте отговорни за изразходването на енергията 

си и сте отговорни за това двойно повече, ако продължа- 

вате предишния си начин на живот след прочита на тези 

диктовки си казвате, че всичко, за което се говори в дик- 

товките, въобще не се отнася за вас. 

Вие се намирате във въплъщение във физическата 

октава и много от вас преди въплъщението си са поели 

задължението да помогнат на човечеството в това толкова 

тежко време на преход. Сега ви напомняме за поетото за- 

дължение. 

Не казвайте после, когато застанете пред Кармично- 

то Ръководство, че нищо не сте знаели и за нищо не сте 

се досещали, че не са ви предупреждавали и нищо не сте 

чували. 

Повтарям ви отново и отново. Времето за учене 

свърши. От вас се искат конкретни действия и конкретни 

стъпки на физическия план. 

<…> 

И така, ние ще променим този свят! И Земята ще жи- 

вее и ще стане прекрасна звезда на свободата, радостта и 

любовта! 
 

АЗ СЪМ Ел Мория и дадох това послание 

от позицията на най-висша Любов към вас.
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Учение за енергията на 

Божествената Майка 
 

Възлюбеният Павел Венецианеца, 

12 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Павел Венецианеца, дошъл при вас. 

АЗ СЪМ Владика на Третия Лъч, Лъча на Любовта. 

Едва ли може да се намери на Земята такова изкривяване 

на другите лъчи, каквото срещаме на Лъча на Любовта. 

И това е напълно обяснимо. Ако поради дуалистичното 

състояние на света бяха изкривени всички други Бого- 

качества, но се беше съхранила в своя изконен вид само 

Божествената Любов, целият свят би имал други очер- 

тания. Любовта. Качеството Любов, Истинска Любов, 

Божествена Любов, ето какво катастрофално не достига 

сега във вашия свят. 

Аз дойдох да утвърдя Любовта. Дойдох да ви дам 

Любов. 

Световете се създават с Любов и се разпадат заради 

недостиг на качеството Любов. Затова настъпи време ре- 

шително да се замислите за Любовта и нейните прояви в 

живота ви. 

В действителност у болшинството хора е напълно 

блокирана сърдечната чакра, която отговаря за предаване- 

то на енергията на Любовта във вашия физически свят. За- 

това усещате недостиг на Любов и се опитвате да компен- 

сирате този недостиг със странни практики, като стимули- 

рате чисто физиологически инстинкти. Повярвайте ми, че 

голяма част от изкривяванията на Божествената Енергия 

във вашия свят е свързана именно с неправилното използ- 

ване на енергията на Божествената Майка, или казано дру-
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гояче, на вашата сексуална енергия. 

Бог ви е дал Свещен Огън, Пламъка на Свещения 

Огън, който ви прави подобни на Богове. И повярвайте 

ми, този пламък и тази енергия са ви дадени не за да ги из- 

ползвате за свое удоволствие. Колкото повече използвате 

своя Свещен Огън без да се замисляте, толкова по-голяма 

карма си създавате. Вашите средства за масова информа- 

ция и поведенческите стереотипи във вашето общество за 

начина на обличане и на държание стимулират неправил- 

ното използване на вашата сексуална енергия. 

Ще мине време и ще можете да разберете истинското 

предназначение на дадения ви от Бога дар на Свещения 

Огън. 

Но сега трябва да разберете, че всеки път, когато не 

използвате този свой дар в съответствие с Божественото 

предназначение, вие създавате карма. Създавате карма, за- 

щото разпилявате Божествената енергия за получаване на 

празни, чисто животински удоволствия. Впрочем живот- 

ните в това отношение постъпват много по-разумно от вас. 

Те поне използват сексуалната енергия в рамките на го- 

дишните цикли в определеното за това време на годината. 

По време на сексуалния акт се осъществява гигант- 

ско освобождаване на Божествена Енергия. То може да 

се сравни с избухването на свръхнова звезда. Знаете, че 

накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата 

енергия. И ако в момента на освобождаване на Божестве- 

на енергия мислите за получаване на собствено удоволст- 

вие или за своя партньор, вие използвате сексуалната си 

енергия не по предназначение. На мнозина от вас моите 

думи могат да се сторят съвършено непобиращи се в рам- 

ките на съзнанието, което имат. Напълно си давам смет- 

ка, че думите ми за мнозина ще звучат странно. Но аз съм
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длъжен да ви информирам за най-елементарните основи 

на Божествената Етика, с които са запознати дори живот- 

ните, но за които по някакви причини човечеството е заб- 

равило. 

Всичко в този свят принадлежи на Бога. И вие сте 

частици  от Бога.  Затова  всичко,  което  правите,  всички 

ваши действия трябва да се съгласуват с Божествения за- 

кон и да са в рамките на този Закон. Ако правите нещо без 

волята на Бога, по този начин нарушавате Закона на тази 

Вселена и създавате карма. 

Затова, колкото и странни да ви се сторят моите 

инструкции и препоръки, моля ви като начало поне просто 

ги изслушайте. 

Преди да постъпите към сексуален акт, моля погри- 

жете се вашите действия да са в съответствие с Волята 

на Бога. Трябва да имате законен брак с вашия сексуален 

партньор. Не трябва да влизате в каквито и да било сек- 

суални отношения със случайни партньори и с хора от 

вашия пол. 

Защо е необходим постоянен партньор, с който 

вашите отношения са узаконени? 

Работата е в това, че при изпълнение на съпружески- 

те ви задължения се осъществява пряк обмен на енергия 

между вас и вашия партньор. Ако по време на обикновено 

общуване с хората вие постоянно обменяте енергия, обме- 

нът на енергия по време на сексуални отношения се усилва 

многократно. Фактически вие обменяте всичките си енер- 

гии – и добри, и лоши. Вие поемате кармата си един от 

друг и споделяте своите заслуги със сексуалните си парт- 

ньори. И ако сте в законен брак, в съвместния живот вие 

имате възможност да отработвате не само своята карма, но 

и кармата на своя съпруг, ако тя надвишава вашата.
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Сега си представете, че влизате в сексуални взаимо- 

отношения с много партньори. Представете си, че много 

от тях имат много по-малък процент отработена карма от 

вас. И техните кармични дългове могат да са много по- 

тежки от вашите. Възможно е те да са дошли в този свят 

да отработят карма за убийство или предателство и други 

най-тежки видове карма. И ето вие, без въобще да се за- 

мислите, влизайки в сексуални отношения с тях, поемате 

част от тяхната карма. И ако при това имате законен брак, 

после вие пренасяте тази карма в своето семейство. И след 

всичко това се чудите защо възникват всичките ви житей- 

ски проблеми? 

Сексуалната енергия има същата природа като енер- 

гията, използвана за творчество и съзидание във вашия 

свят. И когато пилеете своя сексуален потенциал за на- 

слаждение, по този начин се лишавате от творческа енер- 

гия, сами ограничавате своето развитие. Фактически го- 

лямата част от населението още в зряла възраст е толкова 

опустошено от злоупотреба със сексуалната енергия, че е 

съвършено неспособно за висша съзидателна дейност. То 

просто не е способно да стане не само сътворец на Бога, 

но и да изпълнява обикновена за вашия свят творческа ра- 

бота. 

Целта на моята днешна диктовка е да поставя пред 

вас много важен въпрос. И аз правя това открито и кол- 

кото може по-откровено, защото, повтарям още веднъж, 

по-голямата част от изкривяванията на енергията от чове- 

чеството се дължи именно на злоупотреба с енергията на 

Божествената майка. 

Всеки акт на вашите съпружески взаимоотношения 

трябва да извършвате в името на Бога. Обърнете се с мо- 

литва към Бога и посветете на Бога Свещения Огън, който



19 19  

ще се освободи при вашия сексуален контакт. Помнете, че 

накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата 

енергия. И ако вие посветите на Бога освобождаването на 

вашия Свещен Огън, с това ще насочите цялата освободе- 

на енергия във висшите сфери на Светлината. И тази енер- 

гия после ще се върне при вас като благословия за вас  и 

вашите деца. 

Постарайте се да използвате Енергията на Божестве- 

ната Майка само за зачеване на деца. И ако на първо време 

ви е трудно да си наложите такива ограничения, постарай- 

те се да сведете броя на контактите си до един-два седмич- 

но. 

Не забравяйте поне мислено да насочите цялата 

освобождавана енергия към Бога. Молете Бога тази енер- 

гия да бъде насочена като благословия към вас, вашите 

деца и цялото ви семейство. Винаги помнете, че всяко 

ваше действие във физическия план може да се използва 

както за добро, така и за зло. Всяка минута и всяка секунда 

от вашето пребиваване във физическия свят вие получава- 

те Божествена Енергия и я насочвате или към създаване на 

илюзии, когато тя се утаява в този свят и умножава илюзи- 

ята, или насочвате енергията си в Божествения свят, като 

увеличавате съкровищата си на небесата, създавате блага 

карма и увеличавате заслугите си. 

Главното в живота ви да бъде как ще използвате сек- 

суалната си енергия. 

Бих искал внимателно да се запознаете с днешната 

лекция и да се постараете да приложите в живота си всич- 

ките ми препоръки 
 

АЗ СЪМ Павел Венецианеца.
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Препоръки, които бих искал да ви дам 
 

Санат Кумара, 

17 май 2005 г. 
 

<…> 

АЗ СЪМ дойдох, за да дам кратко Учение, отнасящо 

се до вашите взаимоотношения с Бога, с Владиците, с ва- 

шата Висша част. Намирайки се в кипежа на живота, сред 

суетата на деня, понякога ви е трудно да се  настроите на 

Божествената гама, да видите зад цялата суета върху сце- 

ната на заобикалящия ви свят онова вечно и непреходно, 

което присъства, но е скрито от вашите очи. 

Затова е толкова важно настройването към Божест- 

веното. Умейте да наблюдавате събитията, ставащи около 

вас като през екран, като че ли сте на театър и хората около 

вас са актьорите. Ако се замислите за смисъла на вашия 

живот, то в действителност вие сте дошли в този свят, за 

да изиграете определена роля. По време на живота ви ро- 

лите могат да се сменят. Вие може да играете различни 

роли дори в течение само на един ден. Но усещането за 

игра никога не трябва да ви напуска. Защото Бог е създал 

този свят като гигантска сцена, на която можете да играете 

своите роли и в същото време да се обучавате. 

Ако съумеете да задържате в съзнанието си дълго 

време образа на сцената, на която играете своите роли, то- 

гава ще можете скоро да разберете, че има Постановчик 

на целия този грандиозен спектакъл. Този Постановчик не 

си е поставил за задача да ви накара да играете по предва- 

рително написан сценарий. Не, в рамките на неговия общ 

замисъл вие имате възможност да проявявате собствено 

творчество. Можете да вземате нови роли или да променя-
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те ролите, които сте играли по-рано. 

Ще настъпи момент, когато собствената ви импрови- 

зация ще ви омръзне и вие ще се обърнете към Режисьора, 

ще влезете с него в творчески отношения. Ще се опитате 

да разберете Неговия замисъл и колкото по-дълбоко успя- 

вате да разбирате замисъла на Твореца, толкова повече ва- 

шите действия ще съответстват на Неговия замисъл. 

И ще ви стане скучно да изпълнявате тези роли, кои- 

то по-рано сте играли с такова удоволствие, защото откри- 

лата се пред вас картина на замисъла за тази вселена ще ви 

пленява и ще заема цялото ви внимание. И колкото повече 

вниквате в този замисъл, толкова все по-важни и по-важни 

роли ще играете. 

Постарайте се в живота си да не излизате от рамките 

на играта. Не възприемайте твърде сериозно всичко, което 

ви заобикаля. Винаги помнете, че окръжаващата ви илю- 

зия е временна и е създадена да съществува само дотогава, 

докато вашето съзнание не стане способно да погледне зад 

тази илюзия и да види зад нея реалния Божествен свят и 

реалния живот. 

Вашето вътрешно състояние определя житейските 

ситуации, в които се намирате. Докато разглеждате заоби- 

калящата ви илюзия като реалност, вие няма да можете да 

се разделите с илюзията. Помнете, че всичко в този свят 

се привлича според вибрациите. Фактически вие със свое- 

то съзнание привличате тези ситуации, в които попадате 

в живота. Но ще ви бъде много трудно да се освободите в 

съзнанието си от тези илюзии. За това ще ви е необходимо 

определено време. Работата е там, че във вашите низши 

тела се намират енергийни записи на ситуациите, в които 

вашите постъпки не са съответствали на Божията Воля. 

Тези записи са натрупани там не от едно прераждане.
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Затова, докато тези записи не бъдат преобразувани в 

съответствие с Божиите стандарти, в съответствие със за- 

мислите на Твореца за вашия жизнен поток, дотогава вие 

ще попадате в такива житейски ситуации, които ще ви да- 

дат най-добрата възможност да отработите вашите отри- 

цателни записи или карма. 

Обикновеното познаване на законите на кармата и 

Божествените Закони за тази вселена съкращава пътя ви 

на Земята. Но човечеството в своята по-голяма част пред- 

почита да изучава маса друга информация и чисто човеш- 

ките закони. С други думи, човечеството така се е увлякло 

в своята игра, че е престанало да осъзнава,че това е само 

игра. Ние идваме отново и отново, за да напомним за 

реалния свят, за вашата мисия и за вашия път. Рядко някой 

е в състояние да откъсне своето внимание от илюзиите и 

да обърне внимание на нашите думи и нашето Учение. 

Но ние не бързаме за никъде. Човечеството има за- 

пас от време за своето развитие. Рано или късно всички 

ще завършат земното училище. Поне тези от вас, които ще 

бъдат способни за по-нататъшно обучение. 

Ако нямаше смяна на космичните цикли и необходи- 

мост да се следват тези цикли, ние нямаше да ви затрудня- 

ваме с четене на нашите послания и нямаше да ви отвли- 

чаме от илюзиите ви. 

Представете си актьори, които така са се увлекли в 

своите роли, че продължават да играят, когато времето на 

спектакъла е вече изтекло. Ето, човечеството сега прилича 

на тези актьори. 

За да се научите на нещо е необходимо постоянно да 

съхранявате детското състояние на съзнанието си, състоя- 

нието на игра. Но не трябва да позволявате на илюзиите да 

обхванат съзнанието ви дори тогава, когато се намирате в
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кипежа на живота. 

Ето това са препоръките, които бих искал да ви дам. 

Съгласно  закона  за  космическите  цикли,  вашето 

съзнание в близко време трябва да претърпи значителни 

изменения. Навярно вече усещате тези изменения. Не е 

възможно да не ги забелязвате. Вибрациите върху Земята 

се повишават. Тези от вас, чието съзнание не е готово да 

премине на новия етап на еволюционно развитие, не се 

чувстват в свои води. Те се опитват изкуствено да занижат 

вибрациите си, като използват за това средства, които по- 

рано са им доставяли чувство на удоволствие. За времето 

на своето съществуване човечеството е изработило цял 

арсенал от средства, напълно блокиращи неговите висши 

способности. Алкохол, наркотици, цигари, секс, хазартни 

игри. 

Но продължаващото използване на тези средства 

няма повече да ви удовлетворява. 

Живителните, Божествените, високите вибрации, 

които постепенно идват на Земята, ще оказват все повече 

и повече влияние върху човека и падането на вибрациите 

все по-често и по-често ще ви изхвърля от общия вибра- 

ционен фон. Ще ви се наложи да се откажете от всичко, 

което не съответства на Божествения замисъл. Разбира се, 

процесът на повишаване на вибрациите ще има постепе- 

нен характер. Човечеството няма да успее да се откаже 

мигновено от старите си привички. Но всеки, който почув- 

ства в себе си вътрешна подбуда и желание да скъса със 

своите стари навици и привързаности, ще получи нашата 

помощ и подкрепа. 

И ще останете учудени от лекотата, с която ще успе- 

ете да се разделите с лошите си навици. 

Напишете писмо до мен или до някой от Владиците,
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с когото чувствате особена близост. Изредете всички нави- 

ци и привързаности, от които желаете да се избавите. 

Помолете ангелите на защитата да доставят това 

писмо по назначение и го изгорете. 

От този момент във вашите задължения влиза еже- 

дневно да потвърждавате вашето намерение да се избави- 

те от вредните си навици и привързаности. 

Можете да направите копие на писмото си до Вла- 

диците и ежедневно да прочитате вашата молба преди 

молитвения си ритуал. 

Ще минат няколко месеца и вие ще се избавите от 

вашите навици и привързаности. 

Необходимо е само вашето силно желание, мили 

мои. Ако сте обременени от твърде много лоши навици, 

можете да се обърнете с молба да се избавите отначало от 

един, после от друг, докато не се избавите от всичките. 

Не забравяйте, че освен вредните навици има устой- 

чиви състояния на вашето съзнание, които ви пречат да 

усвоите Божествените вибрации. Това може да бъде уни- 

ние, самосъжаление, осъждане, завист и т.н. По същия на- 

чин можете да пожелаете да се избавите от тези пречещи 

на развитието ви вътрешни енергии и бариери. 

Всичко може да се промени, мили мои. И Небесата 

са готови да ви окажат всякаква помощ. 

Но вие трябва да направите първата крачка и да про- 

явите своето желание да се избавите от недостатъците си. 

И така, вие осъзнавате, че имате някакво отрицател- 

но качество или вреден навик. 

След това изразявате желанието си да се избавите от 

този недостатък, пречещ на вашето развитие. 

След това потвърждавате своето намерение да се 

избавите от своя недостатък в продължение на толкова
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време, колкото е необходимо, за да се преобразуват тези 

енергии във вашата аура, които спомагат за проявата на 

недостатъка. 

Искам да ви пожелая успех в работата върху себе си 

и своите недостатъци. 

Но, моля ви, не търсете в себе си твърде много не- 

достатъци. По този начин ще култивирате своите недос- 

татъци. 

Ако постоянно съсредоточавате своето внимание 

върху прекрасни примери, върху природата, музиката, из- 

куството и избягвате това, което е несъвършено, тогава за- 

местването на отрицателните енергии ще стане естествено 

и без значителни усилия от ваша страна. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара.
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Аз ще бъда с всеки от вас дотогава, 

докато всички не се върнете у Дома 
 

Санат Кумара, 

20 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя по- 

сланик. АЗ СЪМ дойдох за вашето наставление, вашето 

обучение и за постигането от вас на Божествената реал- 

ност, другия свят, който съществува едновременно с ва- 

шия свят и се отличава от него само по своите вибрации. 

Във всеки момент от времето, когато се намирате 

в своя свят, вие можете в същото време да пребивавате в 

нашия свят. Съществува част от вас, която се намира по- 

стоянно във Висшите светове. Тази част съхранява своята 

връзка и своето взаимодействие с Висшата реалност през 

целия период на въплъщенията ви във физическата октава. 

Настъпва космическият срок и вашата Висша част се 

облича в по-плътни тела и слиза в материята. 

С уплътняването на заобикалящия ви свят връзката 

между вашите Висша и низша части постепенно се нару- 

шава и отначало е едва различима, а после съвсем изчез- 

ва. Когато материалността на вашия свят достигне своята 

най-голяма плътност, вие губите връзка със своята Висша 

част. 

Затова всички истински духовни практики, които 

съществуват във вашия свят, са насочени към възстановя- 

ване на тази вътрешна връзка. Щом си спомните кои сте 

всъщност и щом получите възможност да общувате със 

своята Висша част, вие постигате способност да променя- 

те вибрациите си по ваше желание.
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Продължавате да се намирате във вашия физически 

свят и в същото време съзнанието ви се извисява до такава 

степен, че в определени моменти ставате способни да по- 

лучавате информация и знания от нашия свят. 

Много водещи деятели от всички времена са прите- 

жавали способност спонтанно, непроизволно да повиша- 

ват своите вибрации и да се оказват във висшите ефирни 

октави в състояние на будно съзнание. Именно оттук те 

са черпили и черпят своето вдъхновение и образците за 

своите произведения на изкуството, творчеството, научни- 

те знания и изобретения. 

Всяко откритие винаги се е правило от хора, имащи в 

една или друга степен достъп до нашата реалност. 

Сега способността за взаимно проникване на свето- 

вете и проникване на вашето съзнание в нашия свят ще 

бъде многократно усилена. 

Ще получите даровете на Светия Дух и ще получите 

наистина вълшебни способности. Всичко това ви очаква 

в близко бъдеще. Единственото, което ви спира, това е ва- 

шата привързаност към физическия свят и вашите недос- 

татъци. 

Трябва  да  придобиете  способност  да  различавате 

в себе си това, което не е Божествено, и постоянно да се 

отказвате от него. По начало вие ще можете да постига- 

те общуване с нас и със своята Висша част, само водей- 

ки напълно изолиран начин на живот и като се отказвате 

от всякакво влияние на масовата култура и от влиянието 

на хора, подложени на въздействието на масовата култу- 

ра. Това е подобно на първопроходците, които се изкачват 

върху голите скали на Божественото съзнание. Усилията и 

работата на тези първопроходци са наистина титанични,
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изискващи прилагането на всички сили и на всички даде- 

ни от Бога способности. 

Малцина във вашето време ще успеят да се издигнат 

до върховете на Божественото съзнание. Пътят е толкова 

тежък, че е възможно във всеки момент да се сринеш и да 

не се задържиш на достигнатата височина. 

Но на онези, които последват тези първопроходци, 

ще им бъде значително по-леко. Аз предвиждам в най- 

скоро време възникване на общини в различни кътчета на 

Земята, които ще се състоят от хора, притежаващи опреде- 

лено ниво на Христово съзнание. 

Тези общини ще станат първообрази, матрици на 

бъдещите селища и бъдещото устройство на човешкото 

общество. Като съчетават в себе си производствени задъл- 

жения и духовно служене, подобни общини ще бъдат ав- 

тономни и напълно независими от заобикалящия ги свят. 

Виждам, че с течение на времето в местата, където се 

образуват такива общини на Светия Дух, ще се установят 

съвършено нови принципи на държавно, светско устрой- 

ство. В местата, където подобни общини преобладават, ще 

се създадат условия за настъпването на Златния Век. 

Надявам се, че подобни общини ще възникнат преди 

всичко на територията на Русия, доколкото тази страна по 

своите исторически традиции винаги е била склонна към 

водене на колективно стопанисване. Сложността е била в 

това, че някои сили винаги умело са използвали тези на- 

ционални качества и са манипулирали склонността на хо- 

рата към общинен труд за своите користни цели. 

Искам също да ви обърна внимание на това, че не 

може да има идеална община, докато всеки член на ко- 

лективното съобщество не достигне определено ниво на
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Христобитие и не спре да използва достиженията на съв- 

местния труд и творчество за своите користни и егоистич- 

ни цели. 

И отново пред всеки от вас на първи план застава 

въпросът за личния стремеж към усъвършенстване в Бога. 

За отказ от своето его и грижа за чистотата на своите че- 

тири низши тела. 

Има един важен момент, на който бих искал да ви 

обърна внимание. В действителност има два пътя, водещи 

до усъвършенстване в Бога. Първият е свързан с уедине- 

ние и молитва и той е много по-лек. Вторият е, когато ра- 

ботите върху себе си, без да изоставяте обикновения си 

начин на живот. 

Всеки от тези пътища има своите плюсове и минуси. 

Ако единственото препятствие пред вас, за да започнете 

сериозна работа върху себе си, е вашето обкръжение на 

този етап от Пътя ви и вие автоматически се отказвате от 

сериозни занимания, тъй като смятате, че външните усло- 

вия няма да ви позволят да правите това, в този случай съм 

длъжен да ви напомня, че условията, в които се намирате, 

съответстват на вашето ниво на съзнание и на съотноше- 

нието между вашата отрицателна и положителна карма. 

Затова за всеки от вас стартовите условия ще бъдат раз- 

лични. Ще ви се наложи да преодолявате всички неудоб- 

ства на външните условия и кармичните обстоятелства. Но 

трябва да осъзнавате, че вие сами със своите избори в този 

и предишни животи сте заслужили обстоятелствата, които 

ви заобикалят в живота. И оплакването ви от лошите усло- 

вия и нехармоничното обкръжение са просто оправдание 

на вашето его, за да не правите нищо. А мнозина просто 

стигат до директни обвинения към Бога и Владиците за
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обстоятелствата в живота си. 

Затова първата крачка по вашия Път ще бъде смире- 

ние пред обстоятелствата, сред които започвате Пътя си, 

и вземане на решение да следвате Пътя, който води обра- 

тно към Бога, независимо от каквито и да било външни 

обстоятелства в живота ви. 

Повярвайте ми, ако проявите устременост и реши- 

мост в следването на Пътя, вие ще получите цялата не- 

обходима помощ. С течение на времето обстоятелствата в 

живота ви ще се изменят към по-меко проявление на вся- 

какви, дори много тежки кармични ограничения. Според 

степента на изменение на вашето съзнание ще получите 

всичко, което е необходимо за духовното ви израстване и 

усъвършенстване в Бога. 

Всички препятствия и всички ограничения са скрити 

вътре във вас. И всички ограничения, които имате – това е 

натрупана отрицателна енергия в четирите ви низши тела. 

Представете си, че вашите четири низши тела пред- 

ставляват таван, където в течение на няколкостотин го- 

дини са се събирали всички ненужни вещи. С течение 

на времето този таван така се е задръстил и запрашил, 

че е невъзможно дори просто да се качите на него. У по- 

голямата част от човечеството четирите низши тела са 

именно такива тавани. 

Затова е необходимо в един прекрасен ден да вземете 

решение и да започнете да разчиствате тавана от кармич- 

ните си натрупвания. 

Разбира се, няма да успеете да направите това за 

един ден и възможно е, дори за няколко години, но колкото 

по-бързо вземете решение и започнете да действате, тол- 

кова по-бързо ще приключите с мръсната и изморителна
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работа по разчистване на съзнанието и подсъзнанието си, 

където със завидно упорство сте трупали всякакви психо- 

логически проблеми през целия период на преражданията 

си на Земята. 

Естествено, когато проблемите ви започнат да из- 

плуват един след друг от вашето подсъзнание, тогава ще 

ви се наложи да приложите значителни усилия, за да ги 

преодолеете и завинаги да се простите с тях. Все едно, че 

вадите стари неща от тавана, а те събуждат у вас понякога 

много болезнени спомени, които ви причиняват непоноси- 

ма болка. 

Но вие се изпълвате с решителност и изхвърляте не- 

нужните вещи, и заедно с тях се освобождавате от част от 

отрицателната енергия, която е във вас. 

Затова искам отрано да предупредя онези, които се 

готвят за приятно прекарване на времето си по Пътя към 

Дома. Не очаквайте лек път. Бъдете готови за всякакви из- 

ненади. Никога не знаете каква енергия ще се раздвижи 

от вашите кармични залежи. Ще извършвате постъпки, за 

които няма да намирате логично обяснение. Ще се сблъск- 

вате с хора, към които ще изпитвате бурни, с нищо немоти- 

вирани чувства. С вас ще се случват странни неща. Трябва 

да сте готови за всичко. 

Трябва постоянно да помните в съзнанието си за взе- 

тото решение да се върнете към Бога, да издигнете своето 

съзнание до Висшите светове. И винаги трябва да помни- 

те, че не сте сами. Ние зорко наблюдаваме всеки, който се 

е осмелил да се катери по скалата на Божественото съзна- 

ние и в краен случай винаги ще ви подадем ръка в критич- 

на ситуация. Ако помислите ви са чисти, няма от какво да 

се боите.
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Чистотата на вашите стремежи ви обвива в неуязви- 

ма защита от Светлина. 

Всеки от нас докато е бил на Земята е преминал по 

същия този Път. Пътят е проверен. Затова гответе се за пъ- 

туване и стъпвайте по-смело на Пътя. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара и ще бъда с всеки от вас, 

докато всички не се върнете у Дома.
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Учение за кармата на 

бедността и богатството 
 

Господ Сурия, 

26 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново от Великото Централ- 

но Слънце, за да се срещна с вас чрез този посланик. 

АЗ СЪМ дойдох с цел да ви запозная с важното 

Учение за кармата и нейното преобразуване. 

Ако разглеждате Земята от гледна точка на Велики- 

те Същества на Светлината, пребиваващи във вечността, 

цялата планета и всичко, което ви заобикаля, а също и ва- 

шите четири низши тела не са нищо друго, освен карма. 

Божествената Енергия, която се изразходва от индивидите, 

приели въплъщение и определени да съществуват в този 

космически цикъл в ниските, плътни планове на вселена- 

та, преминавайки и пречупвайки се през тяхното съзнание, 

се уплътнява и създава заобикалящия ви материален свят. 

Този свят се проявява постепенно от непроявеното 

си състояние, създавайки за вас гигантска сцена. И вие 

въплъщение след въплъщение идвате на тази сцена, за да 

изиграете своите роли. 

Затова най-общо може да се каже, че целият заобика- 

лящ ви свят представлява карма или втвърдена енергия от 

вашите неправилни действия, мисли и чувства. 

Но дори от собствения си жизнен опит в този жи- 

вот можете да си изясните, че едва ли е възможно да се 

научите на каквото и да е, ако реално не правите нещо в 

живота си. Вие постоянно се учите и постоянно натрупва- 

те жизнен опит, докато се намирате във въплъщение. Не е 

възможно да не правите това, тъй като се намирате в мате-
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риалния свят, за да преминете обучение, за да придобиете 

необходимия опит. 

Когато вашето съзнание достигне необходимото 

ниво, вие ще можете чрез него да управлявате състоянието 

на заобикалящия ви свят. Ще можете да преобразувате за- 

обикалящия ви свят, пропускайки Божествената Енергия 

през своето същество и доколкото съзнанието ви бъде на 

достатъчно високо ниво, вашите вибрации също ще бъдат 

достатъчно високи. Като наслагвате своите вибрации вър- 

ху околния свят, вие ще можете да преобразувате физи- 

ческия свят и да го приближавате все повече и повече до 

Божествения образец. 

В това се състои големият замисъл, играта на Господ. 

Като присъства във всеки от вас, Господ отначало създава 

илюзия, а след това я разрушава. По подобен начин детето 

прави пясъчен замък и след това го разрушава, за да по- 

строи друг, по-съвършен замък. И всеки път неговото тво- 

рение става все по-съвършено, все повече се приближава 

до съвършенството и всеки път превъзхожда по съвършен- 

ство всяко предишно творение. 

Вие сте подобни на Бога и по същия начин имате въз- 

можност да творите и да създавате съвършени образци в 

своя живот. 

Някои индивиди предпочитат да вървят по собствен 

път и изграждат своя живот и заобикалящата ги действи- 

телност по стандарти, които са далеч от съвършенство- 

то. Бог ви позволява да експериментирате. Вие сами ще 

можете рано или късно да се убедите кое от създаденото 

е красиво и хармонично, кое се вписва в представите за 

съвършенство, а кое е грозно и уродливо и трябва да бъде 

преобразувано. 

Затова ако предпочитате да се ръководите в живота
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си от ниски стандарти и небожествени ориентири, позво- 

лява ви се да правите това. 

Вие се намирате във вашия свят, за да се учите да 

различавате Божествените образци от техните уродливи 

копия. И трябва да се научите да правите различаване във 

всяка област на живота. В условията на дуалистичния свят 

всичко е двойствено и това, което изглежда добро, може 

да се окаже лошо, а това, което изглежда че е лошо, може 

да окаже безценна помощ за развитието на вашата душа. 

Затова се препоръчва никога да не съдите с вашия 

плътски ум. Най-последният бедняк (по мярката на ваше- 

то съзнание) може да се окаже духовен богаташ, наистина 

притежаващ безценни съкровища на своето каузално тяло. 

И този индивид е дошъл във въплъщение специално, за да 

получи опита на мизерното съществуване, тъй като всич- 

ките му царски въплъщения не са му дали възможност в 

миналото да придобие такъв опит. Да приемеш в съзна- 

нието си мизерно съществуване и да се смириш с него, 

това е много високо духовно постижение. Много висши 

души, идвайки във въплъщение, са разбирали колко ценен 

е такъв опит и доброволно са се отказвали от своето иму- 

щество и своя социален статус и са ставали бедняци. По- 

знавате много примери, описани в историята. Аз ще спо- 

мена само Франциск от Асизи и Гаутама Буда. 

Ако бяхте срещнали в гората седящия Гаутама в пе- 

риода на неговото изпитание, навярно бихте си помисли- 

ли, че това е един незначителен, не заслужаващ вашето 

внимание бедняк. И щяхте да сгрешите, и да пропуснете 

възможността да общувате с един най-велик и древен дух. 

Затова ви е толкова необходима дарбата на различа- 

ването. 

Друг  пример.  Познавате  хора,  които  имат  голямо
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богатство. А знаете ли, че много от тях са получили това 

богатство като най-голямо изпитание? И знаете ли колко 

им е тежко да носят бремето на своето богатство? 

Мога  да  ви  кажа,  че  както  сред  много  богатите 

хора, така и сред много бедните хора има висши души и 

има души, които продължително време се отклоняват от 

Божествения Път, определен за всяка душа. 

Контрастите на вашия свят и пропастта, която раз- 

деля богатите и бедните говорят за небалансираност на 

кармата на вашия свят. И в същото време това създава 

много добри условия за развитие на душите ви. 

Да, възлюбени, вашата карма, колкото и това твърде- 

ние да ви се струва странно, създава много добри условия 

за развитие на душите ви. 

Кармата е вашият треньор, който постоянно ви нато- 

варва и не ви дава възможност да се отпуснете. Така вие 

постоянно се намирате в добра форма и сте готови посто- 

янно да превъзхождате себе си и да изработвате Божестве- 

ни качества. 

И голямото богатство, и голямата бедност са след- 

ствие от голяма карма. Случва се така, че човек сам си е 

натрупал кармата, но се случва и така, че индивидът до- 

броволно е взел върху себе си карма, за да я отработи в 

това въплъщение и по този начин да облекчи кармата на 

човечеството. 

Необходимо е да се прави разлика. 

Най-доброто отношение към богатството и към бед- 

ността е еднакво равното, спокойно отношение към разко- 

ша и към нищетата. 

Най-важно е състоянието на вашия ум. Ако възпри- 

емате еднакво и бедността, и богатството, това говори за 

вашата непривързаност към външните проявления. Трябва
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да развивате като свое качество непредубеденото отноше- 

ние към хората около вас. 

Нито богатството, нито бедността свидетелстват за 

развитието на душата, но вашето отношение към богат- 

ството и бедността свидетелстват за нивото на вашите ду- 

ховни постижения. 

Когато голямата част от човечеството започне в свое- 

то съзнание да се отнася правилно към въпроса за богат- 

ството и бедността, това ще бъде знак, че то е изчистило 

този вид световна карма. И на Земята няма да има повече 

нито бедни, нито богати. 

Затова, ако трябва да се каже честно, богатството на 

едни и бедността на други са просто следствие на вашето 

несъвършено съзнание. Преодолели в съзнанието си това 

несъвършенство, вие няма повече да се сблъсквате в живо- 

та си нито с голяма бедност, нито с прекомерно богатство. 

Затова нито борбата с богатите, нито борбата с 

бедните има някакъв смисъл. 

Има смисъл само борбата ви с вашето несъвършено 

съзнание, което отрича бедността и се стреми към богат- 

ството. 

И няма да има повече нито богати, нито бедни, ако 

съзнанието на голямата част от човечеството изработи 

правилно отношение към бедността и богатството. 

Коренът на вашата бедност и коренът на вашето бо- 

гатство е кармата на твърде голямата ви привързаност към 

вещите на този свят. Вие можете да вземете доброволно 

тази карма за изчистване или да натрупате такава карма 

при неправилно използване на Божествената Енергия в 

предишни въплъщения. 

Всичко, което ви заобикаля, е следствие на вашата 

карма и кармата на човечеството – всяко качество, всяко
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проявление в този свят, всяко чувство и всяка мисъл. Всич- 

ко това създава този фон, тази сцена, които позволяват на 

душата ви да премине най-качественото обучение и да се 

развие. 

Може да ви се струва, че животът ви е напълно 

безизходен. Но може би ще бъде голямо утешение за вас, 

ако ви кажа, че много Същества на Светлината ви завиж- 

дат за това, че имате такива добри условия за развитие на 

душите си. И много от тях с удоволствие биха си сменили 

местата с вас, ако Божественият Закон позволяваше това. 

Затова ваша задача ще бъде да придобиете по-широк 

поглед върху развитието на своята душа и като цяло върху 

развитието на човечеството и цялата вселена. 

Ще се радвам, ако моята днешна беседа спомогне за 

изменение на вашето съзнание в правилната посока. 
 

АЗ СЪМ Сурия и ви изпращам своя поздрав от 

Великото Централно Слънце.
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Учение за кармата 
 

Възлюбеният Кутхуми, 

31 май 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас чрез този 

посланик. 

АЗ СЪМ дойдох, за да дам още едно кратко Учение 

и да затвърдя знанията, които бяха дадени в предишните 

диктовки. Учителите на Светлината присъстват незримо 

сред вас и използват всяка възможност за присъствие, щом 

се отвори прозорец, пространство от чисти вибрации, кои- 

то ни позволяват да присъстваме във вашия свят. 

Нашите светове взаимно се обогатяват. Не мислете 

за вашия свят като за изчадие на ада. 

Да, сегашната ситуация във вашия свят е твърде пла- 

чевна, но няма да е все така. И очистването на вашия свят, 

и неизбежно следващият етап на подем на вибрациите на 

физическия план са непременно условие за по-нататъшно- 

то еволюционно движение на човечеството. 

Доколкото   вашата   карма   сега   е   много   голяма, 

и кармата на всеки индивид, и общата планетарна карма, 

то тази уплътнена енергия, застинала във вид на карма 

създава вашия плътен свят. 

Когато кармата се преобразува чрез издигане на съз- 

нанието на човечеството, отказ от неправилни действия и 

чрез поддържане на правилна, Божествена нагласа на ми- 

слите и чувствата, тогава физическият план постепенно 

става все по-малко и по-малко плътен, докато не изчезне 

съвсем. Но много преди физическият план на планетата 

Земя да изчезне, животът от този план ще се премести 

в по-фини слоеве. Тези слоеве са много близо в днешно
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време до вас. Особено близко са астралният и ментални- 

ят план. Може да си седите у дома или дори на работа, а 

в това време вашето ментално или емоционално тяло да 

пътешестват в менталния или в астралния свят. Тези пъте- 

шествия могат да стигат до вашето външно съзнание, мо- 

гат да бъдат осъзнати или не от вашия външен ум. 

Вие излизате от своето тяло и пътешествате в астрал- 

ния свят всяка нощ. Вашето външно съзнание не винаги 

осъзнава къде сте пътешествали през нощта и с кого сте 

се срещали. Има отделни индивиди, които помнят своите 

сънища и даже извършват осъзнато придвижванията си по 

време на сън и се срещат с хората, с които желаят да се 

срещнат. 

Тази дейност, както и всяка друга дейност, присъща 

на вашия свят, може да бъде използвана както за добро, 

така и за зло. Всичко зависи от това, с каква цел и от какви 

мотиви се ръководи човекът, извършващ астралното пъте- 

шествие. Дали желае да окаже въздействие върху индиви- 

дите, с които се среща, за свои користни цели или прави 

това за благото на планетата. 

Пътешествията извън тялото, във вашите по-малко 

плътни тела, са нещо естествено. Тези пътешествия стават 

независимо от това дали ги осъзнавате с външното си съз- 

нание, или не. 

Но аз трябва да ви предупредя, че ако използвате 

осъзнато излизане в астрала, за да оказвате влияние на ня- 

кого или дори да му причините вреда, вашите действия 

водят след себе си точно такава карма, каквато бихте си на- 

влекли, ако извършите същите действия в пълно съзнание, 

намирайки се във физическия план посред бял ден. 

Ако външното ви съзнание не осъзнава какво пра- 

вите в астралния план, това също не ви освобождава от
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кармична отговорност за постъпките ви. 

Ще ви кажа нещо повече – много индивиди трупат 

по време на сън много по-голяма карма, отколкото по вре- 

ме на будно състояние на съзнанието. По същия начин вие 

създавате карма и когато сте си у дома и в това време до- 

пускате несъзнателно излизане в астралния или менталния 

план, и мислите и чувствата ви са насочени против някого. 

Ако мислено в съзнанието си проигравате някакви 

сцени на отмъщение или сексуални сцени, вие създавате 

същата карма, както ако извършвахте тези неща реално 

във физическия план. 

Ето защо ние не се уморяваме да ви повтаряме от- 

ново и отново, да контролирате постоянно своите мисли и 

чувства. По време на сън вас ви притеглят онези слоеве на 

астралния план, които отговарят на качеството на вибра- 

циите на мислите ви преди да заспите. Ако преди сън сте 

гледали филм на ужасите или сте общували с пияна компа- 

ния, вие ще бъдете привлечени към тези слоеве на астрал- 

ния план, където ще продължите вечерните си развлече- 

ния. В този случай ще имате такава карма, каквато бихте 

сътворили, ако извършвате това във физическия план. 

Затова е много важна вашата нагласа през целия ден 

и особено нагласата ви преди да си легнете да спите. 

Най-добре е да се помолите или ако нямате навик да 

се молите преди сън, да послушате спокойна музика или 

да се разходите сред природата. Полезно ще бъде също 

преди лягане да прочетете хубава, добра приказка на ва- 

шите деца. 

И разбира се, обезателно преди да заспите помолете 

ангелите да ви съпроводят до ефирните октави на Светли- 

ната, в свещената обител на Братството. 

Можете дори да посочите конкретно с кого от Влади-
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ците бихте желали да се срещнете по време на нощния си 

сън и отговор на кой въпрос искате да получите. 

Ако сте задали конкретен въпрос преди да заспите, 

то първото нещо, което трябва да направите след като се 

събудите сутринта, е да се съсредоточите и да си спомните 

отговора, който сте получили от мен по време на вашия 

сън. 

Като правило на всеки, който достига до мен в моята 

обител по време на сън и задава въпросите си, аз давам 

отговор. Само от вас зависи да си спомните този отговор 

веднага след събуждането си и да го запишете. 

Виждате по колко различен начин можете да си пре- 

карвате времето, докато спите през нощта. Вие сами пра- 

вите избор как да използвате нощния си сън. Вие буквално 

се програмирате преди да заспите, какво ще правите по 

време на нощното си спане. 

Затова пак и пак повтарям: необходимо е постоянно, 

ежеминутно да контролирате своите мисли и чувства. Ви- 

наги помнете, че ако ситуациите, които превъртате в ума 

си, са кармично наказуеми, вие образувате карма просто 

като мислите за тези ситуации. 

Механизмът на създаване на карма в този случай е 

следният. Божествената енергия, която постъпва по крис- 

талната струна във вашите четири низши тела, се оцветява 

от вашите мисли и чувства. Ако те са несъвършени, вие 

използвате неправилно Божествената Енергия. 

Много е важно да контролирате по всяко време със- 

тоянието на вашето съзнание. Вашето съзнание е толкова 

подвижно, че даже по време на молитва се изхитрявате да 

образувате толкова карма, че да се чуди човек. 

Ето защо ви се казва за практикуването на медитация 

като един от възможните начини да успокоите ума си.
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Само когато успеете да успокоите всичките си 

суетни мисли и чувства и да достигнете пълно успокоява- 

не на ума, вие придобивате способност да се издигнете в 

по-високите, ефирните октави на Светлината и да остане- 

те там дълго време. Получавате способността да се среща- 

те с Владиците, да беседвате с тях и да се разхождате с тях 

в ефирните октави на Светлината. 

За да можете косвено да съдите за нивото на ваши- 

те духовни постижения, настройте будилник, който да ви 

дава сигнал на всеки час. Когато чуете сигнала на будил- 

ника, постарайте се да осъзнаете за какво мислите в този 

момент. 

Ако мислите ви в този момент имат високо, духовно 

съдържание, отбележете това с единичка върху лист хар- 

тия или я запомнете. Ако мислите ви са с некачествен ха- 

рактер, отбележете това с нула. 

Достатъчно е десет пъти за един ден да уловите 

своите мисли по предложената от мен методика. Съберете 

всички единици, допишете нула към тях и ще видите при- 

мерния процент на изчистената от вас карма. 

Например, ако в шест от десет случая мислите ви са 

имали възвишен характер, вашият процент на изчистена 

карма е равен приблизително на 60%. 

Няма никакво недоразумение, ако в един ден за- 

фиксирате 10% изчистена карма, а на следващия ден из- 

чистената карма е 70%. В действителност вашата карма 

се променя през целия ден. Кармата е енергия и ако по- 

голямата част от деня ви е преминала сред природата и не 

сте общували с никого, вашият процент изчистена карма 

ще бъде близо до естествения процент, достигнат от вас на 

дадения етап на развитие. Ако през деня влизате в контакт 

с много хора, всеки път при съприкосновението с техните
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аури  или по време на разговори, съвместна работа, вие 

обменяте енергии. Така всеки път вие обменяте карма с 

всички хора, с които сте имали контакт през деня. 

Затова всички мъдреци, пророци, йоги са живели 

уединено и са предпочитали да не общуват с хора. 

Ето защо вие не можете, намирайки се на Земята, да 

не носите върху себе си кармата на вашето семейство, на 

вашия град и планетарна карма. 

Човечеството на Земята е много преплетено кармич- 

но. И е необходимо придобиването на висока степен на 

духовните постижения, за да е налице независимост от ка- 

рмата на заобикалящите ви хора. 

И не забравяйте, че във вашия свят действа законът 

на подобието. Вие се привличате към тези хора, към тези 

ситуации, които са необходими за изчистване на вашата 

карма. 

Буда преминава по Земята и нито една кармична си- 

туация не му оказва влияние. Той преминава по Земята не- 

забелязан от никого и никакви отрицателни енергии не се 

прилепват по него. Но за да може Буда да дойде във вашия 

свят, първо трябва да вземе върху себе си несъвършенство 

или карма. Също както водолазът преди да се потопи във 

водата, трябва да вземе тежест, за да може да потъне. 

Затова настоятелно ви се препоръчва да не осъжда- 

те никого. Вие никога не можете да кажете дали пред вас 

стои Буда, или пред вас е последният грешник. Защото 

и единият, и другият са обременени понякога с еднаква 

карма. Но единият от тях взема върху себе си съзнателно 

кармата на човечеството от чувство за състрадание към 

него и от желание да помогне, а другият се натоварва с 

карма поради своето невежество. 

Днес засегнах част от въпроси, които за ви вече из-
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вестни. Разгледахме много въпроси от нова гледна точка. 

Въпросите за кармата са много сложни и аз свалям шапка 

пред членовете на Кармичното Ръководство, имайки пред- 

вид трудностите, с които те се сблъскват в своята работа. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми.
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Учение за благата карма 
 

Възлюбеният Кутхуми, 

6 юни 2005 г. 
 

АЗ СЪМ КУТХУМИ, дошъл при вас отново. Целта 

на моето днешно идване е да ви запозная с още един въз- 

глед за устройството на света. Вашите усещания от допира 

с нашата реалност не винаги отразяват истинското поло- 

жение на нещата. Вие сте привикнали да изграждате свое- 

то възприятие за света, като се базирате на вашите сетивни 

органи, на които напълно се доверявате. И действително, 

откъде накъде трябва да вярвате на това, което не можете 

да видите и да действате така, както ние ви казваме, след 

като нямате възможност да се срещнете с нас директно, 

без посредничеството на този посланик? 

Това обаче е въпрос на вашата вяра. Вие или вярвате, 

че светът, който ви заобикаля не е цялото Творение и че 

цялото Творение в действителност е много по-обширно, 

или не вярвате в това. 

Не можете да започнете да опознавате нещо, в чи- 

ето съществуване не вярвате. И не можете да почувства- 

те нещо, за което със сигурност знаете, че не съществува. 

Обаче щом започнете да вярвате в реалния свят на Бога, 

който не виждате и не възприемате с вашите сетивни ор- 

гани, но от това той не става по-малко реален, вие веднага 

и почти незабавно започвате да получавате представи за 

нашия свят. 

Фините светове ви докосват и вие се намирате посто- 

янно в допир с тях. Но вие просто не обръщате внимание 

на нашата действителност. А нашето общуване с всеки от 

вас е не само възможно, но и се случва постоянно. Точно
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така, както не забелязвате радиовълните, които премина- 

ват през вас постоянно, по същия начин не забелязвате и 

вибрациите на нашия свят, които постоянно ви докосват. И 

ако подготвите своя храм по съответния начин и главното, 

повярвате в реалността на нашия свят, тогава неизбежно 

ще можете да го усещате. 

Представете си, че имам възможност да разговарям 

с вас. Идвам и сядам срещу вас. Вие не ме виждате. Не ме 

виждате по две причини. Първата причина е, че не очаква- 

те моето идване и не сте готови за това в съзнанието си. И 

втората причина е, че не възприемате моето присъствие с 

вашите физически сетивни органи. 

Коя от тези две причини, които ни разделят, е по- 

съществена и трудно преодолима? 

Казвам ви, че това е първата. Когато съзнанието ви е 

готово за възприемане на финия свят, за общуване с Въз- 

несените Учители, тогава ще започнете да общувате, не- 

зависимо дали вашите сетивни органи възприемат това 

общуване, или не. 

Вашият организъм има неразкрити способности, 

спящи, дремещи способности, които ви позволяват да чу- 

вате без да слушате, да виждате без да гледате, да знаете и 

да получавате информация почти мигновено, без посред- 

ничеството на мислите и думите, без посредничеството на 

който и да е ваш физически сетивен орган. 

Това ви се струва фантастика, но ако се обърнете 

към историята на великите изобретения и открития, ще 

установите удивителна закономерност. Всичките тези 

изобретения и открития са се появили отникъде в главите 

на изобретателите. Човек се настройва на определена ми- 

словна насока, свързана с определен отрасъл от човешката 

дейност и изведнъж получава озарение във вид на знания,
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които се появяват в главата му неизвестно откъде. 

Разбира се, много е трудно на човек, който няма зна- 

ния например в областта на компютърното програмиране, 

да дадеш идея за съществени изобретения в такива обла- 

сти от съвременните знания, като например Интернет или 

съвременните средства за комуникация. Но човек, прите- 

жаващ такива знания, е способен да получи ново знание, 

постъпило във външното му съзнание и свързано с пред- 

мета на неговата дейност. 

Много такива неща се случват напълно спонтанно. 

И човекът, направил изобретението, понякога дори не се 

замисля как то се е появило в главата му. 

Точно по същия начин, имайки представа за Възне- 

сените Учители, можете да получите информация за нас, 

която ще се появи изведнъж в главите ви и без дори да 

разбирате как е станало това, ще можете да се ръководите 

от тази информация в своята работа. 

Ако внимателно помислите, навярно всеки от вас ще 

си спомни примери за това, как по чуден начин е нами- 

рал изгубени вещи или е получавал представа как трябва 

да постъпи в трудна ситуация. Или е получавал буквал- 

но вълшебно решение на сложна жизнена задача, стояща 

пред него. 

Всичките тези чудеса са намеса на финия план във 

вашия живот. И вие получавате осъществяване на тези 

чудесни случайности или благодарение на своя Висш Аз, 

или благодарение на намесата на Възнесените Учители. 

Сложността е още в това, че времето тече по разли- 

чен начин в нашите светове. И затова моментът, когато 

молите, може да не съвпада с момента, когато получавате 

това, за което молите. Естествено, вашите молби могат да 

бъдат осъществени само в случай, че имате известно ко-
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личество блага карма, достатъчно за осъществяването на 

вашите молби. 

На практичния човек му се струва неразумно да вла- 

га усилия да прави някакви добри дела напълно безкорист- 

но, без да си прави сметка, че ще бъде възнаграден за своя- 

та блага постъпка в близко бъдеще. 

А причина за вашата нерешителност и нежеланието 

да вършите безкористно благи постъпки е отново вашето 

недоверие в Божествения Закон. 

Смятате, че ако сте пожертвали пари за църквата или 

за детския дом, или за някаква благотворителна организа- 

ция, то веднага трябва да получите от Бога умножени тези 

пари, които сте дали за благотворителност. 

Всичко зависи, възлюбени, от мотива с който жерт- 

вате парите си. Ако правите жертвата с цел непременно да 

получите нещо в замяна или жертвате вашите пари, за да 

забрави Бог извършения от вас грях, или жертвате пари- 

те си, за да видят всички вашата щедрост, то тази жертва 

няма да създава блага карма за вас. 

Вие трябва просто да правите добри дела и да не ми- 

слите за последствията и преимуществата, които ще ви до- 

несе вашата жертва в бъдеще. В този случай вие наистина 

създавате блага карма. И тя може да ви помогне, когато 

се окажете в трудна ситуация и се обърнете към Господ и 

потърсите Неговата помощ. 

Бог ще ви окаже помощ. Бог не може да не ви помог- 

не. Но за помощта ще бъде използвана тази енергия от ва- 

шето каузално тяло, която съставлява вашата блага карма. 

И ако в момента на вашата молба не разполагате с 

достатъчно количество блага карма, няма да получите по- 

мощта, от която имате нужда и за която молите. 

Вие получавате само толкова, колкото изпращате в
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света. И ако за целия си живот и за всичките си предишни 

животи не сте направили нито една блага постъпка, защо 

смятате, че когато изпаднете в нужда, Господ ще отговори 

на вашата молба? 

Затова, ако аз се намирах във въплъщение, ако бях 

на ваше място, бих се стремил да вложа всички свои сили, 

цялата си енергия и всичките си парични средства в по- 

мощ на тези живи същества, които имат нужда от нея. В 

този случай вашите благи дела ще се натрупват във вид на 

енергия във вашето каузално тяло. Това прилича на заде- 

лянето на бели пари за черни дни. Само че заделяте ваши- 

те пари във вид на енергия в друг свят. И няма във вашия 

свят по-надеждно място за съхранение на тази енергия и 

тези ваши спестявания. 

Но тази ваша енергия може винаги да бъде поиска- 

на чрез призив към Бога в момент, когато се нуждаете от 

Божествена помощ. 

Затова, когато зовете Господа и казвате: „Помогни 

ми, Господи!” и в този момент във вашето хранилище на 

Небесата няма достатъчно енергия, за да ви бъде оказана 

помощ, не се обиждайте на Господ, а се сърдете на себе 

си, защото именно вие не сте се погрижили за себе си и не 

сте се запасили с необходимото количество блага карма, 

не сте създали резерв от ваши заслуги на Небесата. 

Днес ви дадох много важно Учение за благата карма. 

Надявам се, че всички вие ще можете да приложите това 

учение на практика. Представете си колко хубаво би било, 

ако приемете това Учение за ръководство във вашия жи- 

вот. Колко прекрасно би било, ако всички хора на Земята 

създават блага карма. Всеки от вас би получавал необходи- 

мата помощ от хората, които буквално ще тичат по Земя- 

та в търсене на този, който има нужда от помощ. И освен
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това, ако сте създали необходимото количество блага кар- 

ма, винаги можете да се обърнете за помощ към Господа и 

да получите помощ. 

Желая ви успехи във вашата практика по създаването 

на блага карма. И нека от сега и до края на вашия живот да 

създавате само блага карма. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми.
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Учение за змията-изкусителка 

и змията на мъдростта 
 

Господ Майтрейя, 

17 юни 2005 г. 

 
АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас. 

Настъпи сладкият момент на нашето общуване. Дой- 

дох да споделя с вас моето знание и моите мисли. 

Винаги могат да бъдат намерени Божествени прояви 

в заобикалящия ви свят. Винаги може да бъде различено 

това, което не е от Бога. Във вашия свят засега е повече 

това, което не е от Бога. Вашият свят не спада към Божест- 

вените светове. Някога, много отдавна, вашият свят не е 

бил плътен, вибрациите на вашия свят са били близки до 

Божествените вибрации. Това е било преди милиони го- 

дини. 

Човекът нямал плътно тяло. И всичко, което го е 

заобикаляло, било като в райска градина. 

Човекът живеел подобно на растение. Съзнанието 

му било непорочно. 

И всичко било прекрасно. С изключение на една дре- 

болия. Човекът нямал разум. И тъй като нямал разум, той 

не можел да твори. Той не е можел да съзижда, да изграж- 

да и не можел да се развива. Съществуването на човека 

било като съществуването на животните. 

Висшите Космични Сили нямали повече възмож- 

ност да поддържат съществуването на човека, който няма 

разум и следователно, няма възможност за развитие. Зато- 

ва Синовете на Слънцето, Синовете на Мъдростта слезли 

в телата на хората и им дали възможност да получат разум. 

Дали им огъня на разума, огъня, с помощта на който чове-
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кът получил способността да твори подобно на Бог. 

Давам ви легендата в този вид, в който тя може най- 

вярно за даденото ниво на съзнание да ви помогне да 

осъзнаете вашата история. Този момент, който станал на- 

чало за вашето падение в материята. 

Според това, как използвал възможностите на своя 

разум, човекът получил способността да избира как да на- 

сочва енергията, вливаща се в неговото тяло от Божестве- 

ния Източник. 

Знаете легендата за Адам и Ева. Знаете за змията, 

която изкушила Ева. 

Но вие си мислите, че това е бил някой извън вас. 

Фактически, така и било. Човекът е получил отвън своя 

разум. Владиците на Мъдростта, Владиците на Разума са 

слезли в телата на хората, за да ги дарят с разум. Дотогава 

човекът е бил неразумен. Но след това човекът започнал 

да се самоосъзнава. Той започнал да прави избор осъзнато. 

И заедно с получаването на разум човекът започнал да си 

създава карма. 

Растенията нямат карма и животните нямат карма. 

Кармата като следствие на действията е присъща само на 

същества, притежаващи разум. Затова щом човекът полу- 

чил разум, станал и отговорен за своите постъпки. За всич- 

ко, което вършил на Земята. 

Затова разумът станал за човека едновременно най- 

голямото му щастие и най-голямото му нещастие. 

Интуитивно човекът винаги е подозирал, че някой 

извън него носи отговорност за всичко, което му се случ- 

ва. Това е и вярно, и не е вярно. Защото след като човекът 

получил разум, този разум станал негова неразделна част. 

И той вече не можел да вини никого за това, което се случ- 

ва с него.
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Като насочвал Божествената Енергия по начин, кой- 

то не съвпада с Божествения замисъл, човекът създавал 

карма. Божествената Енергия ставала плътна и формирала 

заобикалящия човека свят. 

Така бил създаван материалният свят и така била 

създадена кармата. 

И човекът може да обвинява за всичките беди, които 

са му се случвали, външни сили – Луцифер и падналите 

ангели. В други легенди могат да се срещнат други имена. 

Но ако човекът не бил получил разум, той не би съ- 

ответствал на замисъла, който е заложил в него Бог при 

създаването му. И е стоял въпросът дори за унищожава- 

нето на земната еволюция, тъй като не съответствала на 

Божествения замисъл. 

Затова не е логично да обвинявате за всичките си 

грехове тези, които са ви дали възможност да продължите 

своята еволюция. Действително, след като станало дарява- 

нето на човека с искрата на разума, кармата от неправил- 

ните постъпки започнала да пада както върху човека, така 

и върху Владиката, който е дал своя частица на човека. 

Затова всичко се преплело и всичко може да бъде разпле- 

тено, след като човек се наиграе достатъчно в създадена- 

та от него илюзия и успее да осъзнае Висшия Път, който 

съществува и е предназначен за него. 

Умът на човека е най-голямото наказание и едновре- 

менно с това е за него възможност, преминавайки през фи- 

зическия свят като през чистилище, да се очисти от всичко 

небожествено и да стане най-после този, който трябва да 

стане – Богочовек. 

Ключът към вашето издигане е заложен във вашето 

съзнание. Докато търсите извън себе си виновните за ва- 

шите беди и нещастия, дотогава вие заемате позиция, коя-
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то не води към положителни промени. 

Можете много дълго да разсъждавате, кой е виновен 

за урагана, който премина неотдавна и взе хиляди човеш- 

ки жертви. Но докато не запретнете ръкави и не започнете 

работа по ликвидацията на последиците от този ураган, 

нищо няма да се промени. 

Затова най-главното за вас сега е да разберете, че 

позицията на търсене на виновните извън самите вас не 

е конструктивна позиция. Трябва да разберете, че никой 

освен вас самите не носи отговорност за всичко, което се 

случва във вашия живот. И след това трябва да започнете 

да разплитате кълбото на цялата тази карма, която сте съз- 

дали за стотици и хиляди прераждания. 

Вие отработвате карма всяка секунда от своето пре- 

биваване на Земята, когато преодолявате външна ситуация 

в своето съзнание и изработвате правилно вътрешно отно- 

шение към всичко, което се случва покрай вас. 

Затова, колкото по-бързо престанете да търсите ви- 

новните извън вас самите, толкова по-бързо ще успеете да 

преодолеете тези ограничения на пространството и време- 

то, които сте си наложили. 

Земята прилича на гигантски мравуняк. И всеки от- 

делен индивид на Земята е свързан с всяко живо същество 

на планетата. 

Нашата задача прилича на задачата на Слънцето, кое- 

то осветява вашия мравуняк и изпраща живителни лъчи. И 

тези лъчи ви карат да се пробудите, да размърдате схвана- 

тите през нощта крайници и да се движите, да се захванете 

с работата,  която трябва да изпълнявате. 

И вашият напълно уникален инструмент, който сте 

развили, еволюирайки на планетата Земя, се превръща 

от ваше наказание във ваша благословия. Защото имен-
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но благодарение на вашия разум вие сте способни да се 

издигнете до тези висоти на Божественото съзнание, към 

които е невъзможно да се приближите, без да притежавате 

напълно уникалния опит, който сте натрупали за времето 

на своите въплъщения на планетата Земя. 

Вашият ум е този, който ви е потопил в дълбините на 

материята и само той може да ви извади от тези дълбини. 

И Божествените качества на вашия ум, придобити по 

време на странстването ви в материалния свят, ще останат 

и ще преминат заедно с вас в другия, във Висшия Свят. А 

от низшите качества на вашия ум, от плътския си ум тряб- 

ва да се откажете сами. 

Затова вашата задача е да се научите да различавате в 

себе си всичко, което е от Бога, от това, което сте създали 

сами и което принадлежи на този свят. Вашият физически 

свят прилича на родно гнездо, в което се чувствате уютно. 

Но рано или късно идва моментът, когато трябва да се раз- 

делите с вашето гнездо. Защото сте пораснали и сте готови 

да разперите крила и да полетите. 

Нека всяка догма, която живее във вашето съзнание, 

да бъде преодоляна. 

Всяко птиче, преди да се излюпи от яйцето, трябва 

със собствени усилия да пробие черупката. Затова и ва- 

шата задача, вашата най-главна задача е със собствени 

усилия да пробиете черупката на догмите и да постигнете 

способност за непредубеден поглед към всяка легенда. 

Вашият ум, вашият разум е змията-изкусителка, коя- 

то ви е съблазнила за пътя, който сте избрали да преминете 

на планетата Земя. 

И вашият разум е тази змия на мъдростта, която ще 

ви научи да изберете по-висшия Път. 

Помислете, не е ли дошло времето да започнете да
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разбивате черупката на догмите и невежеството. 

Помислете над двойния смисъл на символа на змия- 

та. Змията-изкусителка и змията-мъдрост. 

Вървяхте надолу, дойде време да тръгнете нагоре. 

АЗ СЪМ Майтрейя, вашият Гуру.
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Учение за кармата на бездействието 
 

Възлюбеният Кутхуми, 

24 юни 2005 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново. 

Днешната наша беседа ще бъде посветена на кармата 

на бездействието. Чували ли сте някога за карма на без- 

действието? Вие мислите, че само действията могат да 

ви донесат карма. В хода на нашите предишни беседи се 

запознахте с това какво е карма и как се създава карма. 

Имахте също възможност да получите представа за блага- 

та карма. И ето сега, връщайки се на темата за кармата, аз 

желая да ви дам Учение за кармата на бездействието. 

Представете си, че някой се обръща към вас за по- 

мощ и вие не желаете да му помогнете. Ще създадете ли в 

този случай карма? Та нали няма да правите нищо. Няма 

да предприемете никакви усилия, за да помогнете на чове- 

ка, който иска от вас помощ. 

Твърде много хора на Земята създават карма именно 

с това, че не предприемат никакви действия в такива ситу- 

ации, когато трябва да действат. 

Виждате, че Законът на Бога е такъв – вие създавате 

карма дори в случай, когато не правите нищо. 

Вие идвате във вашия свят, за да получавате опит и 

да действате. Затова, ако се отклонявате от действие, съз- 

давате карма. 

Позволете ми  да дам разяснения  по  този  въпрос. 

Помните, че карма, това е неправилно насочена от вас 

енергия при изпълняване на неправилни действия. Ако 

използвате Божествената Енергия, която постъпва във вас 

от Божествения свят в съответствие с Божествения Закон,
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вие създавате блага карма – вашите съкровища в Небесата. 

Ако използвате неправилно Божествената Енергия, тя се 

натрупва във вашите четири низши тела във вид на отри- 

цателна енергия. Тази енергия в съответствие с Божестве- 

ния Закон привлича към вас ситуации, през които трябва 

да преминавате отново и отново, за да усвоите урока, да 

направите правилен избор и по този начин да изчистите 

кармата. Например, ако завиждате или се обиждате, или 

злословите, вие създавате карма. И тази карма ще се връща 

към вас във вид на ситуации, в които ще бъдете подложени 

на точно такива действия спрямо вас. Ще ви завиждат или 

ще ви обиждат, или злите езици ще говорят против вас. За 

да изчистите своята карма, трябва да преминете през тези 

ситуации със смирение и покорност пред Волята на Бога, 

без да осъждате тези, които ви обиждат, безкрайно проща- 

вайки на хората, които ви причиняват вреди. 

Ето защо Иисус казваше, че трябва да се прощава 

до „седемдесет и седем пъти”. Вие никога не знаете колко 

пъти в своите предишни животи сте обиждали хората и 

сте вършили неблаговидни постъпки против тях. 

А сега да се върнем към кармата на бездействието. 

Например, към вас се обръща човек за помощ. И вие 

отказвате да му дадете помощ. Ще създадете ли по този 

начин карма? Та нали не разходвате Божествена Енергия. 

Просто не предприемате нищо. Тази ситуация не е толкова 

проста, колкото изглежда. Дали ще създадете карма или 

не, зависи от много обстоятелства. 

Преди всичко трябва да сте уверени, че човекът, кой- 

то се обръща към вас за помощ, действително се нуждае 

от помощ. Ако той се обръща към вас за помощ и не се 

нуждае от нея, а вие все пак сте му помогнали, този човек 

създава карма. В този случай вие не създавате карма, но
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косвено спомагате другият човек да създаде карма. Когато 

достигнете определено духовно ниво, сте длъжни да вни- 

мавате не само за себе си, но и да помагате на другите да 

избягват ситуации, в които те създават карма. 

Следващият момент. Ако човекът, който се обръща 

към вас за помощ, действително се нуждае от нея, вие 

няма да създадете карма, ако му откажете помощта в слу- 

чай, че не можете да дадете такава помощ. 

Може да се случи така, че човекът е изпаднал в за- 

труднено положение и действително има нужда от помощ, 

например има нужда от пари. И той търси помощ от вас. 

Ако вие нямате възможност да помогнете на човека или 

ако смятате, че е по-важно да дадете парите си, за да на- 

храните семейството си, в този случай не създавате карма. 

Твърде е възможно човекът, който се е обърнал към вас за 

помощ, да ви е отказвал помощ в някой предишен живот, 

когато сте се обърнали към него и вие просто му връщате 

кармичния дълг. 

И накрая, ако човек се обърне към вас за помощ, 

нуждае се от помощ и вие можете да му окажете тази по- 

мощ, но откажете да му помогнете, вие създавате карма. 

Длъжни сте да помагате на хората, които се обръ- 

щат към вас за помощ. Когато можете да дадете помощта, 

но отказвате да я дадете, ви се струва, че не разходвате 

Божествена Енергия и следователно не създавате карма. 

Обаче чувствата и мотивите, които ви ръководят при взе- 

мането на решение, ви карат да създавате карма. Напри- 

мер, ако искате да дадете урок на човека, който ви иска по- 

мощ или ви е приятно, когато някой се унижава пред вас, 

или много ви мързи да помагате, или ви обхваща алчност. 

Всяко от тези качества и много други качества, които са 

истинската причина на отказа ви за помощ, са небожест-
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вени качества и вие създавате карма, когато ги проявявате. 

Затова преди да откажете на човек, който е потърсил 

вашата  помощ,  винаги  внимателно  претегляйте  всички 

„за” и „против”. 

Вашият най-добър съветник във всички ситуации, 

несъмнено, ще бъде вашето Висше Аз. Защото вашето 

Висше Аз винаги знае дали трябва да оказвате помощ, или 

не. Но ако връзката ви с вашата Висша част е затруднена 

или сте неуверени в получаваните отговори, тогава анали- 

зирайте внимателно своя вътрешен мотив, своите чувства. 

Вие не искате да помогнете на човека или защото ви мър- 

зи, или защото ви е жал за парите, или за времето. Или 

започвате да съдите този човек затова, че е стигнал до та- 

кова състояние, че няма сили сам да решава проблемите 

си. Ако в главата ви влизат подобни мисли, преодолейте 

ги, насилете се и дайте помощта, за която ви молят. След 

като окажете тази помощ, вие изпитвате облекчение и това 

е знак, че сте постъпили правилно и сте изчистили някаква 

карма, която носите от миналото. 

Ако не изпитвате никакви отрицателни чувства, но 

вашата интуиция ви подсказва, че не трябва да оказвате 

помощ на този човек, независимо, че той има нужда от 

нея, моли ви за помощ и вие може да му окажете такава 

помощ, има един процент вероятност това да бъде тест, 

който вие давате на човека, поискал помощта ви. И вие 

отказвате именно защото подлагате този човек на тест. Но 

това е крайно рядък случай и трябва да притежавате висо- 

ко духовно ниво и да преминете посвещения за притежа- 

ване на мантия на Гуру, за да имате право да давате такъв 

тест. Затова ви препоръчвам винаги да оказвате помощ на 

човек, който има нужда от помощ, обръща се към вас и вие 

можете да му окажете тази помощ.
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В действителност много проблеми във вашия свят са 

свързани именно с това, че хората се обръщат за помощ 

и не я получават. Например за помощ към чиновниците, 

чиято длъжност ги задължава да оказват помощ и дори по- 

лучават заплата за това, но не помагат на хората, дошли 

при тях за помощ. 

Винаги трябва да помните, че в следващия живот вие 

ще си размените местата и чиновникът, който поради не- 

марливостта си не е изпълнявал своя дълг както трябва, 

ще се окаже в положението на молител и ще бъде прину- 

ден да се обръща за помощ точно към онези, на които е 

отказвал да помогне. 

Точно такъв проблем възниква по отношение на сил- 

ните в този свят, които имат богатство в ръцете си. Голя- 

мото богатство винаги свидетелства за карма, която чове- 

кът притежава и която е свързана с неправилно отношение 

към парите. 

И богатството се дава на хората като шанс за изчист- 

ване на кармата. Затова човек, на чиято глава се е струпало 

голямо богатство, за да отработи карма, трябва да анали- 

зира много внимателно как може да се разпореди с това 

богатство, за да окаже помощ на колкото се може повече 

нуждаещи се хора. При това именно да окаже помощ, а не 

да похарчи парите за показна благотворителност. Защото 

ако човек се разпореди неправилно с богатството, което е 

получил в този живот, като го похарчи за получаване на 

удоволствия и предмети за разкош и престиж, тогава може 

с 99 % вероятност да се каже, че в следващия си живот той 

ще получи обратно своята карма с това, че ще се роди в 

много бедно семейство и през целия си живот ще моли за 

милостиня и едва ще свързва двата края. 

Затова никога не завиждайте на хората, които при-
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тежават голямо богатство. Голямото богатство е свиде- 

телство за много голяма карма в настоящето и ако те се 

разпореждат неправилно с него, в бъдеще ще получат още 

по-голяма карма. 

Мисля, че днешната беседа беше полезна. В краен 

случай това знание може да ви помогне да избегнете карма 

от бездействие в живота си. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми.
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Естественото развитие за вашите души е 

Пътят, на който ние учим 

земното човечество 
 

Господ Сурия, 

24 април 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас чрез нашия 

посланик. 

АЗ СЪМ дошлият от Великото Централно Слънце, за 

да дам наставления на хората от планетата Земя. 

За ваше сведение, ние ви даваме знания и информа- 

ция, които са ви необходими. Ние ви даваме информация- 

та и всеки път имате възможност да получите нова перла. 

Ще мине време и вие с удивление ще откриете, че перлите, 

които сме ви дали са достатъчни, за да си направите огър- 

лица. И нея ще носите до края на своето въплъщение. Тя 

ще ви сгрява и ще ви дава сили в минутите, когато ви връх- 

лети съмнение в избрания Път и неприятностите на жи- 

вота ви обгърнат в плътното кълбо на върналата се карма. 

Не се бойте от трудностите, които ще срещнете във 

вашия живот. Всички неприятности и непредвидени си- 

туации са необходими и полезни за развитието на ваша- 

та душа. Не можете да се развивате, ако не се сблъсквате 

ежедневно с непредвидени ситуации и не преодолявате 

житейски трудности. Само мъртвият не е в състояние да 

изпитва наслаждение от живота и страдания от отделните 

му проявления. Затова се радвайте на всичко, с което се 

сблъсквате в живота си и не се бойте от промените. 

Колкото по-добре е подготвено вашето съзнание за 

промените, толкова по-безболезнено и бързо те ще преми- 

нат. Причините за всички ваши неуредици и беди са до-
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пуснатите в миналото грешки. Затова всяка сложна ситу- 

ация, с която се сблъсквате в живота, трябва да ви радва, 

защото за вас това е шанс да поправите старите грешки и 

никога повече да не се връщате към тях. 

Познаването на Закона за Кармата ще ви позволи по 

друг начин да се отнасяте към всякакви неприятности. И 

колкото в по-ранна възраст получите достъп до знанието 

за Закона за Кармата, толкова по-леко ще можете да въз- 

приемате дори най-сложните ситуации и да излизате с 

чест от тях. Ако не се сблъсквате с трудности в живота си, 

ако животът ви протича спокойно, тогава на ваше място 

аз бих се замислил над това. Много хора се стремят към 

спокойствие и външно благополучие. Но щом попаднете 

в такива житейски условия, когато всичко в живота ви е 

прекалено благополучно, това за вашата душа е като най- 

страшно изпитание. Защото вие не можете да се развива- 

те за сметка на външните условия и сте принудени да се 

обърнете навътре към себе си. 

Много малко са хората, които са способни да си 

бъдат самодостатъчни и да съзерцават само своето 

вътрешно пространство. Повечето хора, когато се окажат 

в обичайна обстановка без трудности и препятствия, прос- 

то изпадат в депресия. И това е признак, че сте стъпили на 

полосата на преодоляване на най-тежката карма – карма, 

която стои между вас и Бога. 

Доста хора в порив на самонадеяност са хвърляли 

предизвикателство към Бога, допускали са в своите из- 

казвания думи срещу Закона на тази вселена. В момента, 

когато те са допускали подобно поведение, не се е случ- 

вало нищо. Те са продължавали да си живеят по старому 

и нищо в техния живот не се е променяло. Защото за да 

се върне кармата, трябва да мине определено време, оп-
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ределен срок. И продължителността на този срок зависи 

от много причини. Ако стъпите на Пътя на Посвещения- 

та, за вас времето започва да тече по друг начин и проце- 

сът на връщане на кармата се ускорява. За обикновените 

хора кармата от това въплъщение може да се върне не по- 

рано от следващото прераждане. Затова е много трудно 

да се проследи как действа Законът за Кармата. Но когато 

стъпите осъзнато на Пътя на Посвещенията, вие получава- 

те в живота си уроци, които ви позволяват да проследите 

действието на Закона за Кармата в продължение буквал- 

но на една година. В по-особени случаи кармата може да 

бъде още по-ускорена и резултатът от нея да се върне след 

няколко седмици или дни. 

В крайна сметка, вие получавате възможност да се 

учите от своите грешки и да проследите действието на 

Закона за Кармата. Освен това вие получавате неосъзнато 

обучение през деня или по време на сън. Получавате ин- 

формация от Владиците или от вашето Висше Аз и тази 

информация ви позволява да направите съпоставка между 

допуснатите в миналото грешки и плодовете, резултати от 

тези грешки, които се връщат при вас като карма или енер- 

гия. 

И дори тогава, когато не можете достатъчно досто- 

верно да проследите връзката между действията си в ми- 

налото и последствията на тези действия в настоящето във 

вид на върналата се карма, важното ще бъде не да про- 

следите тази връзка, а да признаете, че всичко, което се 

е случило с вас, става по волята на Бога. И степента на 

вашето смирение пред Божествените Закони и пред Воля- 

та на Бога ще покаже степента на вашите достижения по 

Пътя към Бога. 

Има много тънкости по вашия Път и ситуации, които
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не се поддават на еднозначни оценки във вашето външ- 

но съзнание. Подобни ситуации понякога са в разрез със 

съществуващите във вашето общество норми на поведе- 

ние и нравствени закони. Не винаги Божественият Закон 

съвпада с нравствените закони, съществуващи в обще- 

ството. Така например, кармата на убийство или каквото 

и да е насилие, което сте осъществили в миналото, трябва 

да се върне към вас. И за тази цел Бог може да използва 

всеки човек, с който се срещате по Пътя. От гледна точка 

на човешкия закон, на закона във вашето общество, този 

човек е престъпник и трябва да се накаже. Но от гледна 

точка на Божествения Закон този човек може просто да е 

изпълнител на Закона за Кармата. Затова никога не съдете 

дори престъпниците, никога не си позволявайте да съдите 

когото и да било. 

Във времената, когато е съществувала силна връзка 

между вашия свят и Висшите октави, е имало хора, пред- 

ставляващи по своята същност Божествени въплъщения, 

които са имали възможност да проследяват връзката меж- 

ду постъпките на хората в миналото и настоящето. Подоб- 

ни хора са влизали в ролята на Божи съдници и решението 

за наказание или помилване, което те са произнасяли, не е 

подлежало на никакво обсъждане. 

Сега на Земята няма хора, които да са напълно 

Божествени въплъщения. Защото Божествено въплъщение 

в условията, които съществуват сега на Земята, е невъз- 

можно. Затова няма възможност достоверно да се просле- 

ди връзката между вашите постъпки в миналото и пробле- 

мите, които застават пред вас в този живот, като послед- 

ствия от вашите минали действия. 

И само когато застанете на Пътя на Посвещенията, 

вие позволявате на Висшия свят да се прояви в живота ви.
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Получавате знания за Закона за Кармата и неговите прояв- 

ления във вашия живот с помощта на вашата лична мис- 

тична връзка с Владиците и Висшата част от самите вас. 

Затова аз дойдох днес да поставя още един път пред 

външното ви съзнание въпроса за необходимостта да 

следвате Пътя на Посвещенията. Аз дойдох от Великото 

Централно Слънце и ви донесох това послание, с цел да 

ви помогна да разберете, че за вашите души естествено- 

то развитие е Пътят, на който ние учим земното човечест- 

во. Но ние не можем никого да заставим да върви по този 

отъпкан Път. 

Ние можем само да ви даваме нашите знания и наше- 

то разбиране, нашата информация и нашата енергия. 

Но аз съм уверен, че ще настъпи моментът, когато 

здравият смисъл и вътрешната Божествена същност ще 

удържат победа във вашия живот и вследствие на това вие 

ще удържите една след друга много победи над нереална- 

та част от вас самите. 
 

АЗ СЪМ Сурия 

и ви желая успех по вашия Път!
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Никого не можем да заставим да тръгне, 

но ние ви зовем на Път 
 

Санат Кумара, 

25 април 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас! 

Дойдох в този ден, за да ви напомня още веднъж 

за задълженията, които вашите души са поели преди 

въплъщението. Вие може да не си спомняте тези 

задължения, защото завесата е все още много плътна и 

вашето външно съзнание забравя всичко, което сте чули 

и на което сте били обучавани между преражданията. Но 

във  вас  се  съдържа  нещо  по-голямо  и  това  по-голямо 

е Висшата част от самите Вас. Тази ваша част винаги 

е помнила и продължава да помни какво е вашето 

предназначение, вашият Божествен план. 

Една от целите на тези диктовки е да пробуди па- 

метта на вашата душа. Вие си спомняте за вашето пред- 

назначение в минутите, когато усещате безпричинна тъга 

и отчаяние. В живота ви всичко преминава сякаш без ви- 

дими неприятности, но вашите души са разтревожени от 

това, че времето минава, а те не могат да изпълнят поети- 

те задължения. Затова главната ви задача е да установите 

връзка с вашата Висша част и да си спомните вашето пред- 

назначение. Когато в живота си срещнете нещо, което ви 

припомня вашето предназначение, вие изпитвате трепет 

и това усещане е близко до нежното чувство на първата 

любов. Това е много нежно, призивно чувство. Не може 

да не обърнете внимание на това състояние. Може да го 

свържете и да го насочите към човека, който е дал на ду-
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шата ви радостната вест, която ви е напомнила за вашето 

пребиваване в ефирните октави. След като сте изпитали 

това нежно чувство, вие ще се стремите отново и отново 

да получите това преживяване. И тъй като това ваше чув- 

ство не е свързано с вашия физически свят, това ваше със- 

тояние може да ви заблуди. О, да, това може да се сравни с 

първата любов! Действително, това е вашата първа любов, 

която е била с вас още преди раждането ви. Ще минат дос- 

та години и ще разберете, че това чувство не е свързано с 

конкретен човек, намиращ се във въплъщение. Това е по- 

възвишено чувство. Това е Любов към цялото Творение, 

към Живота въобще. 

Тези от вас, които разбират за какво говоря, се на- 

мират на прага на новия живот. Физическият живот про- 

дължава да съществува около вас, но в същото време вие 

сякаш преминавате в друг свят, който съществува едновре- 

менно с вашия и в същото време се отличава от всичко, 

което ви заобикаля. Трябва да различите в съзнанието си 

това ваше състояние на пребиваване едновременно сред 

познати хора и обстоятелства, като в същото време разби- 

рате, че вече не сте привързани към тези хора и обстоятел- 

ства. Продължавате да съществувате във вашия свят и в 

същото време разбирате, че вие не сте от този свят. Защото 

в своето съзнание вие сте преминали в друг, Висш свят. 

И започвате да осъзнавате, че вътре във вас се съединя- 

ват два свята. Благодарение на вас, Висшият свят слиза на 

вашия физически план. 

Отначало  тези  усещания  са  толкова  необичайни, 

че изпълват цялото ви същество. Вие се наслаждавате и 

същевременно се удивявате на това състояние. 

Тъй  като  вие  продължавате  да  съществувате  във
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вашия физически свят и имате физическо тяло, то обстоя- 

телствата във вашия свят продължават да ви оказват влия- 

ние. Но вашите вибрации са се повишили и вашите сети- 

ва са в състояние да възприемат вибрациите на Висшите 

светове, затова някои проявления и обстоятелства на този 

свят твърде болезнено се отразяват на вашата чувствител- 

на натура. 

Чувствате разликата между вас и заобикалящите ви 

хора. Много ви наранява това, че най-близките до вас хора 

не ви разбират. Те чуват думите ви, виждат промените, 

които са настъпили с вас, но тяхното ниво на съзнание не 

им позволява да ви разберат и да ви последват. 

Това е много трудно изпитание. Губите връзката с 

най-близките си хора и сте принудени да направите из- 

бор. Или оставате в предишната обстановка и принасяте в 

жертва духовното си развитие, или продължавате да след- 

вате Пътя и жертвате връзката с вашите близки и роднини. 

Повярвайте ми, и едното, и другото е много сложно. 

Във всяка конкретна ситуация изборът ще бъде различен. 

Само вие самите и вашата душа знае, какъв избор трябва 

да направите. Ако целта на вашето прераждане е да по- 

жертвате себе си, своите достижения заради благото на 

хората, които обичате и с които сте свързани кармично, то 

ще направите своя избор и ще останете с близките ви хора. 

Ако целта на вашето въплъщение е да помогнете на много 

хора, а обвързаността с вашето обкръжение ви пречи, вие 

ще скъсате всички връзки и като птица, отскубнала се от 

клетката, ще се издигнете нагоре, в небето, при облаците и 

планинските върхове. 

Но трябва да ви предупредя, че ако не изпълните кар- 

мичните си задължения и не върнете всичките си дълго-
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ве, много е възможно да натрупате голяма карма, макар 

че наглед сте избрали светлия и висш път. Не можете да 

заминете на далечно пътешествие, без да се погрижите за 

тези, с които сте кармично свързани. И никаква висока цел 

не може да послужи за оправдание, ако изоставите тези, 

които са около вас и се нуждаят от вашата помощ. 

Затова се стараем да не даваме конкретни препоръки. 

Защото е невъзможно да се дадат изчерпателни и универ- 

сални напътствия за всякакви случаи в живота. Животът е 

твърде разнообразен, а кармата е доста оплетена. 

Понякога едно осъдително от човешка гледна точка 

решение е единствено вярното от Божествена гледна точ- 

ка. А понякога вярното от всички човешки позиции реше- 

ние противоречи на Божествения закон. Божествената на- 

ука е най-сложна от всички науки, с които се сблъсквате в 

живота. Може и да не изучавате другите науки и спокойно 

да минавате покрай рафтовете с книги, посветени на тези 

науки, но Божествената наука трябва да изучите всички 

вие. Разликата е само в сроковете, когато ще я изучите. 

За мнозина от вас е дошъл срокът да изучите 

Божествената наука. И вие не можете да не тръгнете по 

Пътя на Посвещенията, защото това е планирано от сами- 

те вас преди раждането ви. Някои други могат спокойно 

да пребивават във водовъртежа на живота и да продължа- 

ват да играят своите роли и със своите играчки още много 

прераждания напред. Тяхното съзнание не е готово да се 

раздели с физическия свят и да се издигне към планински- 

те върхове на постигането на Божествената Истина. Мога 

да ви кажа само едно: тези от вас, които с цялото си сърце 

са приели диктовките, които даваме чрез нашия посланик, 

които с надежда и трепет очакват всяка диктовка, най-
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вероятно са готови да тръгнат по Пътя и да го следват. 

Затова проверявайте с вашите сърца усещанията си 

от тази моя диктовка. Никого не можем да заставим да 

тръгне, но ние ви зовем на Път! 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара, 

винаги с вас!
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Разширяване на разбирането за 

Закона на Кармата 
 

Възлюбеният Кутхуми, 

6 юли 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден. 

За времето, през което не се срещахме с вас, аз имах 

възможност да анализирам и да осъзная отговорността, 

която стоварва върху мен и върху вас това наше общуване. 

Защото ако се замислите, ще стигнете до неизбежния из- 

вод, че всичко, което се случва по време на нашето общу- 

ване, по време на приемане на диктовките, има удивителна 

ценност и изисква уважително и внимателно отношение. 

Отначало може да не осъзнавате нашите послания и да не 

им придавате голямо значение, но в процеса на четене и 

потапяне в нашите енергии вие все повече и повече започ- 

вате да цените минутите на нашето общуване и оценявате 

качеството на нашите послания и възможността за общу- 

ване с нас. Затова дойдох днес, за да поговоря с вас като 

със стари приятели. Нещо повече,  мога да ви кажа, че с 

много от вас аз се срещам почти ежедневно в моята обител 

в етерния план по време на вашия нощен сън. И знанията, 

които получавате от мен по време на нашето общуване в 

обителта, след като намерят потвърждение в тези диктов- 

ки, прорастват във вашето съзнание и започвате да върши- 

те осъзнато много неща на физическия план. И до вашето 

съзнание достигат истините, които не биха могли по друг 

начин да проникнат във вашия плътен свят. 

И ние продължаваме съвместната работа с вас за 

преобразуването на вашия физически свят. Тази наша 

съвместна дейност предполага не сляпото ви подчинение
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на нашите съвети и препоръки, а творческо прилагане в 

живота на всички знания, които ви даваме. На нас не са 

ни нужни слепи последователи, готови с първата наша 

дума да правят това, което казваме. На нас са ни необхо- 

дими съзнателни, мислещи ученици, които не просто без 

да мислят правят нещо, а осъзнато пречупват получените 

знания през своето външно съзнание, намират най-добрия 

вариант, способни са по оптимален начин да осъществят 

нашите планове. 

По този начин вие се приобщавате към космическото 

сътворчество. И много ценим онези наши ученици, които 

не тичат от един учител към друг в търсене на съвети за 

насъщните житейски ситуации, а са способни да издиг- 

нат своето съзнание над битовите и обикновени неща и 

да видят откриващите се перспективи, и да пристъпят към 

тяхното осъществяване, без да чакат да се създадат идеал- 

ните условия на физически план. Само чрез преодоляване 

на себе си и на трудностите, които ви съпътстват в живо- 

та, вие можете да се развивате. Не е нужно да се боите от 

проблемите в живота и дебнещите ви неуспехи. Цялата 

работа е в това, как се отнасяте към тези проблеми и неус- 

пехи. Учението ви дава правилните подходи. И вие сами, 

като се ръководите от тези подходи, градите живота си. 

Вие променяте съзнанието си и започвате да се отна- 

сяте по друг начин към проблемите, с които се сблъсква- 

те, анализирате тези проблеми и препятствията, които се 

появяват пред вас, и благодарите на Бога, че ви е дал въз- 

можност да осъзнаете миналите грешки и да ги поправи- 

те чрез правилно отношение към възникващите пред вас 

проблеми. 

Никога не бива да се поддавате на разочарование 

и униние. Вие получавате учение, за да изградите в себе
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си правилно отношение към това, което ви съпътства в 

живота и това, с което се сблъсквате. И ако някои от вас 

изведнъж, с моя помощ или с помощта на вътрешната 

си интуиция, с подсказка от  Висшето си АЗ осъзнаят 

причината, която кармично е довела до възникването на 

една или друга ситуация в живота им, тогава те започват 

безкрайно да благодарят на Бога, задето им е позволил да 

отработят своя кармичен дълг по толкова лесен начин. 

Наистина милостта на Небесата е безгранична и 

само вие със своето неразумно поведение можете да по- 

родите причините за проблемите и бедствията, с които се 

сблъсквате в живота си. Понякога тези проблеми са тол- 

кова големи, че целият ви живот буквално зачерква въз- 

можността дори да служите на Братството в пълна степен. 

Защото сте твърде обременени с кармични дългове. Но 

мъдростта, която получавате чрез общуването с нас, ви по- 

мага да осъзнаете, че през следващия си живот ще можете 

да продължите своето Служение и ще получите обстоятел- 

ства, които няма да са толкова сложни и обременяващи за 

вас. Защото в този живот вие вече сте отработили голяма 

част от вашите кармични дългове. И тъй като сами сте от- 

работили дълговете си, то и вашите деца ще понесат доста 

по-малко бреме. Защото кармата има такова свойство, че 

понякога неотработеният кармичен товар ляга като тежко 

бреме върху децата и внуците. Затова се радвайте на не- 

щастията и бедите, които се струпват върху вас. По този 

начин подготвяте светло бъдеще в следващия живот за 

себе си и за вашите деца и внуци от този живот. Правил- 

ното разбиране на Закона за Кармата ви прави щастливи 

дори когато носите, от гледна точка на хората около вас, 

непосилен кармичен товар. 

Цялата работа е в това, как вашето съзнание се отна-
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ся към бремето, което носите. Затова никога не се оплак- 

вайте от вашите проблеми. Позволете си радостта от това, 

че с преодоляването на текущите препятствия подготвяте 

светло бъдеще за себе си, за вашите деца и внуци. 

Следващото поколение ще бъде много по-щастли- 

во, защото мнозина от вас са поели върху себе си твърде 

големи кармични задължения за изчистване в този живот. 

Вие сте направили това умишлено, за да ускорите процеса 

на промените, които протичат на Земята. Хората от ваше- 

то обкръжение, които ви сочат с пръст и казват, че сигур- 

но имате много прегрешения, щом бремето ви е толкова 

тежко – те нищо не разбират от действието на Закона за 

Кармата и тяхното съзнание не е способно да възприеме 

размера на жертвата, която доброволно сте поели вър- 

ху себе си преди въплъщението. Обаче ние, Възнесените 

Учители, много ценим вашата жертва. Нещо повече, ние 

сме готови да откликнем на вашите молби и да ви помог- 

нем, доколкото Законът позволява, за да облекчим вашия 

товар. Понякога в случаите, когато създадената от вас в 

това въплъщение блага карма позволява, ние можем да 

дойдем в отговор на вашия зов и да ви помогнем, когато 

ви се струва, че нямате повече сили да издържите в дадена 

ситуация. Известно време след вашия призив вие с учудва- 

не се оглеждате и разбирате, че това, което като непоноси- 

мо бреме е лежало на раменете ви, изведнъж е изчезнало, 

изпарило се е, паднало е от плещите ви. В този случай ни- 

кога не забравяйте да отправите възхвала към Небесата и 

своята благодарност. Най-хубавата благодарност за нас ще 

бъде Служението, което вие сте в състояние да осъществи- 

те за благото на Живота на Земята. 

Сега ще ви дам формулата, с която ако се обърнете за 

помощ, ще можете да получите облекчаване на кармично-
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то бреме в случай, че вашата блага карма ви позволи. 

И така, кажете: 

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в 

името на моето могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в име- 

то на моето свято Христово АЗ (или просто в името 

на Всемогъщия Бог), аз се обръщам към Великото Кар- 

мично Ръководство и моля да използвате моите благи 

достижения за изчистване на кармата, довела до … 

(по-нататък трябва да опишете ситуацията, в която ис- 

кате да получите помощ от Кармичното Ръководство). 

Нека всичко стане в съответствие с Божията 

Воля.” 

 
Можете да напишете писмо, да кажете вашия призив 

на глас и да изгорите писмото, като го адресирате до Кар- 

мичното Ръководство. Ако количеството на натрупаната 

блага карма позволи и Кармичното Ръководство приеме за 

възможно да удовлетвори вашата молба, то кармичната ви 

ситуация ще бъде облекчена в една или друга степен. 
 

<…> 

Понякога има случаи, когато външното съзнание на 

човека не иска да понася повече кармичния товар, но ду- 

шата на човека отказва помощта. В този случай Кармично- 

то Ръководство ще се вслуша в мнението на вашата душа. 

Затова, ако молбата ви не е удовлетворена след известно 

време, можете да поговорите с вашата душа и да се опита- 

те да стигнете до съгласие с нея по дадения въпрос. 

Много ви препоръчвам да практикувате разговори с 

вашата душа. И да пишете до Кармичното Ръководство, 

едва след като сте стигнали до разбирателство между вас 

и вашата душа. 
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Вие сте многопластови същества. Имате много тела. 

Затова  е  необходимо  да  постигнете  хармония  и  един- 

ство между всички ваши тела. При по-голямата част от 

човечеството телата са толкова разбалансирани, че дори 

не можете да разберете как трябва да постъпите, с оглед 

изискванията на всички тела. Престанете да се асоциирате 

само с това, което виждате в огледалото пред себе си. Вие 

сте много повече от вашето физическо тяло. Следващият 

етап от развитието на човечеството ще бъде осъзнаване на 

вашата фина природа и създаване на хармонични условия 

за проява на вашата фина природа. Защото условията, в 

които живеете, понякога въобще не са подходящи, за да 

можете да постигнете хармония между вашите фини тела. 

Това е следващият етап от развитието на човечеството. Но 

още отсега трябва да се погрижите за създаването около 

вас на условия за хармонично развитие на всички ваши 

тела. 

Днес ви дадох много нови знания. Напускам ви с на- 

дежда за нови срещи. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми.
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Учение за пророците и за пророчествата 
 

Йоан Възлюбеният, 

13 юли 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният. Вие ме знаете като автор 

на Апокалипсиса. И аз дойдох отново, за да дам Учение, 

основано върху вътрешното знание, знанието, достъпно 

само за пророците и мистиците. И в днешно време има 

такива, само че тях понякога ги бъркат с различни шар- 

латани, които се самообявяват за пророци или ясновидци, 

или екстрасенси, но прагът на тяхното възприемане на 

Божествения Свят е толкова нисък, че понякога е по-добре 

за тяхното бъдеще, ако те престанат със своите пророчест- 

ва и замълчат. 

Как мислите, има ли карма, с която се натоварват 

пророците и каква е тази карма? Аз ще ви отговоря. Защо- 

то много добре разбирам за каква карма става дума. 

Пророкуването с нищо не се отличава от всяка друга 

дейност, която вършите във физическия свят. И има най- 

различни пророци. Има пророци, пророкуващи от името 

на Светлината и има пророци, които пророкуват от страна 

на тъмнината. Всеки пророк сам избира на кои сили да 

служи. 

Пророчеството е дарба за връзка с невидимия свят. 

Тази дарба не се получава за едно въплъщение. И когато 

тази дарба се отвори, тогава обикновено човекът, който 

пророкува от Бога, осъзнава цялата тежест на кармичната 

отговорност, която ляга върху неговите плещи. Пророчест- 

вото представлява пресмятане във финия план на вероят- 

ността за различни събития. В зависимост от плана и от 

нивото, на което е пресметнато пророчеството, то може
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да бъде повече или по-малко достоверно. Но тъй като във 

финия план липсват нещата, към които сте привикнали 

във физическия план, то пророческата дарба предполага 

и дарба за трактовка на събитията според впечатленията, 

получени от съприкосновението с финия план. 

И тъй като по време на трактовката на тези впечат- 

ления се включва и човешкият ум, на този стадий става 

изкривяване на информацията и достоверността на проро- 

чеството се губи. Понеже аз писах Апокалипсиса със сим- 

воли, успях да заобиколя кармата, която ляга върху проро- 

ка в случай, че пророчеството не се сбъдне. И всеки про- 

рок, който е достигнал високо ниво, поднася завоалирано 

своите знания под формата на стихове, притчи, сонети. И 

това е много правилно, тъй като позволява да се избегне 

кармата в случай, че пророчеството се окаже невярно. 

Има други пророци, които използват интереса на 

хората към пророчества и дават своите пророчества на 

достъпен език, основавайки се на знанията, които са 

почерпили от ниските слоеве на астралния план или когато 

са били в състояние на наркотичен транс. 

Тези пророчества не носят в себе си голяма истина. И 

като правило те не се сбъдват. Вероятността да се сбъднат 

такива пророчества е 50 процента. В такива случаи казват: 

„Бабата позна наполовина”. 

Но стремежът да се задоволи интереса на хората към 

пророчества натоварва такива пророци и ясновидци с го- 

ляма кармична отговорност. И тази отговорност е толкова 

по-голяма, колкото повече хора научат за пророчеството, а 

то се окаже невярно. Работата е в това, че всяко пророчест- 

во програмира съзнанието на хората, които го възприемат. 

И ако хората желаят да вярват в пророчеството и броят на 

тези хора е голям, тогава те със своето съзнание създават
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възможност за неговото сбъдване. И ако явлението, пред- 

сказано от пророка, не съвпадне с Божественото видение, 

но се е случило благодарение на натрупването, вложено 

в това явление, то ако това явление се е случило, кармата 

пада върху пророка и върху хората, които със своето съзна- 

ние са способствали за осъществяването на това явление. 

Затова всяко пророчество е тояга с два края. Ако про- 

рочеството променя Божествения план в добра посока, не- 

говото осъществяване носи блага карма на всички, които 

са участвали в осъществяването му със своето съзнание. 

Ако Божественият план в резултат на пророчеството се 

е влошил, тогава се е създала отрицателна карма от това 

пророчество. 

Пророчеството е също такова двойствено явление, 

както всичко във вашия свят. 

И хората, които се поддават на енергиите на про- 

рочествата на лъжливите пророци, създават отрицателна 

карма. 

Пророците на Светлината винаги са били незачита- 

ни, защото пророчествата, идващи чрез тях, не са се ха- 

ресвали на повечето хора. И хората винаги са се отнасяли 

към такива пророци с опасение. Предпочитали са да не се 

свързват с тях или да ги унищожат физически. Кармата 

от разправата с пророците на Светлината ляга като тежко 

бреме върху следващите поколения. 

Обратно, всяко почитане на Божиите пророци е но- 

сило блага карма на семейството на този, който е оказвал 

гостоприемство на пророка. 

Истинските пророци винаги са били посланици 

Божии и тяхната мисия е била необходима, за да съдейст- 

ва за правилното развитие на съзнанието на хората.  Тези, 

които са се обявявали за пророци, без да носят върху себе
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си Божия печат, са навличали върху себе си тежка карма. 

Затова винаги се вглеждайте и внимавайте, не си позволя- 

вайте да се въвличате в каквато и да е пророческа дейност, 

ако тя не е от Бога, ако тя е бесовска. 

Аз ви говоря за това Учение, тъй като от времето на 

моето въплъщение са изминали стотици години, но То не 

е изгубило своята актуалност. Напротив, придобило е ак- 

туалност, тъй като са се появили твърде много пророци и 

ясновидци, от които има много по-голяма вреда, отколкото 

полза. И ако се въвличате в тяхната дейност, прибягвате до 

техните услуги, заплащате услугите им, тогава вие по този 

начин трупате карма от неправилно действие. 

Аз дойдох, за да ви дам това важно Учение за истин- 

ските и лъжливите пророци. И за да можете в съзнанието 

си да подхождате осъзнато към всичко, което срещате по 

своя път в тази област. 

Защото е много важно, накъде насочвате своята енер- 

гия. Нито един лъжлив пророк не би могъл да пророкува, 

ако не му давахте енергията на вашето внимание и парите 

си, поощрявайки го да се занимава с небогоугодно дело. 

Лъжливите пророци са раждат от нечистоплътното 

хорско съзнание, невежество и суеверие. 

Сега, когато основната част на Учението е дадена, аз 

бих искал да ви дам пророчество, което се отнася за ваше- 

то бъдеще. Преди да дойда, аз и другите Владици размиш- 

лявахме, дали си струва това пророчество да бъде дадено 

чрез този посланик. Тъй като ни беше необходимо да пре- 

ценим чистотата на проводника и степента на изкривява- 

не на информацията, което може да се случи. Решихме да 

рискуваме и аз започвам. 

В сложното време, в което живеете, вие постоян- 

но се замисляте за много неща и особено за това, какво е
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бъдещето на планетата и не я ли застрашава поредният 

глобален катаклизъм. Затова е много важно за вас да чуе- 

те, че не се предвижда никакъв глобален катаклизъм в жи- 

вота на сега живеещото поколение. Но всичко може да се 

промени, ако не полагате ежедневни усилия за изменение 

на вашето съзнание. Това устойчиво развитие на плане- 

тата, което е постигнато сега, е достигнато благодарение 

на това, че твърде много хора се издигнаха на това ниво 

в своето съзнание, на което са способни да мислят пози- 

тивно и да насочват своите усилия за Общото благо, към 

Добро и Светлина. И ако броят на такива хора се увеличава 

с всяка година, тогава никакъв глобален катаклизъм няма 

да се случи и в живота на следващото поколение. Защото 

всяко предишно поколение подготвя почвата за следващо- 

то поколение. И вие със съзнанието си подготвяте устой- 

чивото развитие на всичко живо на планетата Земя през 

следващия космически цикъл. 

Аз ви пожелавам да продължавате все така успешно 

да държите вашето съзнание на високо ниво. 
 

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, 

с огромно уважение към вашите 

жизнени потоци АЗ СЪМ.
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Вие трябва постоянно да анализирате 
последствията от своите действия и да 
не се опитвате да давате учението там, 
където смесват вашето учение с калта 

 

Възлюбеният Кутхуми, 

26 декември 2006 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден чрез на- 

шия посланик. Аз дойдох, за да дам поредната порция от 

нашето Учение, която трябва да усвоите, тъй като е дошло 

време за това. Времето е такова, че всяко проявление на 

Божествеността, с което се сблъсквате в живота си, става 

празник за душите ви. Защото вашите души са закопнели 

за Божествения свят, от който са дошли и където е време 

да се връщат. Затова аз винаги се радвам много, когато ви 

предам вест от Божествения свят и също много се радвам 

да дам малки наставления. 

Знам, че мнозина от вас ме обичат и разговарят с 

мене. Почти винаги, когато сте настроени на моята вълна, 

аз мога да чувам и да възприемам вашите мисли. Защото 

такова е моето Служение. По този начин аз познавам мно- 

зина от вас. И знам проблемите, с които сте обременени. 

Затова много би ми се искало да направя всичко възможно 

и зависещо от мен, за да ви обясня корените на вашите 

проблеми и да ви придам импулса, който ви е нужен, за 

да можете да преодолеете в себе си причините за вашите 

трудности. 

Затова днес ще поговорим за онова, което е актуално 

и важно за мнозина от вас. И то е свързано с взаимоотно- 

шенията ви с хората около вас в живота ви, които не раз- 

бират и не приемат вашите поучения, вашите наставления,
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вашия начин на живот и мирогледа ви. За съжаление всич- 

ки хора се намират на съвсем различни етапи на развитие. 

И много от вас принадлежат на вече отминалата, четвърта 

коренна раса по нивото на своето съзнание. Повечето от 

вас принадлежат към различни подраси на петата коренна 

раса. Има и неголям брой индивиди, които принадлежат 

към последната, заключителна подраса на пета коренна 

раса, и още по-малко индивиди, които принадлежат към 

шестата коренна раса, чието време още не е настъпило, 

но първопроходците на тази раса, особено нетърпеливите, 

предприемат своите пробни въплъщения сега. 

Това, което се отнася до историята на развитие на ра- 

сите, е предмет на дълго обсъждане и няма да е предмет 

на тази диктовка. Всичко, върху което искам да ви обърна 

внимание, се отнася до неоспоримия факт, че всички вие 

сте на различни стъпала на своето еволюционно развитие. 

И затова разликата във вашето съзнание често е толкова 

голяма, че понякога като че ли говорите на различни ези- 

ци, толкова се различават и сферите на вашите интереси и 

нивото на вашето съзнание. Затова, когато у вас за пореден 

път възникне желание да започнете да давате учение или 

да пропагандирате своите възгледи сред онези, които по 

ваше мнение имат нужда от проповед, спомнете си моята 

диктовка и словата на Иисус: „Не хвърляйте бисерите на 

свинете”.1
 

Всичко, което се дава, трябва да бъде според нивото 

на съзнание. Много неща, които изглеждат за вас толкова 

очевидни, че вече сте престанали да им обръщате внима- 
 

 
1  Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си 

пред свините, за да го не стъпчат с краката си и като се обърнат, 

да ви разкъсат. (Матей 7:6) 
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ние, могат да хвърлят в шок хората, които са далече от ва- 

шите възгледи. Още по-лошо, това може да предизвика у 

тях цяла гама отрицателни чувства и дори действия. И как 

мислите, върху кого ще падне в този случай кармата от 

тези негативни прояви? Ако все още не сте се досетили, аз 

ще ви подскажа: кармата ще падне върху вас. Защото този, 

който се намира на по-високо стъпало на еволюционно- 

то развитие, носи цялата кармична отговорност не само 

за своите действия, но и за действията на хората, които е 

провокирал към неправилни постъпки. 

Това не означава, че хората съвсем се освобождават 

от карма за своите неправилни действия. Аз исках само 

да кажа, че по-голямата част от кармата ляга върху вас, 

защото вие сте ги провокирали към неправилни действия. 

Затова преди да проповядвате и давате на когото и да е 

съвети как да постъпва в живота си, много пъти премисле- 

те струва ли си да правите това. 

Вашата отговорност е правопропорционална на 

стъпалото на еволюционната стълба, на което се намирате. 

Това не означава, че трябва да се затворите в себе 

си и да спрете да общувате с хората и да говорите с тях 

на духовни теми. Просто трябва постоянно да анализирате 

последствията от своите действия и да не се опитвате да 

учите там, където могат да смесят вашето учение с калта. 

Помислете над моите думи. И винаги помнете, че 

най-добър пример ще бъде вашето поведение в живота, 

как реагирате на тези или онези житейски ситуации и не- 

уредици. Цялата ваша проповед се заключава във вашите 

постъпки. И по плодовете на постъпките ви хората ще раз- 

познаят във вас човека, в когото си струва да се вслушват и 

с когото следва да се съветват. И така, аз отново клоня към 

това, че единственият човек в този свят, с когото трябва
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твърдо да се заемете, това сте вие. И вие самите сте най- 

достойното приложение на всички ваши сили и способно- 

сти. 

Не мислете за това, че някой постъпва неправилно, и 

не мислете как трябва да постъпва той. Съсредоточете се 

върху себе си и помислете защо ви дразнят постъпките и 

думите на другите хора. Не е ли затова, че всичко, което ви 

дразни, присъства в самите вас като проявление на мина- 

лите ви неправилни постъпки. 

Заобикалящият ви физически свят е огледало, в кое- 

то се отразява вашето несъвършено съзнание. Затова би 

било естествено да се предположи, че ако някой постоян- 

но среща невежество и неразбиране в своя живот, то тези 

качества присъстват в него самия. И ако постоянно сте 

подложени на злобни нападки от други хора, то във вас 

присъства тази негативна енергия, която кара хората да 

действат така по отношение на вас. 

Ние много пъти сме разглеждали този въпрос. И вие 

навярно много пъти вече сте чували и чели всичко това. Но 

вашите мисли, вашите собствени мисли, които ми изпра- 

щате, ме карат отново да ви повтарям това кратко Учение 

и да ви напомням за Истините, които вие добре знаете, но 

кой знае защо не рискувате да ги приложите към себе си. 

Аз съм щастлив от предоставената възможност да ви 

повторя това Учение. И ще се радвам още повече, ако ня- 

кой от вас може да приложи това Учение на практика. И 

дори когато ви се стори, че всичко, което съм казал, няма 

ни най-малко отношение към вас, все пак не бързайте да 

отложите четенето на тази диктовка и да я оставите на- 

страни. Старайте се да препрочитате даденото послание 

поне три пъти в различни дни, в различно време на де- 

нонощието, когато се намирате в различни състояния на
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съзнанието. И аз мисля, че на третия път вие ще започнете 

да разбирате, че тази диктовка има непосредствено отно- 

шение към вас лично. 

Повярвайте ми, аз много добре познавам човешката 

психология и ми доставя удоволствие понякога да разга- 

давам ребуси, съставени от психологическите проблеми, 

които сами сте съставили в течение на хиляди и хиляди 

ъплъщения на Земята. Но аз винаги се радвам да ви помог- 

на и винаги откликвам на вашите молби за помощ, когато 

искрено ги произнасяте в своето сърце, гледайки портрета 

ми, или рискувате да напишете на лист и да ми го прати- 

те по безупречната поща, в която работят нашите ангели. 

Знаете ли, че когато изгаряте писмото и отправяте призив, 

за да доставят ангелите на защитата това писмо по пред- 

назначение за мен или за всеки друг Възнесен Владика, 

физически писмото изгаря, но неговата енергийна, фина 

субстанция моментално се пренася по предназначение, на 

посочения от вас адрес. 

Бях щастлив да ви дам днес кратко Учение. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, 

с голяма Любов към вас и 

с желание да ви помогна.
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Послание в началото на годината 
 

Гаутама Буда, 

1 януари 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Гаутама Буда, дошъл при вас в този ден, в 

началото на новия годишен цикъл. 

Винаги когато започва нов годишен цикъл ние ид- 

ваме, за да дадем наставления, свързани с новия времеви 

цикъл. И днес аз дойдох, за да дам такова наставление. 

Вие знаете, че годишният цикъл е подвластен на 

действието на Закона за Кармата по такъв начин, че карма 

не слиза изведнъж, а се разпределя за цялата година. Все- 

ки месец при вас слиза определено количество карма. По 

такъв начин вие имате възможност да отработвате ваша- 

та минала карма постепенно, година след година и месец 

след месец. Ако ви бе дадена възможност да отработите 

наведнъж всичката си карма, вашата отрицателна енергия, 

енергията, която сте изкривили през миналите си животи, 

вие не бихте издържали. Телата ви моментално биха ста- 

нали на парчета. Затова Законът действа по такъв начин, 

че във всеки момент от живота си вие получавате възмож- 

ност да отработите точно толкова негативна енергия от 

миналото, с колкото можете да се справите. Никога не ви 

се дава повече, отколкото можете да понесете. Ето защо 

от вас се иска просто да се смирите пред Закона на тази 

вселена и със смирение да очаквате връщането на сътво- 

рената от самите вас кармична енергия, която ви се дава за 

отработване на цикли. 

Новата година условно може да се приеме за начало 

на отработване на нов пласт енергия от миналото. И с вся- 

ка успешно завършена година вие отработвате своята ми-



91 91  

нала карма и се приближавате до ново ниво на съзнанието. 

И ако не беше новата карма, която вие неуморно създавате, 

достатъчно биха били няколко години, за да се освободите 

от лъвския пай на миналата си карма. 

Но не всеки от вас се разпорежда разумно със своята 

Божествена енергия и с времето, когато сте във въплъще- 

ние. Затова за много от вас количеството отрицателна 

енергия, която отработвате чрез страдания, болести и 

мъка, тутакси се попълва с новата карма, която без умора 

творите с неправилните действия и неправилните избори, 

които правите в живота си. 

И ако не беше Божествената милост, вие щяхте да 

бъдете напълно лишени от възможност за по-нататъшно 

придвижване – такава голяма карма създават много от вас 

в живота си. Но благодарение на Божествената милост 

тази карма не ви се връща веднага, а чака благоприятна 

възможност, когато ще бъдете способни да понесете нега- 

тивната енергия на миналото и не просто да издържите на 

кармичното си бреме, но и да се замислите над това, защо 

ви се струпват толкова нещастия едновременно. По този 

начин мнозина от вас могат да осъзнаят съществуването 

на Висшия Закон и да устремят своята същност към из- 

пълнението на този Закон. 

Много от вас са достигнали такова ниво на съзнание- 

то, че се обръщат към Кармичното Ръководство с молби да 

се ускори връщането на кармата, за да имат възможност 

да отработят максимално количество карма в този живот и 

да получат възможност за служене на ново, освободено от 

карма ниво на съзнанието. 

Единственото, за което бих искал да ви предупредя е: 

след като пишете подобни писма и карма започне ускоре- 

но да ви се връща, не забравяйте това, за което сте молили
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и не се оплаквайте от съдбата. Работата е там, че процесът 

на слизане на карма, когато той се ускорява по ваша мол- 

ба, може по същия начин, по ваша молба, да бъде спрян и 

върнат към естественото течение на слизащата карма. Не 

забравяйте за своите молби и ако сте се разгорещили и не 

сте разчели своите сили, отново напишете писмо до Кар- 

мичното Ръководство и помолете да не ускорява занапред 

процеса на слизане на карма. 

Мнозина от вас не си дават сметка за задължения- 

та, които са поели, докато са били във фино тяло, на ниво 

душа. Затова когато срещате трудности в живота си и тези 

трудности  твърде  много  ви  измъчват,  поразмишлявай- 

те насаме със себе си. Поговорете със своето Висше Аз, 

посъветвайте се. Защото можете, по великата милост на 

Небесата, да регулирате процеса на слизане на карма. Осо- 

бено важно е да имате блага карма, свързана с помощта 

към живите същества и Владиците. Вашата блага карма 

винаги може да бъде използвана, за да намалите интензив- 

ността на Кармичното си бреме. 

Когато сте осъзнали действието на Закона на Карма 

и се стремите в своя живот да действате в съответствие с 

този Закон, вие изпълнявате едно от най-важните условия 

за вашето по-нататъшно развитие и милостта на Небесата 

няма да закъснее да ви дойде на помощ по първия ваш 

призив. 

Съжаление предизвикват онези индивиди, които 

пренебрегват Закона на Карма и продължават да живеят 

според принципа „След мен – потоп”. 

Трябва да помислите върху този израз. Може би в 

следващия ви живот ще попаднете точно в този потоп, 

който сами сте докарали. 

Помислете  колко  много  беди  и  проблеми  можеха
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да бъдат избегнати, ако хората във всяка минута от своя 

живот се замисляха над последствията не само от своите 

действия, но и над последствията от своите мисли и чув- 

ства. 

Една от целите на нашите послания се състои имен- 

но в това да ви приучим да си давате сметка за всяко ваше 

действие, за всяка ваша мисъл и чувство. Защото за Бога, 

за космическия Закон няма никакви тайни и всички ваши 

мисли се записват в хрониките на акаша по същия начин, 

както и вашите действия и постъпки. Вие може да лице- 

мерничите един пред друг и да скривате истинските моти- 

ви на отрицателните си мисли. Бог вижда всичко, от Него 

не е възможно да се скрие и най-малкото движение на ва- 

шата душа. 

И не би било лошо, ако възприемете правилото по- 

стоянно да усещате присъствието на невидим свидетел 

редом до себе си, който наблюдава всичките ви действия 

и дори движенията на душата ви. Тогава ще можете с по- 

голяма отговорност да подходите към всички действия и 

избори, които правите в живота си. 

И аз искам да ви дам един много важен съвет, ръко- 

водейки се от който вие можете много бързо да увеличите 

процента на отработената си карма. Винаги когато в живо- 

та си сте изправени пред избор как да постъпите, опитайте 

се да разберете мотива, който ви движи при този избор. И 

ако се стремите да направите нещо, за да ви е добре на вас 

лично, това ще бъде неправилен мотив и следствието от 

вашия избор ще увеличава кармичното ви бреме. 

Но ако се ръководите в изборите си от мотива да пра- 

вите добро на другите хора, на другите живи същества, 

то дори и да ви се струва, че изборът, който сте напра- 

вили, ще бъде във ваша вреда и няма да ви е изгоден по
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всички човешки закони и от гледна точка на елементарна- 

та човешка логика – не се отчайвайте. От гледна точка на 

Божествената логика вие ще направите верен избор и този 

избор неминуемо ще доведе до това, че вашето кармично 

бреме ще се облекчи. Вие ще загубите в малкото, но ще 

спечелите в голямото. 

Например пътувате по планински път и пред вас се 

появява човек, които има нужда от вашата помощ. Вие гу- 

бите време, за да му помогнете и закъснявате. Слънцето 

залязва и се забавяте в придвижването си по пътя. Но ако 

не се поддадете на чувството си на досада, утре пред вас 

ще се отвори нов път, за който не сте подозирали по-рано, 

този път значително ще ускори пътуването ви и вие ще 

стигнете на необходимото място доста по-рано, отколкото 

сте планирали. 

Ето така действа Законът на Карма. 

Никога не мислете каква изгода ще получите, ако 

вършите добри дела. Нека кармичните ви дългове и заслу- 

ги да пресмятат небесните същества, на които се полага да 

правят това по задължение. Просто вършете добри дела и 

не мислете за награда. 

Радвам се да ви напомня в началото на годината за 

Великия Закон, съществуващ в тази вселена и се надявам, 

че направих това както винаги навреме. 
 

АЗ СЪМ Гаутама Буда.
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Предупреждение за опасността 

от контактите с финия свят 
 

Господ Майтрейя, 

27 юни 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Майтерейя, дошъл отново при вас чрез моя 

посланик. 

АЗ СЪМ дойдох и както винаги съм готов да ви дам 

нова информация за етапа, на който се намирате по вашия 

Път. Вие може да не се доверявате на това, което се дава, 

но по-разумно за вас ще бъде да приемете за сведение и 

хубавичко да обмислите това, което ви даваме. Защото не 

толкова често имаме възможност да говорим с вас. Съгла- 

сете се, че в последно време не сте претоварени от инфор- 

мацията, която ви дават Небесата. 

Аз дойдох при вас днес, за да дам поредното посла- 

ние, което се отнася непосредствено за вашите взаимоот- 

ношения с нас, Възнесените Владици. Знаете, че в послед- 

но време мнозина заявяват, че приемат наши послания. Но 

нещо във вас ви кара да бъдете нащрек спрямо такъв род 

послания и посланици. 

Защо? Защото самият процес на общуване между 

нас и невъзнесеното човечество е все още твърде сложен. 

И по-голямата част, да не кажа всички онези хора, които 

мислят, че получават наши послания, по-скоро са подло- 

жени на въздействието на астралния план и на същности- 

те, които се намират там. Не всички обитатели на астрал- 

ния план се отнасят недружелюбно към хората. Има много 

от тях, които са заседнали, както се казва, между небето 

и земята. Те не могат отново да се преродят, тъй като са 

достигнали достатъчно високо ниво на своето развитие,
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но има някаква карма, която те още не са отработили и коя- 

то могат да отработят само чрез хората, които се намират 

във въплъщение сега. И тези същества са принудени да 

търсят и намират за себе си проводници сред хората, за да 

дават на човечеството определена информация и знания. 

По този начин в сътрудничество с хората те имат възмож- 

ност да отработят оставащите им кармични дългове. 

Има други обитатели на финия свят, които съзнател- 

но са се отделили от Бога и не искат да се прераждат. Мно- 

зина сред тях наричат себе си възнесени владици и дори се 

назовават с нашите имена. 

Има също така астрални двойници, които са създаде- 

ни от човешкия егрегор. Те не са съвсем съзнателни съще- 

ства, но могат да дават напълно свързани послания, които 

съдържат общоизвестни твърдения и истини. 

Вие можете винаги да различите тези същества по 

нивото на вибрациите и по съдържанието на техните пос- 

лания. Като правило подобни същества излъчват на опре- 

делено вибрационно ниво и техните послания не се отли- 

чават с особено разнообразие. 

Аз ви давам толкова подробна информация за оби- 

тателите на астралния план, защото ни се налага да се 

сблъскваме с твърде големи проблеми, когато някои инди- 

види, мислейки че общуват с Възнесените Владици, попа- 

дат в зависимост от същности от астралния план. И после, 

когато разберат или хората около тях започнат да разбират 

цялата опасност на такава връзка, е доста сложно освобож- 

даването им от подобно влияние. Получава се това, което 

вашите психиатри наричат шизофрения, а представители- 

те на църквата го наричат обсебване. Освобождаването от 

подобни обсебващи същества не е лесно, защото вие сами, 

по собствена воля сте ги призовали да влязат във вашите
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храмове и сте пожелали да сътрудничите с тях. 

Ако имате работа със съществата, които не са се 

откъснали от Бога и с вашата помощ отработват своята 

карма, тогава вие оказвате помощ на тези същества и не 

създавате собствена карма. Това сътрудничество е обусло- 

вено от вашите кармични връзки, които имат начало в да- 

лечното минало. 

Но ако изберете да сътрудничите с онези предста- 

вители на астралния план, които са се отделили от Бога, 

като приемате техните послания, вие създавате карма. И 

колкото повече усилия полагате за разпространението на 

техните послания, толкова по-голяма карма създавате. 

Ето защо ние сме принудени да прибягваме до 

помощта на специално обучени посланици, които носят 

нашите мантии и които са дошли във вашия свят със 

специална мисия – да възстановят Пътя, по който ние 

водим човечеството на Земята. 

Затова ви се предоставя пълна информация и пълна 

свобода на избор в кого да се вслушвате и след кого да 

вървите. 

Аз дойдох днес с цел да ви дам знание и информация 

за контактите ви с финия свят и неговите обитатели. 

Нашите посланици носят вибрациите на по-високи 

октави и по нивото на тези вибрации вие винаги можете да 

ги различите от всякакви самозванци и мошеници. 

Има още един критерий, който ще ви дам и който 

вие можете да ползвате за различаване. Всяко достижение 

на финия план, за което ви говорят, трябва да има своето 

потвърждение на физическия план. 

Затова ако ви казват, че вие сте Иисус, или Господ 

Майтрейя, или който и да е от Владиците, моля ви, огле- 

дайте себе си и това, което ви заобикаля, анализирайте
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внимателно отношенията си с хората, с близките си. Не 

винаги всичко е очевидно, но ако не следвате в живота си 

Учението, което са давали Иисус, Мойсей, пророците и 

посланиците от миналото, тогава вие едва ли сте това, кое- 

то ви казват, че сте. 

Все пак във вашия цивилизован век хората си оста- 

ват доста невежи по въпросите на вярата и взаимоотноше- 

нията с финия свят. Затова се появяват разни измамници, 

които използват вашето невежество. Затова изпращаме на- 

шите посланици, за да ви научат да различавате и да ви 

дадат истинското Учение. 

Вие имате възможност за избор. Вие имате възмож- 

ност да вървите след вашите заблуди или да се върнете на 

Пътя, на който ви учим през цялото развитие на човечест- 

вото. 

Аз бях днес много откровен, защото дойде време да 

не го увъртаме, а да ви дам информацията, която ще ви 

позволи да избягвате заблужденията. 

По-ясно послание за опасностите, свързани с финия 

свят, не сме давали. Но моментът настъпи и ние не можем 

повече да търпим вашите призиви за помощ, когато попад- 

нете в лапите на злобни същности. Повярвайте, че е много 

по-лесно да избегнете опасността, отколкото да призова- 

вате всички Ангели Небесни да ви избавят от нея. 

За да не се плашите твърде много, трябва да ви кажа 

още и това, че в контакт със същества от астралния план, 

които са се откъснали от Бога, влизат най-вече онези инди- 

види, които в миналото са имали карма с Бога и тази карма 

ги принуждава да влизат в подобни контакти. И обсебва- 

нето, което те получават, е следствие от тяхната карма с 

Бога. Не е възможно да избегнете връщането на кармата, 

но можете да осъзнаете миналите грешки, да се покаете и
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да помолите ангелите на защитата да ви опазят от влия- 

нието на астралния план. Бог не иска вие да страдате, Бог 

иска да си извадите поуки от своите минали грешки и да 

не ги повтаряте повече. 

<…> 

Специално подчертавам, че кармата с Бога се отра- 

ботва на физическия план като лудост или обсебване и 

като всеки друг вид карма тя може да бъде смекчена или 

отработена. Необходимо е осъзнаване на вашите простъп- 

ки в миналото и желание да не ги повтаряте повече. 

Както виждате, не всичко е толкова просто в конта- 

ктите ви с финия свят. И вие трябва винаги да осъзнавате 

цялата пълнота на кармичната отговорност, когато влизате 

в контакт с финия свят, приемате послания от финия свят 

и ги разпространявате. 
 

АЗ СЪМ Майтрейя, 

който искрено ви обича и се грижи за вас.
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Беседа за Закона на кармата 
 

Възлюбеният Ланело, 

2 юли 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас в този ден чрез на- 

шия посланик. 

Както винаги, аз се радвам много на нашата среща! 

И както винаги, нашата среща преминава под знака на 

огромната Любов, която изпитвам към човечеството на 

Земята, към вас, мои братя и сестри, които се намирате 

във въплъщение сега. 

От моето сегашно възнесено състояние на съзнание- 

то много неща, които се случваха в моя живот, когато бях 

въплътен като Марк Профет, изглеждат като напразна за- 

губа на време и сили. Когато съзнанието се освободи от 

човешките чувства и привързаности, много обстоятелства 

и много неща изглеждат по съвършено друг начин. И кога- 

то изпитвате негативни състояния на съзнанието, моля ви, 

спомнете си за тази моя диктовка и я прочетете още вед- 

нъж. Защото съзнанието ви наслагва значителен отпечатък 

върху всичко, което се случва с вас. И всеки път, когато се 

връщате към едни и същи събития в живота си, вие ги оце- 

нявате по различен начин, защото състоянието на вашето 

съзнание се променя. Ето тази промяна в състоянието на 

съзнанието си трябва да проследявате в живота си. Да раз- 

берете как вашето съзнание, нивото на вашето съзнание е 

свързано с всичко, което се случва в живота ви. 

Вашата карма, като неправилно използвана в мина- 

лото Божествена енергия, неминуемо се връща при вас. 

Но ако сте въоръжени със знание и разбирате, че всичко, 

което става в живота ви, се случва именно защото е има-



101 101  

ло причини за това в миналото ви, в сегашното или в ми- 

налите ви прераждания, ще ви бъде значително по-лесно 

да възприемате обстоятелствата в живота си, отколкото на 

хората, които не са запознати с действието на Закона за 

кармата. Тези хора приличат на неразумни същества, кои- 

то са се оплели в създадените от самите тях обстоятелства 

и не могат да разплетат мрежата, в която са попаднали. 

Всяко неправилно движение води до това, че все по- 

плътно и по-плътно ги оплитат въжетата на техните не- 

качествени състояния. И когато вече изглежда, че изобщо 

няма изход от създаденото положение, най-накрая измъче- 

ните погледи се обръщат към Небесата. И сърцето се от- 

варя с последна надежда. И в този момент идва озарение- 

то, предчувствието за Висшия свят. Минава още известно 

време и човек започва да се замисля за това, че има Висш 

Закон, който управлява целия му живот. 

Разбира се, трябва да имате много високо мнение за 

себе си, за да мислите, че всичко в живота си правите сами 

и че сами управлявате всичко. Вие управлявате своя живот 

точно толкова, колкото Божественият закон ви позволява 

това. 

Не мислете, че безкрайно дълго ще използвате без 

контрол Божествената енергия за удовлетворяване на 

своите прищевки и желания, които доставяте на низши- 

те си тела. Когато чашата на кармата се препълни вслед- 

ствие на многото ви негативни постъпки в миналото, вие 

получавате с неумолимо постоянство обратно цялата тази 

енергия, която неправилно сте използвали. Вие се сблъск- 

вате с проблемите в живота си, които сами сте породили в 

миналото. И само когато започвате да осъзнавате, че всич- 

ко, което се случва с вас, някога сте сътворили самите вие, 

когато престанете да се оплаквате от съдбата и да упреква-
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те другите за своите беди и нещастия, когато сте способни 

да се покаете и да облекчите сърцето си с покаяние, тогава 

менгемето на кармата се отваря и вие можете по друг на- 

чин да погледнете на света, на себе си и на положението 

си в света. 

Познаването на този много прост Закон значително 

облекчава живота ви. Защото се учите от примерите на 

действие на този закон. И ставате способни правилно да 

се отнасяте към всичко, което ви се случва в живота. И ако 

правилно възприемате уроците на живота, вие премина- 

вате през своите тестове, своите изпитания и отработвате 

създадената от вас негативна карма. 

Колкото по-осъзнато подхождате към всички обстоя- 

телства в живота си, толкова по-лек ще е той. И ако знаете 

диагнозата, можете да получите правилно лечение и това 

лечение ще облекчи състоянието ви. 

Повярвайте, състоянието на вашето съзнание опре- 

деля всички обстоятелства в живота ви. Обстоятелствата 

във вашия живот неминуемо се променят заедно със съз- 

нанието ви. Затова на онези от вас, които вървят по Пътя, 

по който ви учим да вървите, аз бих препоръчал да се учат 

да приемат много бързата промяна на всички обстоятел- 

ства в живота си, на всичко, което ви заобикаля. Ако вие 

и вчера, и днес, и утре не се сблъсквате с никакви проме- 

ни в живота си, това означава само едно – съзнанието ви 

не се променя. Когато заставате на Пътя на ученичеството 

и упорито го следвате, всичко в живота ви започва да се 

променя с мълниеносна скорост. И ще се нуждаете само 

от едно качество – да се отнасяте спокойно към всякакви 

промени и да осъзнавате, че всички промени, и хубави, и 

лоши идват в тази последователност, която трябва да след- 

ват в съответствие с неумолимия Закон за Кармата.
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Вашите житейски обстоятелства и вашите житейски 

трудности са пряко свързани с извършените от вас дейст- 

вия в миналото. Затова вие не можете да се оплаквате нито 

от своя съпруг, нито от децата си, нито от началника си, 

нито от своите приятели и познати. Защото всички след- 

ствия сте породили сами, когато сте създавали своята кар- 

ма с неправилните си действия. 

Осъзнаването на тази проста Истина и смирението 

пред Закона ви дават възможност занапред да действате 

в съответствие с този Закон и да не създавате нова карма. 

Вие също така започвате напълно да осъзнавате, че 

не само вашите неправилни постъпки създават негативна 

карма, но и вашите правилни, угодни на Бога постъпки 

също създават карма, но блага карма. И съотношението 

между вашата блага карма и отрицателната карма ви дават 

възможност вие сами, като ползвате милостите, Божест- 

вените милости, дар за вас от Владиците, да регулирате 

процеса на слизане на кармата и да го направлявате. 

От сляпо оръдие на съдбата кармата се превръща във 

ваш помощник и Учител. 

Когато тази Божествена Истина ви завладее дотолко- 

ва, че започнете да разглеждате всяка извършена в живота 

си постъпка от гледна точка на Закона за кармата, вие раз- 

бирате, че се освобождавате от действието на този Закон и 

постигате истинска Божествена Свобода. 

Точно такава аналогия има във вашия свят. Ако се 

подчинявате на Закона, който действа в обществото, вие 

се намирате на свобода, ако искате да нарушавате закона, 

то рано или късно попадате в затвора и сте принудени да 

изтърпите наказание. 

Всички вие живеете в затвора на материята. И неми- 

нуемо ще постигнете своето освобождаване, когато усвои-
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те Божествения Закон и го спазвате в живота си. 

Аз бях щастлив да ви дам това малко разяснение за 

действието на Закона за кармата. И искрено се надявам, че 

тази моя беседа ще бъде полезна за всички вас. 
 

АЗ СЪМ Ланело.
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Беседа за изменение на физическия план 

чрез промяна на съзнанието 
 

Възлюбеният Сурия, 

7 юли 2007 г. 
 

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отновo при вас чрез нашия 

посланик. 

<…> Диктовките ви дават възможност да се запоз- 

наете с посоката, в която трябва да се движите, за да не 

се окажете встрани от еволюционния процес. Но както 

има теоретични или лекционни занятия, има също така и 

практика. Вие знаете, че теорията без практика е мъртва. 

И когато изучавате някаква наука или литература, но не 

я прилагате в живота си, тогава не се движите наникъде. 

Това е като бягането на място. 

Затова ние идваме и ви помагаме, като ви създаваме 

условия чрез нашите енергии, поемайки които вие полу- 

чавате Божествена енергия и заедно с нея – Божествена 

възможност за преобразуване на съзнанието ви и на физи- 

ческия план. 

Твърде недостатъчно е, възлюбени, в днешно вре- 

ме просто да четете нашите послания. Вие трябва да 

преустроите живота си в съответствие с принципите, 

които получавате от нас. Трябва да анализирате целия си 

живот и да разберете как можете да го промените. Ще ви 

бъде трудно, защото създадената от вас карма и кармични- 

те ви задължения няма да позволят да промените живота 

си мигновено. Но докато не получите в себе си правилен 

образ, към който да се стремите, нищо в живота ви няма да 

се промени. Отначало осъзнавате в каква посока трябва да 

се движите, после започвате да разбирате какво във вашия



106 106  

живот ви пречи да вървите в дадената посока. И след това 

започвате да преодолявате едно след друго препятствията 

пред вас. 

Повярвайте ми, че препятствията, с които се 

сблъсквате  в  живота  си  извън  вас,  са  породени  от 

вашето несъвършено съзнание. И когато премахвате 

несъвършената енергия от своето подсъзнание и съзнание, 

когато променяте вътрешните ориентири и посока, вектора 

на своите стремежи, всички външни обстоятелства в 

живота ви започват да се променят. 

Поначало вие не сте поставени в парникови условия, 

в които получавате възможност да се развивате в съот- 

ветствие с Божествените принципи. Не, вие преодолява- 

те несъвършеното състояние на своето съзнание и тогава 

външните обстоятелства в живота ви започват също да се 

променят. Инертността на материята не позволява бърза 

промяна на външните обстоятелства в живота ви. Винаги 

трябва да мине известно време, преди да стане преустрой- 

ството на външните обстоятелства в съответствие с ваше- 

то променено съзнание. Но принципът остава винаги един 

и същ: отначало променяте себе си, след това се променят 

външните обстоятелства. 

Много пъти е казано и аз сега повтарям: всеки от вас 

има карма, която е резултат от неправилното използване на 

Божествената енергия в миналото. И става дума не само 

за това въплъщение, но и за миналите. Затова тази карма 

забавя вашето развитие и не позволява да промените свет- 

кавично всички обстоятелства в живота си. Понякога е 

необходимо да полагате неимоверни усилия в определена 

посока, за да се справите само с един аспект на неотрабо- 

тените си енергии. Подобни аспекти има много. Всеки от 

вас в миналото си е имал постъпки, свързани с нарушава-
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нето на Божествения Закон. Сега дойде време да осъзна- 

ете, че неправилно сте използвали Божествената енергия 

и да вземете мерки, за да не допуснете тези неправилни 

действия да се повтарят. 

Отначало отстранявате грешното качество от своето 

съзнанието, след което вашият живот се променя пропор- 

ционално на полаганите от вас усилия в правилната посо- 

ка. 

По същия начин трябва да постъпвате при изпълне- 

нието на всяка работа във физическия план. Ако се стре- 

мите да направите нещо на физическия план, дори това да 

е много благородна работа, работа, насочена за осъщест- 

вяване на плановете на Владиците на физическия план, 

но имате кармична обремененост в енергийното си поле, 

тогава вашата карма няма да ви позволи да завършите за- 

почнатата работа. Първо трябва да се разделите със своите 

недостатъци, а след това да вършите Божиите дела. Вие не 

можете да вършите Божии дела, докато не станете съвър- 

шени строители. 

Ще кажете, че няма съвършени строители във вашия 

свят. И това наистина е така. Затова от вас се иска посто- 

янно прилагане на силите в правилната посока. И дори ко- 

гато вашите несъвършенства не ви позволяват да работите 

за Бога, можете и трябва да продължавате да полагате уси- 

лия в правилната посока. След определено време всички 

неправилно използвани от вас в миналото енергии ще из- 

горят в Божествения огън на вашия благороден стремеж. 

Затова ви учим да не спирате по Пътя. Работете, гре- 

шете, преправяйте, но продължавайте усилията си. Защо- 

то когато започнете да правите нещо, ние имаме възмож- 

ност да ви помогнем, да коригираме усилията ви и да ги 

насочим правилно. Когато не правите нищо, ние не можем
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да се намесваме. Енергията трябва да тече, тя трябва да се 

променя, тогава тя се управлява по-лесно. 

Това е непрекъснат и взаимопроникващ процес: про- 

мяната на вашето съзнание и действията на физическия 

план. Когато действате, вие имате възможност в процеса 

на работата да отработите своята карма. Карма се отработ- 

ва не само с молитвите и изборите, които правите. Карма 

се отработва с правилни действия, насочени за преобра- 

зуването на вашия физически свят. И когато имате прави- 

лен мотив и действате в правилната посока, тогава имате 

възможност много бързо да отработите своята карма. <…> 

<…> Отначало подготвяте съзнанието си за живеене 

и работа по плановете на Владиците, след това Владиците 

ви се доверяват да работите за тях. 

Затова ви предстои много работа за преобразуване на 

съзнанието ви и за преобразуване на физическия план на 

планетата Земя. 

Ние ще бъдем там, където ни позволите да присъст- 

ваме. Ние ще бъдем там, където вашите вибрации ще поз- 

волят да се повишат вибрациите на мястото дотолкова, че 

ние да можем да бъдем сред вас и да беседваме с вас. 

Аз хвърлих поглед в бъдещето. Но вие можете да ус- 

корите идването на това бъдеще, благодарение на ускоре- 

ната промяна на вашето съзнание. 
 

АЗ СЪМ Сурия, 

който беше с вас в този ден.
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Учение за освобождаването от карма 
 

Възлюбеният Кутхуми, 

7 януари 2008 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл за наставление на вашите 

души. 

Дойдох в този ден, за да дам кратко Учение, което 

надявам се, ще ви бъде много полезно и ще ви доведе до 

по-добро разбиране за много неща. 

Аз  запазвам  непорочно  разбиране  за  всеки  един 

от вас. Така ще ми бъде по-лесно да беседвам с вас и да 

наблюдавам как моето отношение към вас се отразява на 

вашия живот. 

Никога ли не сте забелязвали какво въздействие 

оказвате на другите хора, познати и непознати, на вашите 

приятели, близки, деца? Никога ли не ви се е случвало да 

се наблюдавате отстрани? 

Например, вие се намирате в не особено добро раз- 

положение на духа. Обхванати сте от подозрителност и 

неприязън. Струва ви се, че всички ви лъжат, отнасят се 

лошо към вас. Истина е нали, че в живота ви е имало таки- 

ва състояния? А сега нека внимателно да анализираме как 

вашето състояние се отразява на всички, които се намират 

около вас. 

И така, отивате на работа и започвате да предава- 

те своето състояние на хората около вас. Мислите си за 

тях не особено добри неща. Постепенно хората несъзна- 

телно изравняват вибрациите си с вашите и ви показват 

това, което виждате в тях. Разбирате ли за какво говоря? 

По начало във вас присъства некачествена енергия, която 

ви привежда в некачествено вътрешно състояние. Вашите
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ментално и етерно тела започват да вибрират на честота, 

която съответства на енергията, активизирала се във вас в 

дадения момент. 

Знаете, че вашите енергийни тела съдържат записи 

на всички извършени някога от вас постъпки. И когато 

настъпи определен момент, се активизира един или друг 

кармичен запис. Така попадате в състояние на съзнанието, 

което по-рано сами сте създали със своите неправилни из- 

бори в миналото. 

Сега настъпва момент, когато отново се сблъсквате с 

некачествената енергия, създадена от вас, която живее във 

вашите енергийни тела. Сега от вас зависи ще можете ли 

да отработите тази енергия, да я изравните, да я неутра- 

лизирате, или ще усложните своето кармично състояние. 

Когато сте въоръжени със знание за действието на 

Закона  за  кармата,  ще  можете  лесно  да  се  научите 

да  улавяте  всички  некачествени  състояния,  които 

започват да се проявяват във вас. Постепенно ще 

овладеете     изкуството     да     наблюдавате     как     едно 

или   друго   некачествено   състояние   възниква, 

активизира се и прониква във вашите ментално и 

емоционално тела. Когато познавате своя враг, ще можете 

да се справите с него. 

Ако знаете коя е болестта, достатъчно е да вземете 

навреме лекарство и нейният пристъп ще бъде спрян. 

Вашите фини тела също са болни, те пазят рани от 

минали неправилни действия. И вие просто трябва да на- 

мерите противоотрова или лекарство за некачествените 

състояния на своето съзнание. 

Трябва да се научите да улавяте момента, когато за- 

почва да ви завладява некачествено състояние на съзна- 

нието. Трябва да бъдете нащрек. И именно в този момент
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да пресечете всякаква проява на миналите отрицателни 

енергии. 

Ако се опитвате със силата на волята или с помощта 

на психологически похвати да се справите с некачествено- 

то си състояние, това едва ли ще ви помогне. Необходимо 

е да разберете, че това състояние сте породили някога са- 

мите вие. И сега искате да се избавите от това несъвър- 

шенство. Искате да го освободите. 

Когато успеете да влезете в правилно състояние на 

съзнанието и да насочите във вярна посока потока Божест- 

вена енергия в себе си, ще можете да неутрализирате свои- 

те минали негативни кармични наслагвания. 

Целият механизъм за поправяне на вашите вътрешни 

несъвършенства се намира във вас. Необходимо е само да 

признаете, че дадено несъвършенство присъства във вас, и 

да пожелаете да се освободите от него. 

Всичко зависи от тежестта на вашата карма, от това, 

колко е силна отрицателната енергия, която се е настанила 

във вас. И ако имате работа с малък кармичен проблем, 

достатъчно е веднъж да фиксирате своето внимание върху 

него и той ще си отиде. 

Ако пък се сблъсквате с голям кармичен проблем, с 

качеството, заради чието отработване сте се преродили, 

ще ви се наложи да повтаряте опита си многократно, по- 

някога няколко години. 

Няма такова отрицателно качество или недостатък, с 

който да не можете да се справите с Божията помощ. 

Бог винаги ви дава възможност да се справите сами 

с всеки ваш недостатък. 

И когато почувствате, че даваните от мен препоръки 

действат безупречно, ще можете постепенно да се избави- 

те от всички ваши несъвършенства. 
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Ще дойде ден и ще престанете да се обиждате, ако 

по-рано е било свойствено за вас да се обиждате. 

Ще дойде ден и ще престанете да завиждате, ако за 

вас е била присъща завистта. 

Ще дойде ден и ще престанете да ревнувате, ако за 

вас е била свойствена ревнивостта. 

По същия начин ще можете да се освободите от де- 

пресия, раздразнителност, избухливост, гняв и много дру- 

ги небожествени качества. 

И когато започнете да проявявате само Божествени 

качества, тогава целият свят ще ви покаже своята Божест- 

вена страна. 

Необходимо е всеки да се заеме само със себе си, със 

своето вътрешно състояние, и светът около вас ще се про- 

мени от само себе си. 

Аз се изхитрих малко, докато ви давах това Учение. 

В действителност всички сте много свързани в света, в 

който живеете. И има много силни кармични връзки, кои- 

то ви свързват с вашето семейство, със страната, в която 

живеете, с цялата планета. Затова едновременно с процеса 

на собственото си очистване от кармични натрупвания и 

наслоения, трябва да отделите внимание на това и другите 

хора да научат за Закона за кармата и да знаят как да отра- 

ботват своята карма. 

След като знанието за Закона за карма и методите за 

отработване на карма проникнат в съзнанието на опреде- 

лен критичен процент от населението на Земята, ситуаци- 

ята на планетата ще започне да се променя пред очите ви. 

Пречат ви най-вече вашето невежество и мързел. 

Всички механизми и всички знания са дадени отдавна и в 

диктовките, които получавате чрез този посланик, и чрез 

много други хора, които по различно време са ни служили
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в качеството на наши посланици. 

Сега дойде време за нашата раздяла. Жалко. 

Надявам се на нови срещи в бъдеще. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, 

наставник на вашите души.
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Заповедите 
 

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, 

8 януари 2008 г. 
 

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, АЗ СЪМ Същест- 

вуващият, който говореше на Мойсей от горящия, но неиз- 

гарящ храст. 

АЗ СЪМ говоря сега на вас, въплътените на Земята. 

АЗ СЪМ дошлият да ви дам Завет и да обновя Заве- 

та, даден по времето на Мойсей. 

Знаете, че винаги е имало хора, които са се придър- 

жали към истинската Вяра и чрез тези хора е говорил сам 

Бог. Бог говори, когато има необходимост да се коригира 

еволюцията. Тогава, когато неразумните деца не се вслуш- 

ват в заповедите отгоре. 

Ето и сега АЗ дойдох да ви дам разбирането, че не 

можете повече да злоупотребявате със своя Божествен 

огън, с пламъка, с енергията, която се намира във вашите 

сърца. 

Докога може да се чака? 

Не – казвам ви, че времето за чакане свърши и сега 

трябва да преразгледате своите възгледи за живота и да 

определите в своя живот главното, заради което същест- 

вувате. 

Престанете да се отвличате по външния блясък на 

деня. Аз дойдох да говоря с вас сериозно. 

АЗ СЪМ огън всепоглъщащ и АЗ ви казвам, че от 

сега нататък всяко ваше действие, извършено не по Божия 

Закон, ще ви се върне обратно десетократно умножено. 

По този начин кармата ви за всички извършени от 

вас неправедни постъпки ще бъде увеличена десетократно
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от днешния ден. 

Напомням ви как трябва да се държите: 

На първо място в живота ви трябва да бъде Бог и 

спазването на Неговия Закон. 

Не трябва да имате в живота си повече никакви други 

кумири, на които да се кланяте, повече отколкото на Бога. 

Не трябва да постъпвате с другите така, както не ис- 

кате те да постъпват с вас. 

Не трябва да извършвате никакви постъпки, които са 

в разрез с Божествения Закон, съществуващ в тази вселе- 

на. 

И първата, най-важната заповед – това е Любовта 

към ближния и не само към хората, които са ви близки, но 

и Любов към цялото Творение, към всичко, което е създа- 

дено от Бог: към камъка, растението, всякакви зверове и 

животни. Не трябва да причинявате вреда на природата. 

Не трябва да причинявате вреда на Земята. 

Трябва да Обичате цялото Творение. 

И най-много от всичко трябва да пазите в сърцата 

си нравствения Закон: да не допускате прелюбодеяние, да 

не пожелавате имота на ближния си, да не лъжете, да не 

завиждате, да бъдете искрени и правдиви. 

Забранявам ви завинаги да вършите такива грехове 

като убийство на хора или животни. Не трябва да се убива 

нищо живо, под какъвто и да е предлог. 

Помнете за кармата, която от този ден, след моето 

предупреждение, нараства десетократно. 

Но и вашата блага карма, благите ви дела, ще бъдат 

приумножени десетократно. 

Аз дойдох да ви напомня Завета, който дадох на 

Мойсей и на всички пророци от миналото. 

Сега ви казвам Моето Слово, за да можете по-добре
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да разберете онова, което е писано и преписвано в писа- 

нието и изкривявано от преписвачите. 

Сега е ново време и вашите задължения пред Бога и 

пред цялото Творение нарастват многократно. 

Не забравяйте казаното от Мен. Поставете текста на 

това послание на видно място и го препрочитайте. 

Вие трябва да знаете наизуст Моите Заповеди. 

Не може повече да се занимавате с небогоугодни 

дела. Дойде краят на Моето търпение. 
 

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. ОМ
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Вие можете да правите много повече от 

това, което правите 
 

Владика Иларион, 

22 декември 2008 г. 
 

АЗ СЪМ Иларион, отново дошъл при вас, за да ви 

дам наставленията на деня. 

Аз дойдох, за да дам кратко Учение и то ще бъде 

свързано с това как трябва да се отнасяте към всичко, кое- 

то се случва около вас, към всичко, което ви обкръжава. 

Доколкото вече навярно сте забелязали, че около вас на- 

стъпват промени и това става очевидно за все повече и по- 

вече индивиди, то възниква въпросът как да възприемате 

всичко това и как да се отнасяте към него. 

Забелязвате, че ставащите промени засягат всичко 

наоколо: и вашите близки, и вашите познати, и ситуаци- 

ята на Земята, и климата. И тъй като това става все по- 

очевидно и по-очевидно, много хора се плашат от случва- 

щите се промени и очакват края на света или предстоящ 

катаклизъм, или нещо друго страшно и неминуемо. 

Подсъзнателно човечеството осъзнава, че е натрупа- 

на огромна отрицателна колективна карма от цялото чове- 

чество, населяващо планетата Земя. И също така подсъз- 

нателно човечеството очаква, че тази карма трябва да бъде 

отработена по един или друг начин. Мога да ви уверя, че 

действително кармата, която е надвиснала над човечество- 

то на планетата Земя е огромна и никога досега за цялата 

негова история тази карма не е била толкова тежка. 

Това мое изявление може още повече да ви наплаши 

или да ви постави нащрек. Но с цялата си отговорност аз
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трябва да ви уверя, че в ситуацията, създала се на плане- 

тата Земя, се оказват въвлечени твърде голямо количество 

високоразвити същества от цялата вселена. И колективно 

много разумни същества се опитват да насочат ситуацията 

на планетата в колкото е възможно по-позитивна посока 

и би било идеално, ако се удаде да бъде преминат тесния 

участък от пътя с минимално количество човешки жертви 

и загуби. 

Ситуацията се усложнява от това, че човечеството в 

своята основна маса, както и преди не слуша нашите пре- 

дупреждения и не откликва на нашите молби. Ние можем 

да балансираме до определена степен ситуацията на пла- 

нетата, но за да бъде решено положително всичко, се изис- 

ква вашето участие, изисква се изменение на съзнанието 

на голямо количество човешки индивиди, намиращи се 

във въплъщение на планетата Земя. 

Ние насочваме нашите усилия главно в такава насо- 

ка, която ви позволява да осъзнаете протичащите процеси. 

И ние не скриваме, че ситуацията не е разрешена благопо- 

лучно до настоящия момент. Затова призоваваме всички 

вас, които сте способни да ни чуете, към по-решителни 

крачки и действия на физическия план. Това не означава, 

че трябва да се молите 24 часа в денонощието. Това озна- 

чава, че сте длъжни вие самите да осъзнаете в пълна сте- 

пен действието на Закона за Кармата и да доведете това 

знание до колкото е възможно повече от хората, които са 

способни да го разберат. 

Карма не винаги е свързана със извършването на 

конкретно действие на физическия план. По-голямата част 

от кармата, особено през сегашния период, се създава от 

мислите и чувствата. 
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Вие създавате карма дори тогава, когато спите. И ако 

преди да заспите не сте се настроили на висока октава, мо- 

жете да попаднете в не особено добрите слоеве на финия 

свят и там да създадете своята карма. 

Затова на първо място стои въпросът за това, че вие 

сте длъжни постоянно да следите всички ваши мисли и 

чувства. Ако вашите помисли са чисти, то и действията, 

които ще извършвате на физическия план също ще съот- 

ветстват на Божествения Закон. 

А сега нека да разгледаме типичен случай от вашия 

живот. У вас възниква желание да получите нещо. Няма 

значение какво: да завладеете обекта на вашите въжделе- 

ния, да получите голяма сума пари, да придобиете власт, 

слава... Много съблазни съществуват във вашия свят. И в 

момента, в който каквото и да е желание или въжделение 

се засели във вас, вашият плътски ум моментално започва 

да търси пътища и начини как да получите желаното. И 

вие получавате потвържденията, които искате да получи- 

те. Пространството послушно откликва на вашия мотив, 

на вашето вътрешно състояние и вие чувате това, което 

искате да чуете, виждате това, което искате да видите. И 

никакви наши доводи и доводи на хората, които се нами- 

рат в съзвучие с нас, ни най-малко не ви въздействат. 

Така вие се поддавате на илюзията и влизате в нея. 

Но винаги съществува началният момент на появяване на 

вашето желание. И когато това желание едва започва да 

се появява, вие можете да го контролирате, защото сте по- 

силни от него. Но само да се поддадете на желанието си и 

потокът Божествена енергия, който вие сами управлява- 

те, започва да усилва и да укрепва вашето желание. Вие 

насочвате преминаващата през вас Божествена енергия не
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в съответствие с Божествения Закон. И създавате все по- 

голяма и по-голяма карма. И тази карма ви закрива очите, 

вашето желание става все по-голямо и по-голямо и вече не 

вие управлявате своите желания и мисли, а това чудовище, 

което вие сами сте отгледали, ви завладява и започва да ви 

използва за своите интереси. 

За съжаление голяма част от хората не си дават смет- 

ка какво се случва и не могат да усетят момента, в който се 

ражда неправилен стремеж и желание. 

За да можете да се контролирате се изисква много го- 

ляма вътрешна дисциплина и умение да подчинявате свои- 

те интереси на интересите на Владиците, на интересите на 

Общото Благо и Добро. 

И това е нещото, на което ние идваме да ви учим. И 

това е Учението, което ние неуморно ви даваме. 

Щом достигнете определена степен в обучението, 

вие започвате да разбирате механизма на превключване 

на Божествената енергия и сами можете да проследявате 

некачествените вътрешни състояния на съзнанието и да ги 

преодолявате. Минава още известно време и вие придоби- 

вате способност да забелязвате как възникват тези нека- 

чествени състояния в другите хора. 

Затова вие можете да обучавате хората, които са ви 

близки, на същото нещо. Можете да разкажете на вашите 

деца и внуци как действа Законът на Карма и по този на- 

чин можете да предотвратите образуването на нова карма 

и да ги научите чрез правилни избори в трудни ситуации 

да отработват създадената по-рано карма. 

Вие можете да правите много повече от това, което 

правите. Ние очакваме, че ще станете живи примери в жи- 

вота. Започнете процеса на промените от себе си. Всички
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инструменти са ви дадени. И това, което вие можете да на- 

правите за човечеството на планетата Земя, за съжаление 

ние от нашето възнесено състояние не можем да направим. 

Не  си  скъпете  труда  да  прилагате  даваното  ви 

Учение на практика всеки ден и ден след ден. 
 

АЗ СЪМ Иларион.
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Учение за Състраданието и Милосърдието 
 

Възлюбената Гуан Ин, 

26 декември 2008 г. 
 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ дойдох при вас в този ден 

с цел да дам кратко Учение. 

Аз идвам рядко. И затова се отнасяйте към моите 

думи с удвоено внимание. Не защото аз искам така, а за- 

щото това е необходимо на вас. 

Аз идвам да уча на Състрадание и Милосърдие. За- 

щото ако вие нямате тези качества във вашите сърца, вие 

няма да можете да влезете в идващата нова епоха. 

Състраданието  и  Милосърдието  се  изразяват  не 

само с грижата ви за вашите близки. Тези качества на ва- 

шето сърце имат космическа природа и трябва да обхва- 

нат всички живи същества. Вашата грижа за всички живи 

същества трябва да бъде същата, каквато е вашата грижа 

за вашата майка. 

Тогава, когато само тези две качества – Състрадание- 

то и Милосърдието – завладеят света, от него ще изчез- 

нат такива негативни прояви на човешкото съзнание като 

войните, терористичните актове, ненавистта. Много други 

качества, които са присъщи на човечеството сега, също ще 

отидат в небитието. И главното ще бъде само вашата гри- 

жа за всички живи същества и вашата Любов към всяко 

Божествено проявление. 

Колко често вие се замисляте в своя живот над това, 

какво въздействие можете да окажете на всичко, което ви 

обкръжава, ако само тези две качества – Състраданието и 

Милосърдието – се поселят във вашите сърца? Аз моля да
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не бъркате тези качества със жалостта и грижата за близ- 

ките ви хора. Защото тогава, когато вие изпитвате привър- 

заност към вашите близки и се опитвате, както на вас ви се 

струва, да изпитвате към тях милосърдие и състрадание, 

то ще страдате вие самите. Защото качествата Милосър- 

дие и Състрадание, ако действително ги проявявате, не 

зависят от това каква е степента на родство между вас и 

хората, към които изпитвате Състрадание и Милосърдие. 

Вие може изобщо да не познавате хората, които стра- 

дат или имат нужда от помощ, но сърдечно изпратената им 

от вас Любов и помощ са способни да изменят ситуацията, 

в която се намират тези хора и Божественото правосъдие 

да отмине тази душа или да изпрати най-лекия начин за 

отработване на кармата. 

Цялата трудност се състои в това, че вашата предста- 

ва за милосърдието и състраданието се различава от наша- 

та представа. 

Вашата гледна точка се разпростира върху текущо- 

то въплъщение или дори върху по-кратък период от това 

въплъщение. Затова тогава, когато виждате как хората 

страдат и не можете да им помогнете, се разстройвате и 

започвате вие самите да страдате. 

Божественото Състрадание стои малко по-високо от 

човешките представи за състрадание и се отнася не толко- 

ва до физическото тяло, колкото до спасението на човеш- 

ките души. И това, което от ваша гледна точка понякога 

изглежда ужасно и несправедливо, ако ние разглеждаме 

същата тази ситуация, то на нас ни се струва, че на душата 

е предоставена възможност да изкупи кармичното бреме 

по най-бързия и лек начин. 

Всичко зависи от гледната точка. Ние разглеждаме
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цялата поредица от предишни въплъщения и виждаме кол- 

ко по-добро въплъщение се подготвя за тази душа, която 

сега страда. 

Това не означава, че трябва да бъдете равнодушни и 

да подминавате хората, които се нуждаят от помощ. Това 

означава само, че всеки трябва да отработи онзи пласт 

карма, чийто ред за отработване е дошъл. И тогава, кога- 

то оказвате помощ на човека, който има нужда от вашата 

помощ, вие сте длъжни преди всичко да се безпокоите за 

неговата душа, а не за физическото тяло. 

Защото първо страда душата, а по-късно това се про- 

явява като язви, болести и неблагоприятни кармични ситу- 

ации на физическия план. 

Вие сте длъжни да оказвате помощ на физическия 

план, но винаги трябва да имате предвид, че всичко, което 

става с вас на физическия план, се явява следствие на по- 

стъпките, мислите и чувствата от миналото. Ето защо, за 

да се поправи ситуацията на физическия план, трябва да 

се поправи съзнанието на хората, които страдат. 

За съжаление става така, че кармата е толкова теж- 

ка, че човек не е способен да осъзнае, че всичко, което 

се е стоварило върху него, е следствие на собствените му 

неправилни постъпки в миналото. Той не е способен да 

осъзнае кармичните връзки и кармичното възмездие. Ето в 

този случай, когато изпитвате Състрадание към душата на 

такъв човек, от вашето чувство на Любов и Състрадание 

неговата душа получава допълнителен импулс, който може 

да є помогне да се измъкне от порочния кръг от причини 

и следствия и да се издигне над тях. И дори тогава, когато 

човек умира, от вашето чувство на Състрадание и благода- 

рение на призивите, които правите за спасение на неговата
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душа, човек е способен да се издигне в своето съзнание до 

това ниво, където ангелите и другите същества на Светли- 

ната са способни да го подхванат и да помогнат на душата 

на този човек вече на финия план. 

Затова днес аз дойдох при вас, за да разясня някои 

моменти, отнасящи се до вашето отношение към страда- 

щите души. 

Тогава, когато вие изпитвате истинско Състрадание 

и Милосърдие към страдащите индивиди, вие им отдавате 

част от своите достижения и чрез вашите достижения тези 

души са способни да се издигнат по-високо. 

Ето защо, за да можете да изпитвате истинско 

Състрадание и Милосърдие, вие трябва да придобиете оп- 

ределена степен на постижения. 

Има сред вас Будди и Бодхисатви, които владеят ис- 

тинското Състрадание и Милосърдие, но повечето хора 

под милосърдие разбират просто жалост. 

Тогава, когато истинските Милосърдие и Състра- 

дание станат постоянни спътници на голямата част от 

човечеството, тогава и самите страдания постепенно ще 

изчезнат от вашия свят. Страданията пречистват вашите 

души благодарение на това, че страдащата душа отработва 

голям пласт карма. Сега без това не може да се мине, тъй 

като кармата на човечеството е много тежка. Но постепен- 

но човечеството се движи в нужната, указана от нас по- 

сока. И е желателно да не спирате по Пътя. Твърде много 

работа предстои занапред. 
 

АЗ СЪМ Гуан Ин.
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Учение за духовните практики 
 

Великият Божествен Управител, 

4 юли 2009 г. 
 

<…> 

Що се отнася до вашата духовна работа и насоки- 

те за вашата работа, то аз бих ви посъветвал повече да се 

замисляте над това, че оставащото време не е чак толко- 

ва много. И усилията на всеки човек сега са нужни както 

никога. Защото понякога ситуацията се стича по такъв на- 

чин, че е достатъчна съгласуваната работа само на няколко 

светлоносци, за да се получи превес на силите в полза на 

продължаване на еволюционната възможност. 

Много от вас, твърде много, се замислят над това, 

какво биха могли да направят, за да принесат полза на пла- 

нетата и на всички живи същества, които я обитават. По- 

някога вие се занимавате с медитативни практики, поня- 

кога с молитвени, съвсем рядко се опитвате да направите 

нещо на физическия план. И аз съм длъжен да ви кажа, че 

всяко ваше действие и всяка ваша практика в дуалния свят 

може да носи двойствен характер. И двама души, изпълня- 

ващи една и съща работа, едни и същи действия, работят 

за различни сили. 

Как е възможно това? – ще попитате вие. И аз ще ви 

отговоря. Векторът, устремеността, мотивът, който лежи в 

основата на вашата работа или практика, определя в полза 

на какви сили ще бъдат насочени всички ваши действия и 

усилия. 

Ще приведа конкретен пример от вашия живот. Вие 

се опитвате да се занимавате с медитация. Знаете или сте 

чели, че това е много полезна работа. И вие се опитвате
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да медитирате. Има съвсем различни видове медитации. И 

част от медитациите засягат само областта на менталния 

план. И това са този вид медитации, които трябва да се из- 

пълняват с изключителна предпазливост. Защото ментал- 

ният план е близък до земния план. И всяко отклоняване 

на вашите мисли в отрицателна посока по време на меди- 

тация или преди началото на медитацията създава точно 

противоположния ефект. 

Например вие желаете да работите с мисълта си за 

благото на всички живи същества и се стремите да при- 

повдигнете вашата мисъл и да я насочите към добро. Но в 

този момент си спомняте за някакъв ваш проблем в семей- 

ството или на работа. Вашата мисъл за част от секундата 

се отвлича от зададената тема на медитацията. Вие дори 

не забелязвате това. Обаче вие внасяте своето негативно 

състояние в хода на медитацията. И ако в тази медитация 

участват много хора, десетки, стотици или може би дори 

хиляди и всеки от тях привнесе своя отрицателен момент 

в общия ход на медитацията, то може да се случи така, 

че целият ход на медитацията да бъде насочен в точно 

обратната посока и ефектът ще бъде противоположен на 

този, който очаквате. 

Ние знаем, че това е възможно и то често се случ- 

ва. Затова подхождаме с изключителна предпазливост към 

колективните медитации и много рядко ви молим да ги 

правите. Силата на мисълта и устремеността на мисълта 

при повечето хора не са тяхната силна страна. Затова ме- 

дитациите, дори ако те се провеждат в несъответстващо 

състояние на съзнанието, не могат да окажат голямо от- 

рицателно въздействие, обаче вие трябва да се учите да 

подхождате осъзнато към всичко. Особено сега, когато 

световете се приближават един към друг. 
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Вашите духовни практики могат да донесат както 

вреда, така и полза. Всичко зависи от състоянието, в което 

пристъпвате към тях. 

И аз трябва още да отбележа, че при неправилно на- 

сочване на енергията по време на духовна практика вие 

създавате точно такава карма, както при всяко неправилно 

действие на физическия план. 

Да, възлюбени, настъпи времето да се замислите, 

преди да отправите молитва: не създавате ли карма с тази 

молитва. 

Правилното състояние по време на молитва и пра- 

вилната настройка по време на молитва са много важни 

елементи. Много важни са също така думите на молитва- 

та, която използвате. Отнасяйте се внимателно към думите 

на молитвата. И ако не разбирате за какво се отнася молит- 

вата, вие не можете да насочите точно енергията на тази 

молитва. 

Съществува практика за четене на мантри. Това е 

специална практика. И като правило, вие не разбирате 

смисъла и значението на мантрите. Действие оказва само- 

то звучение на сричките на мантрата. Обаче и тук ви дебне 

опасност. Защото при неправилното произнасяне на ман- 

трите, ефектът от вашата практика на четене на мантри 

също може да бъде отрицателен. 

Това Учение ви се дава сега с надеждата, че ще при- 

лагате по-внимателно духовните практики и духовните ме- 

тодики. И щом дори проверените духовни практики могат 

да оказват отрицателно въздействие, то какво въздействие 

могат да оказват практиките, които вие сами измисляте и 

разпространявате? Ако предложената от вас духовна прак- 

тика е неправилна от Божествена гледна точка и вие сте 

разпространили тази практика сред достатъчно количе-
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ство хора, то кармата от използването на вашата практика 

от тези хора ляга изцяло на вашите плещи. 

Затова аз бих ви предпазил от широка инициатива, 

особено в средствата за масова информация, по отноше- 

ние на внедряването на нови практики и методики. Не слу- 

чайно в древността всички духовни практики и методики 

са се разпространявали по веригата на ученическата при- 

емственост и Учителят грижливо е следил как се прилага 

духовната практика от неговите ученици. 

Вие смятате, че сте достигнали значителни висоти 

в духовното развитие и можете сами да учите и да давате 

наставления. Какво пък, никой, включително и аз, не може 

да ви забрани това. Но Учение за духовните практики ние 

сме длъжни да даваме. Вие може да използвате това Уче- 

ние в своя живот или да не го използвате. Обаче аз силно 

се надявам, че много от вас ще бъдат изключително вни- 

мателни при провеждането на духовни практики, особено 

от тези, които сега са на мода. 

Аз ви предупредих и ви посочих вярното направле- 

ние по вашия Път. 
 

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.
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Цялото съвършенство е заложено 

вътре във вас! 
 

Сен Жермен, 

10 декември 2009 г. 
 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Радвате ли се да ме чуете отново? Дойдох, за да ви 

вдъхна голяма порция оптимизъм! Аз съм много оптимис- 

тичен Владика. И независимо от всички трудности, които 

все се увеличават, аз съм уверен, че победата, окончател- 

ната победа ще бъде за силите на Светлината! Другояче 

просто не може да бъде! И аз винаги посрещам с радост 

всякакви проблеми и трудности по Пътя! Има над какво да 

потренирате. И има на какво да се учите! 

От цялата си душа ви пожелавам да се научите на 

точно такова отношение към всякакви трудности, които 

срещате по своя Път. Вие винаги трябва да помните, че 

Бог не ви дава непосилни задачи и тази задача или про- 

блем, пред който сте изправени, дори да закрива целият 

ви кръгозор, е само една илюзия. Проблемът стои пред вас 

точно дотогава, докато вие в своето съзнание не намерите 

ключа за неговото решаване. 

И ако постоянно се концентрирате върху проблеми- 

те, то вие ще се сблъсквате с проблеми, а ако се концентри- 

рате върху успехите, то успехът винаги ще ви съпътства! 

Оптимизмът – това е онази черта на характера, която 

ми е присъща. И аз желая да ви надаря с този оптимизъм. 

Всичко, което се случва с вас във вашия живот, е 

обусловено от вас самите, от онези избори, които сте пра- 

вили в миналото. Всички събития имат своите причини в 

минали избори и дори в минали некачествени състояния
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на вашето съзнание. Затова истинската причина за всич- 

ко, с което се сблъсквате в живота, се намира вътре във 

вас, във вашето съзнание. И онези отрицателни енергии, 

които присъстват във вас, привличат към вас негативни си- 

туации от пространството. Всъщност вие сами създавате 

илюзията, за да я разсейвате след това, срещайки се с нея. 

Наистина, това не винаги ви се удава, често вие пораждате 

още по-голяма илюзия. И това се случва само защото не- 

правилно се отнасяте към всичко, което става във вашия 

живот. 

Вие навярно сте имали много трудни ситуации в ми- 

налото. Тревожили сте се, мислили сте, че животът вече 

няма смисъл за вас. Може това да е било любовна неспо- 

лука или неуспех в работата, в семейството. Спомнете си, 

минавало е определено време: може би ден, може би ме- 

сец, може би година или няколко години, и когато вие във 

вашето ново състояние на съзнанието сте се връщали към 

тази ситуация, тя вече не ви е изглеждала така безнадежд- 

на и безизходна. 

Вие сами създавате в своя живот ситуации, които 

после геройски преодолявате. И Учението, което давам, 

е свързано с това да се преодоляват тези вътрешни нега- 

тивни състояния, породени в миналото. В момента, когато 

всичко ви изглежда безсмислено и безнадеждно, вие прос- 

то трябва да си спомните за мен. Просто си представете 

моя образ, дайте си възможност да се отвлечете от теку- 

щата ситуация. 

Аз зная, че когато сте потопени в илюзията и тя ви 

изглежда толкова реална, е много трудно да си спомните за 

Владиците, за Учението и за мен. Това е нещото, на което 

трябва да се научите. 
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Бог е Велик. Той допуска за всеки от вас собствена 

илюзия. И една и съща ситуация, в която попадат различ- 

ни хора, на едни изглежда трагична, за други интересна, а 

трети изобщо не изпитват никакви чувства по отношение 

на тази ситуация. 

В това се заключава изкуството на преображението, 

когато вие в своето съзнание сте способни да преобразу- 

вате ситуацията. Разбира се, вие не променяте нищо извън 

вас, но променяте вашето отношение към ситуацията. Вие 

просто намирате в тази ситуация някакъв положителен 

момент, после още един. След това за малко отклонявате 

своето внимание върху нещо, което ви е приятно и после, 

когато се връщате към ситуацията, тя вече не ви се струва 

толкова лоша и безнадеждна. Самата ситуация вече се е 

изменила, защото вие със своето правилно отношение сте 

я изменили. И онази много плътна енергия, която е пре- 

дизвикала негативната ситуация, в която сте попаднали, е 

успяла малко да се разреди благодарение на вашите пра- 

вилни вътрешни действия. 

Умейте на всяка ситуация да гледате от положител- 

ната страна. Важното е да изберете правилната гледна точ- 

ка за вашата ситуация. 

Има една черта в характера на руската нация, която 

фактически разваля много неща. И това е неумението да се 

гледа оптимистично на нещата. На мен ми харесват амери- 

канците, аз се отнасям с любов към тяхната способност да 

намират плюсовете във всяка ситуация. 

Дори в началото не можех да давам послания чрез 

руския посланик, до такава степен ми пречеше руският 

манталитет.



 

 
 

Сен Жермен 
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Всичко може да се поправи. И много черти на ха- 

рактера, дори ако те са се вкоренили от многовековните 

въплъщения в неблагоприятни условия, могат да се попра- 

вят. 

Чрез  американските  посланици  аз  давах  науката 

за алхимията, науката за преображението. И същността 

на тази наука се свежда най-вече до това, че вие имате 

възможност с огъня на своите сърца да промените всяка 

ситуация, да преобразувате целия негатив в най-добрите 

човешки качества. 

Аз преднамерено дойдох да дам това мое послание 

сега, в края на годината, когато в северното полукълбо 

слънцето е недостатъчно и хората са подложени на депре- 

сии. Вие трябва да отделяте по-голямо внимание на рабо- 

тата над себе си. Цялото съвършенство вече е заложено 

вътре във вас. Това е вашата Божествена същност, злато- 

то, което лежи в дълбините на вашето същество. Нужно 

е само да приложите усилия, за да разчистите онези кар- 

мични натрупвания, които ви пречат да се възползвате от 

вашето съкровище. 

Вие ще бъдете щастливи! Вие непременно ще бъдете 

щастливи, ако се ръководите във вашия живот от съвети- 

те, които ви давам аз и които ви дават другите Възнесени 

Владици. 

Аз бях щастлив да ви дам днешното послание! 

АЗ СЪМ Сен Жермен!
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Учение за освобождаване от 

негативните енергии 
 

Кутхуми, 

12 декември 2009 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми. 

Навярно онези от вас, които редовно четат послания- 

та, които ние даваме чрез нашия посланик, ме помнят. Аз 

идвам често и моите беседи засягат главно развитието на 

вашето съзнание. Специализирам се също така в решава- 

нето на психологичните проблеми, с които са обременени 

вашите души. 

И днес бих искал да отделя време за беседа, свързана 

с това, откъде идват вашите психологични проблеми и въз- 

можно ли е да се освободите от тях, без да прибягвате до 

помощта на светските психотерапевти. Трябва да се каже, 

че Възнесените Владици и светските психотерапевти под- 

хождат по различен начин към освобождаването от пси- 

хологичните проблеми. Светските специалисти използват 

термина подсъзнание и безсъзнателно, докато в същото 

време аз обикновено използвам термините душа и фини 

тела. 

В това няма голяма разлика, ако вашите специалисти 

подхождаха към вас не като към клиент и източник за свое- 

то съществуване във физическия свят, а ако подхождаха 

към вас като към душа, нуждаеща се от помощ и подкрепа. 

Аз трябва да констатирам печалния факт, че практически 

всички хора, живеещи на планетата Земя в днешно време, 

се нуждаят от помощ. Имам предвид помощ за решаване 

на психологичните проблеми, които обременяват ваши- 

те души и преминават от въплъщение във въплъщение.
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Доста  специалисти  психотерапевти  отричат,  че  душа- 

та има много стара история и преминава през редица 

въплъщения. И това не дава възможност пълноценно да се 

помогне на много души, нуждаещи се от помощ. Твърде 

много проблеми са дошли при вас от минали въплъщения. 

Това са различни страхове, фобии, записи на смърт. Твър- 

де много души са обременени с тези проблеми и не знаят 

как да се освободят от тях. 

Аз няма да ви дам универсална рецепта. Мога само 

да ви дам препоръки, своите препоръки. И ще се радвам, 

ако успеете да използвате тези препоръки във вашия жи- 

вот, и ще се радвам още повече, ако моите препоръки до- 

несат изцеление на вашите души. 

Преди всичко е необходимо да осъзнаете проблема, 

който имате и който обременява вашите фини тела. На- 

пример, това може да бъде омраза към противоположния 

пол, дошла от миналото. В това въплъщение вие имате 

прекрасно семейство. И няма повод за проява на омраза и 

неприязън. Но нищо не можете да направите със себе си. 

Вие периодично изпитвате пристъпи на омраза и гняв. Вие 

самите страдате от това, от това страдат също така и най- 

близките ви хора: вашата съпруга или съпруг, вашите деца. 

Първата и най-важна крачка към решаването на 

вашия проблем ще бъде признаването на факта, че имате 

този проблем. Това е много голяма и важна крачка. Когато 

четете тези редове, на вас ви се струва смешно това, как 

може да не се види такъв проблем. Не бързайте с изводите. 

Вие можете да виждате този проблем в другите хора, но 

тогава, когато кармичната енергия на омразата и неприя- 

зънта се надига вътре във вас, когато тя ви връхлита, зали- 

ва ви като океанска вълна през главата, вие вече не може- 

те така трезво да оцените ситуацията. Вашият гняв ви се
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струва напълно оправдан и вие намирате, по-точно вашият 

плътски ум намира хиляди причини за оправдание на ва- 

шето състояние, вашето поведение и вашите действия. 

Тогава, когато вътре във вас се надига тази страшна 

негативна енергия от минали въплъщения, на вас ви е мно- 

го трудно да се справите със себе си. Вие не знаете колко 

пъти в минали въплъщения сте изпитвали най-жестоко от- 

ношение от страна на противоположния пол. Може да са 

ви унижавали, били и дори насилвали и убивали. Записите 

на всички тези негативни преживявания лежат като бреме 

във вашите фини тела. И вашата задача, вашата най-главна 

задача, е да се опитате да осъзнаете, че тази енергия, тази 

отрицателна енергия присъства във вас. 

Причина за вашето негативно състояние на съзнание- 

то се явяват не вашият съпруг или съпруга, а тази енергия, 

която присъства вътре във вас. Сложността на ситуацията 

се състои в това, че във вашия мъж или жена, най-вероят- 

но също присъства енергия, която изисква отработване. И 

най-вероятно, ако вие под влияние на негативната енер- 

гия обвинявате вашия мъж например в някакви действия 

или мисли, каквито у него в това въплъщение липсват, то 

именно в минали въплъщения той си е позволявал точно 

това, в което го упреквате. Затова процесът на изцеление 

от некачествените енергии се усложнява от това, че той е 

взаимен процес. И вие самите можете да си окажете по- 

мощ един на друг в освобождаването от негативните енер- 

гии. Необходимо е само да се договорите помежду си и ко- 

гато негативната енергия се надига в някой от вас, другият 

трябва да му посочи, че ей на, тази енергия се е надигнала. 

И тогава, помагайки си взаимно, ще можете да осъзнаете 

наличието на тази енергия във вас. И ще бъдете способни 

да премахнете тази енергия от себе си. Ще бъдете способ-
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ни да разберете, че това е онази част от вас, от която жела- 

ете да се освободите. 

И идва втората много важна крачка, когато вие за- 

почвате да изпитвате желание да се освободите от отрица- 

телната енергия, която присъства във вас и наличието на 

която сте осъзнали. 

Следващата крачка е най-лесната. Вие молите Бог да 

ви освободи от негативната енергия, която присъства във 

вас. Но при цялата привидна лекота, не всички могат да на- 

правят тази крачка. Като правило хората са много подвиж- 

ни в своето съзнание. Те са способни един или два пъти да 

помолят Бога да ги освободи от отрицателната енергия и 

след това забравят за своята молба, за това, че са решили 

да се освободят от отрицателната енергия. И когато настъ- 

пи следващият кармичен момент и отрицателната енергия 

ги залее целите отново, хората недоумяват. Защо Бог не ги 

е освободил от тази енергия? 

Работата е в това, възлюбени, че отрицателната енер- 

гия, която присъства във вас, понякога се е формирала в 

продължение на цялото предишно въплъщение, а поняко- 

га и през няколко въплъщения. Затова, за да се освободите 

от тази енергия, вие трябва да приложите много големи 

усилия. Можете да включите молитвена практика, можете 

да използвате милостта на 23-та дата на месеца, която е 

дадена подробно в редица диктовки чрез този посланик. 

Можете да използвате милостта на писмата до Кармично- 

то Ръководство, която също ви е дадена подробно. 

Само всекидневните усилия понякога в продължение 

на много години могат да ви помогнат да се освободите от 

негативните енергии на миналото. 

Негативните качества, придобити в това въплъще- 

ние, се отработват много по-лесно, но тези качества, които
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ви съпътстват от въплъщение във въплъщение, изискват 

много големи усилия, за да се отработят. 

И много качества могат да бъдат отработени при 

непосредственото взаимодействие между съпрузите. Ден 

след ден, сблъсквайки се с негативните качества на единия 

и другия, осъзнавате, че това са негативни енергии, от кои- 

то трябва да се освободите и си прощавате един на друг и 

си помагате един на друг в продължение на целия живот. 

Само така, помагайки си един на друг, понякога вие 

сте способни да преодолеете кармата на миналото. И най- 

важният елемент, който е в състояние да ви помогне за раз- 

тварянето на кармата на миналото, ще бъде любовта, която 

изпитвате един към друг. Това е най-голямата скъпоцен- 

ност на вашия свят, която си заслужава да се съхранява и 

пази много повече, отколкото парите, вещите или златото. 

Радвам се, че нашата днешна беседа се състоя. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, 

с Любов към вас и вашите души.
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Мирът на Земята зависи от онова ниво 

на съзнание, което са способни да проявят 

най-добрите Божии синове и дъщери 
на Земята 

 

Елохим Мир, 

4 януари 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Елохим Мир. 

Дойдох при вас с желанието да утвърдя Мира във ва- 

шия свят. Зная, че вашият свят както и преди е подложен 

на такива несъвършени проявления на съзнанието като 

войните и насилието. Зная, че всичко това съществува във 

вашия свят. Затова дойдох при вас в този ден в началото на 

годината. 

Аз ви донесох своята надежда и увереност, че всич- 

ко ще се промени във вашия свят. Войните са временно 

явление в историята на човечеството. Разбира се, вие сте 

учили история и може да ми кажете, че цялата история се 

състои от войни и завоевания, насилия и кръвопролития. 

Аз зная това, възлюбени. Но също така зная, че 

всичко това е временно явление и проявление на вашето 

несъвършено съзнание. 

И зная още, че всеки от вас, който живее на Земята, 

е причастен към всяко кръвопролитие, което се случва на 

Земята. На определено ниво всички вие представлявате 

единна енергийна система. И там, където се проявява гняв 

и агресия от страна на един индивид, там се образува ог- 

нище на отрицателна енергия, която търси място по земно- 

то кълбо, където да се прояви. 

Вие не можете да кажете, че за войните, за насилията
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са виновни хората, които непосредствено участват в тях. 

Не, просто по този начин се проявява общото несъвършен- 

ство в съзнанието на човечеството. 

Затова ви призовавам към проявление на Мира във 

вашите сърца. Тогава, когато успеете напълно да се кон- 

тролирате, когато успеете да останете в състояние на пъл- 

но равновесие, докато около вас всичко се руши, тогава 

лично Аз и Възнесените Същества на Светлината можем 

чрез вас да излеем на планетата златния елей на Мира. И 

ние ще потушим всяко огнище на напрежение. Всичко това 

може да се направи, възлюбени, и всичко това е реално да 

се направи. На нас ни е необходим само съвършен съсъд, 

намиращ се на физическия план, човек, който се намира 

във въплъщение и може да бъде проводник на енергиите 

на Мира във вашия плътен свят. 

Да, това изглежда много лесно, но реално е много 

трудно във вашия свят да се достигне такова ниво на съз- 

нание, когато вие бихте могли през целия си живот или 

поне през част от вашия живот да бъдете проводник на 

съвършеното Божествено съзнание на Мира във вашия 

физически план. 

Затова войните и насилието все още се срещат във 

вашия свят. И аз бих искал да се замислите днес, лично вие 

какво бихте могли да направите за света. 

Още веднъж повтарям, че във всеки от вас присъства 

това, което позволява да се поддържа агресията в света. 

Ние няма да можем за един миг да достигнем новото със- 

тояние на съзнание, освободено от агресията и от жела- 

нието да се наказва. По същество, корените на това съз- 

нание водят в дълбините на вековете, когато хората вече 

изгубиха Божествените образци в своето съзнание. И на
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тях започна да им се струва, че Бог прекалено се бави в на- 

казването на онези, които по тяхно мнение трябва да бъдат 

наказани. 

Илюзията стана толкова плътна, че хората изгубиха 

Божественото виждане и Божествените ориентири. Те ре- 

шиха със своите действия да подменят Божественото пра- 

восъдие. 

Според тях злото трябваше да бъде наказвано и ако 

те не направят това, то кой ще го направи? 

Кармата на първото убийство в името на Бога, в име- 

то на справедливостта и доброто, така се е оплела през 

безбройните хилядолетия, че е невъзможно за един миг да 

се прекрати спускането на тази карма. Всяка карма, като 

енергия, трябва да изчерпи себе си. 

Затова е невъзможно от утрешния ден да се прекрати 

насилието в целия свят. За това може да се мечтае, към 

това може да има стремеж, но кармата на насилието трябва 

да бъде изчерпана. 

Но вие знаете, че възвръщането на кармата може да 

става по различни начини. Кармата на насилието може да 

ви се върне под формата на трета световна война. Но това 

може и да бъде предотвратено. И ако достатъчно количе- 

ство индивиди твърдо решат да не прилагат насилие в своя 

живот и когато ги ударят по едната буза, да подложат дру- 

гата буза, ако достатъчно количество индивиди са способ- 

ни да проявят такова ниво на съзнание, тогава кармата на 

насилието и войните ще бъде потушена чрез проявлението 

на качествата на Мира в сърцата на тези хора. 

Аз говоря за ниво на Христово и Будда съзнание. 

Само на това ниво на съзнание е възможно да се овладее 

качеството Вътрешен Мир и Спокойствие в пълна мяра.
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Затова аз ви призовавам към усъвършенстване на ва- 

шето съзнание, за да служите на света, както Иисус слу- 

жеше по време на своето въплъщение преди 2000 години. 

Светът се нуждае от вашето Служение. Мирът на 

Земята зависи от онова ниво на съзнание, което могат да 

проявят най-добрите Божии синове и дъщери на Земята. 

Сега настъпи вашето време, когато вие сте длъжни да на- 

правите това. Повече няма възможност да се отлага. 

Аз дойдох днес при вас с благата вест за Мира на 

Земята. И този Мир напълно зависи от вас, от вашия вътре- 

шен Мир, който трябва да придобиете със своите собстве- 

ни усилия. 
 

АЗ СЪМ Елохим Мир.
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Беседа за паричната енергия и 

за много други неща 
 

Падмасамбхава, 

8 януари 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Падмасамбхава. Аз вече съм идвал. И всич- 

ки вие имате възможността да ме познавате. 

Когато бях във въплъщение на Земята, аз идвах с ми- 

сията да обновя Учението, дадено от Гаутама Буда. 

За съжаление в света на хората се получава така, че 

веднага щом от живота си отиде Учител, който има ду- 

ховни достижения и се подкрепя от Висшите сили, хората 

веднага започват да изкривяват Учението, което се дава. 

И вашето време не прави никакво изключение. На- 

против, всичко още повече се е усилило. И всеки започна 

да се смята за велик учител и да дава свое собствено уче- 

ние. 

В миналите епохи това никога не беше възможно. 

Защото хората много добре бяха осведомени за Закона 

за кармата. Освен това достъп до знанието и грамотност 

имаха само онези, които трябваше да имат този достъп 

поради своя произход. 

Затова вашето време е много сложно. И буквално на 

всеки ъгъл се срещат такива, които се обявяват за гуру и 

дават свое учение. Много е жалко, че още от детството не 

са ги обучавали на Закона за кармата. 

Всяка дума, която не съответства на Божествената 

Истина и излиза от устата на онези, които се самопровъз- 

гласяват за духовни учители, ще изисква в бъдеще кармич- 

но отработване. 
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Твърде много неща във вашия свят можеха да се на- 

редят по друг начин, ако хората бяха по-информирани за 

Закона за кармата или въздаянието. 

Това е основен Закон, съществуващ в тази вселена. 

И е много жалко, че този Закон не се изучава в нито едно 

светско училище и в нито едно светско висше учебно за- 

ведение. 

Колко много неща във вашия свят биха могли да се 

наредят другояче, ако хората постоянно помнеха за Закона 

за кармата или въздаянието. И колко много проблеми биха 

могли да бъдат избегнати, ако хората не бяха толкова не- 

вежи. 

Когато се намирах във въплъщение, преподаването 

на Закона за кармата беше един от най-важните предмети, 

на който аз обучавах. На мен също ми беше трудно. Защо- 

то имаше много хора, които смятаха, че имат високи ду- 

ховни достижения, обаче в действителност се получаваше 

така, че всички техни духовни достижения се базираха на 

желанието да служат на своето его и да заставят другите 

хора да служат на тяхното его. 

Колко тънка е границата между нещата във вашия 

свят. И ако вие насочвахте поне част от усилията, които 

полагате, за да получите удоволствия от живота, за усвоя- 

ване на Закона за кармата, тогава вашият живот би се про- 

менил много бързо. 

Например аз зная, че много хора смятат за пости- 

жение това да измамят другите хора. Те потриват ръце 

от щастие, че са измамили своите ближни и са сложили в 

джоба си няколко банкноти допълнително. 

Струва ви се, че сте проявили ловкост и изобрета- 

телност. Обаче в действителност вие сте измамили и сте
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проявили скъперничество. 

Ако можехте да проследите до какви по-нататъшни 

последствия ще доведе вашата постъпка, вие презглава 

бихте хукнали да търсите човека, когото сте излъгали и 

бихте се опитали да сложите в джоба му всичките пари, 

които имате. 

Парите са проявление на Божествената енергия на 

физическия план. И това как се отнасяте към парите, по- 

казва как се отнасяте към Божествената енергия. 

Много разпространен между духовните Учители, 

истинските духовни Учители, а не онези, които наричаха 

себе си така, беше похватът да се дадат на ученика пари и 

да се види как ще се отнесе той към тях. 

По това как се отнася човек към парите, се вижда как 

той се отнася към Божествената енергия. И ако ученикът 

си присвояваше парите или част от тях, или ги изразходва- 

ше нерационално, той незабавно биваше изгонван от уче- 

ничеството. 

Учителят носи върху себе си кармичното бреме на 

своите ученици. Затова всички ученици старателно се про- 

веряват за различните отрицателни качества. 

Индивидът никога не може да стане ученик, докато 

има някакви кармични дългове в света. 

Ще го кажа на ваш език. Това може да бъдат парични 

заеми, кредити, задължения пред съпругата или съпруга, 

дълг към децата по тяхното възпитание и образование, до- 

веждането им до онова ниво, когато те ще могат да живе- 

ят самостоятелно, и други задължения пред обществото и 

ближните. 

Всички ваши дългове пред обществото и пред част- 

ни лица трябва да бъдат погасени напълно, ако имате сери-
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озно намерение да напредвате по духовния път. 

Мъдрите хора се стремят да не правят дългове, дори 

живеейки в обичайния си живот. Напротив, те се стараят 

да направят така, че на тях да им дължат. Защото много 

добре разбират Закона за кармата, може би дори на подсъз- 

нателно ниво. И вашият длъжник ще бъде принуден така 

или иначе да ви върне своя кармичен дълг. Ако не в този 

живот, то в един от следващите. Законът за кармата дейст- 

ва безупречно. 

Вие навярно понякога се учудвате на някои хора, 

които като че ли не прилагат значителни усилия, но парите 

сами идват при тях. Тайната е проста: в минали животи те 

са имали правилно отношение към паричната енергия. А 

други хора, колкото и да се стремят да спечелят пари – не 

могат. А цялата работа е в това, че в миналото те или не 

са си връщали дълговете, или са присвоявали чужди пари. 

Има още един аспект в изразходването на паричната 

енергия. Това са го знаели през всички векове. Тогава, ко- 

гато изразходвате парите за благо дело, точно толкова, кол- 

кото изхарчите, десет пъти повече ще ви бъде възвърнато. 

Много жалко, че нямате достъп до акашовите запи- 

си, за да проследите как действа този закон. Защото въз- 

връщането на парите не винаги става за едно въплъщение. 

Трябва още да спомена един такъв момент при да- 

ряването на пари, като безкористието. Благотворителните 

пожертвования много приличат на молитвата. Колкото по- 

безкористно жертвате енергия, толкова повече дарове по- 

лучавате в бъдеще. 

Запомнете: не вие със своя труд печелите пари, па- 

рите ви ги дава Бог. Затова е безсмислено да се занимавате 

с печелене на пари. Точно така, както е безсмислено да си
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поставяте за цел придобиването на различни вещи във ва- 

шия свят. 

Вие се опитвате да замените отсъствието на Бога във 

вашата душа със стремежа за придобиване на вещи и удо- 

волствия. 

Когато Бог се посели във вашето сърце, тогава нищо 

повече не ви е нужно. Вие изпитвате пълно удовлетворе- 

ние и Бог се грижи за вас. 

Аз разбирам, че тези обикновени неща, за които го- 

воря в днешната беседа, са много сложни за разбиране от 

вас, защото светът се е преобърнал. И обикновените исти- 

ни са престанали да бъдат достъпни за вашето съзнание. 
 

АЗ СЪМ Падмасамбхава.
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Беседа за възстановяване на трепетното 

отношение към Словото на Истината 
 

Йоан Възлюбеният, 

9 януари 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, дошъл при вас. 

Моето днешно послание ще бъде посветено на 

Божието Слово. Колко трепетно в моето битие на летопи- 

сец записвах всички събития, отнасящи се до битието на 

Иисус. 

Аз много добре осъзнавах, че всяко слово носи в себе 

си не само информация, но то също носи в себе си и оп- 

ределена вибрация. И това, в какво състояние пристъпвах 

към писането, определяше енергийното ниво на записва- 

ното. Преди всичко аз се стараех да не изкривя смисъла и 

значението на събитията и да предам колкото е възможно 

по-подробно всички събития. 

Разбира се, всеки човек пропуска Истината през себе 

си, през своето сърце. И ако съберете 10 човека и им разка- 

жете една и съща истина, то всеки от тях ще разбере нещо 

свое и по-нататък истината ще се разпространява вече пре- 

чупена през съзнанието на тези хора. 

Това е естествено качество на хората и затова ви- 

наги е имало специални хора, на които се доверявало да 

носят Божието Слово. В миналите времена отношението 

към Словото и неговото отразяване върху хартия или на 

друг носител беше много грижливо и внимателно. Имаше 

осъзнаване на отговорността за лъжливо даденото съдър- 

жание. 

Във вашето време не е така. Да, сега всеки притежа-
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ва грамотност и не само грамотност, но и различна техни- 

ка. И всеки може да излага своите мисли върху хартия или 

чрез компютър например. Обаче зад привидно доброто 

качество, когато всички хора имат възможност свободно 

да изразяват всичко, което пожелаят, във вашия двойствен 

свят се крие главната опасност – неуважението към Слово- 

то и Истината, която стои зад словата. 

Казано е: „По думите си ще бъдеш оправдан, и по 

думите си ще бъдеш съден”. И ако вие говорите на един 

човек или дори на десет човека, и вашите думи не отго- 

варят на истината, тогава творите карма и тази карма се 

умножава по количеството на хората, които ви слушат. 

Сега човечеството получи в свое разпореждане най- 

мощните средства за масова информация: вестници, ра- 

дио, телевизия, интернет. И словото, изречено или напи- 

сано от един човек, може да бъде чуто или прочетено от 

милиони хора. 

От една страна вие разполагате с голямо техниче- 

ско достижение, което ви позволява да направите Словото 

достояние на много милиони хора, а от друга страна, ако 

носите не Словото на Истината, а лъжа, то вашата карма 

при това се умножава толкова пъти, колкото човека имат 

възможност да чуят или да четат изречената от вас лъжа. 

Настъпи времето, когато кармата се ускорява във 

всичко.  Прекалено  много  се  задържа  човечеството  на 

това стъпало, от което би трябвало вече да се издигне по- 

нагоре. Затова всичко в света, всички достижения, както 

си мислите, на човешкия ум, от една страна позволяват 

много бързо да отработят кармата онези, които са правед- 

ни и вървят в крак с Бога, от друга страна, онези, които не 

желаят да вървят по начертания път, много бързо натруп-
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ват негативна карма и когато тя превиши всички допусти- 

ми граници, те отиват в небитието. 

По този начин сега вашият свят представлява гигант- 

ска вършачка, в която става отделянето на зърната от пле- 

велите. И този процес се ускорява все повече и повече с 

всяка изминала година. 

Днес аз дойдох, за да посея трепетно отношение 

към Словото в душите на онези, които се вслушват в Бо- 

жествената Истина. Аз бих искал да възстановя Словото. 

Истинското Божие Слово, което се проявява във всичко 

във вашия живот. 

Божието Слово – това не са обикновените човешки 

думи, това е вибрация, която позволява на човека да при- 

добие различаване и разбиране, и благодат. 

Когато попаднете за кратко време в истински Божест- 

вени вибрации, може би намирайки се сред природата, 

може би наблюдавайки играта на деца, може би слушай- 

ки хубава музика, вие с нищо не можете да сбъркате този 

момент на Истината. Вие чувствате вътрешно удовлетво- 

рение, покой, благост. И в този момент се присъединявате 

към Божествената Истина и изповядвате Божието Слово 

дори тогава, когато мълчите и нищо не казвате. 

Възлюбени, такова е времето, в което живеете. Мно- 

го малко е останало във вашия свят от онова, истинско- 

то, към което реално си струва да се вслушвате. Всичко 

останало е суета над суетите и това е временна суета. Вие 

все пак трябва да мислите за вечния Живот. Имат значение 

само вашата преданост към Бога, само вашите лични взаи- 

моотношения с Бога, който живее във вашето сърце. 

АЗ давам това послание с надеждата да предпазя 

онези, които се увличат твърде много в жонглиране с ду-
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мите. Онези, които тиражират много лъжливи понятия. 

Възлюбени, не е нужно да правите това. 

Съблазънта, че мнозина ще прочетат вашите думи, 

не трябва да надделее във вас над здравия смисъл от ос- 

ъзнаването на това, каква карма можете да сътворите. Ще 

трябва да платите всички сметки. И ще се наложи да отго- 

варяте за всяка дума. 

Аз избрах този посланик, за да сведа до вас простата 

Истина и да ви предпазя. Защото, за да носите Божието 

Слово трябва да бъдете Божий избраник. Иначе бъркотия- 

та във вашия свят никога няма да се оправи и няма да бъде 

въведен порядък. 

На всеки, който пише послания, не вярвайте. Прове- 

рявайте написаното със своето сърце. Ще откликне ли то? 

И от страна на онези, които четат посланията, трябва 

да има уважително отношение към Словото. По време на 

четенето на нашето послание не бива да се допуска външ- 

на суета. Защото вие общувате с Бога и Владиците, а не 

четете поредната увлекателна статия в пресата. 

Състоянието, в което пристъпвате към четене на на- 

шите послания, определя ефекта, който ще постигнете. 

И не бързайте да ругаете това, което четете, по-добре 

си спомнете състоянието, в което сте започнали да четете 

нашите послания 

Вие не можете да ни чуете и разберете, ако не се по- 

грижите да повишите своите вибрации и да станете спо- 

собни да разкриете сърцето си и да се настроите към този 

Владика, който дава посланието. 

Ние полагаме толкова усилия, за да ви донесем Сло- 

вото на Истината. А вие, излежавайки се на дивана и без 

да спирате да гледате телевизия, се опитвате да четете на-
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шите послания. 

Ако искате да разговаряте с Бога и с Владиците, при- 

ведете се в ред, настройте се с Божествена молитва или 

медитация, за да бъде способно вашето същество да чуе 

Словата на Истината, а не просто да слушате или да чете- 

те. 

Аз дойдох с целта да възстановя във вас трепетното 

отношение към Словото. 
 

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният.
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Учение за отговорността 
 

Санат Кумара, 

1 юни 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас чрез 

нашия посланик. 

Днес дойдох, за да ви напомня още веднъж за теку- 

щата ситуация на планетата и за вашата отговорност за 

ситуацията на планетата Земя. Когато човечеството бъде 

способно да осъзнае отговорността си в цялата и́ пълнота 

за всичко, което става на планетата Земя, ние ще можем 

облекчено да въздъхнем, тъй като през цялото това време, 

когато човечеството по своето ниво на съзнание съответ- 

ства на нивото на съзнанието на дете, ние сме принудени 

да се грижим за него и да следим децата на Земята да не 

натворят поради своята неразумност беди в такъв мащаб, 

че животът на планетата да стане невъзможен. 

А сега, след като ви настроих малко на вълната на 

моето разбиране за ситуацията на планетата, аз съм готов 

да дам кратко Учение, което ще ви бъде полезно да чуете. 

Тъй като вашето съзнание не може дълго време да 

бъде съсредоточено върху нещо определено, на нас ни се 

налага да идваме много пъти и да напомняме много прос- 

ти истини, които вие навярно знаете, но кой знае защо за- 

бравяте и да ги приложите на практика, и да ги запазвате в 

своето съзнание. 

Аз дойдох след дълго прекъсване на нашата работа 

с човечеството на Земята чрез този посланик. И през ця- 

лото това време имах възможност да наблюдавам от фи- 

ния план развитието на събитията на планетата. Вие също 

имахте възможност да наблюдавате развитието на съби-
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тията, но само от вашия физически план. И хората, кои- 

то имат склонност да анализират и да вникват в нещата, 

можаха да забележат, че ситуацията на планетата се на- 

жежава с всеки изминал ден. За ситуацията на планетата 

сигнализират практически неспиращите земетресения и 

изригвания на вулкани, военни конфликти и терористични 

актове, социални взривове и преврати, случващи се тук и 

там по земното кълбо. 

На вас ви се струва, че това е естествено и в това няма 

нищо необичайно. Действително всички тези признаци на 

неразвитото човешко съзнание съществуваха и по-рано. 

И сто, и няколкостотин години преди това. Но честотата и 

мащабът на тези негативни явления, и негативните сили, 

които стоят зад тези явления, никога не са били толкова 

големи. 

И това ви го казвам аз. Моята памет е много по-до- 

бра от паметта на сега въплътеното на Земята човечество. 

И аз имам възможност да погледна в хрониките на акаша 

и да сравня вашата ситуация, с всяка ситуация, съществу- 

вала някога на планетата Земя. Резултатът от сравнението 

няма да бъде в полза на сега създалата се ситуация. На нас, 

Възнесените Владици, ни е необходима все повече и пове- 

че енергия, за да удържаме ситуацията на планетата и да 

не допуснем най-страшното за човечеството, когато самата 

физическа платформа ще прекрати своето съществувание. 

На вас ви се струва, че говоря за нещо, към което вие 

нямате непосредствено отношение. Някъде там, някой си, 

със своите действия е довел до нарушаване на равновеси- 

ето на планетата и това се е проявило като изригване на 

вулкани и торнадо. 

Възлюбени, не трябва да мислите толкова категорич- 

но. Всички сега въплътени на Земята индивиди така са се
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преплели кармично, че е невъзможно да се разграничи кой 

и с кое свое действие довежда до катастрофата, която ста- 

ва на планетата. 

Информационното поле на човечеството все повече 

и повече напомня на общо информационно поле, в което 

е невъзможно да се определи приносът на отделния инди- 

вид. Развитието на съвременните средства за комуникация 

доведе до това, че новините достигат до най-отдалечените 

кътчета на земното кълбо за части от секундата. И всеки 

човек, който резонира на тези новини, внася своя принос в 

енергийната ситуация на планетата. 

Не всички новини имат достатъчен резонанс. И по- 

вечето от информацията се скрива от човечеството, тъй 

като, ако то би узнало цялата информация за това какво 

разрушително въздействие оказва всичко, което се случва 

на планетата сега, то резонансът в умовете на хората би 

придобил неуправляем характер. 

Голямо щастие за вас е вашата слаба памет и невъз- 

можността да осъзнаете цялата тежест на създалата се на 

планетата ситуация. 

Изисква се много възвишено съзнание, което би мог- 

ло да вмести целия съществуващ дисбаланс на планетата и 

да го балансира със своите вътрешни достижения. Аз няма 

да скрия от вас, че има определено количество индивиди, 

намиращи се във въплъщение, които изпълняват задача- 

та за балансиране на енергиите на планетата. И именно 

благодарение на тези самоотвержени души планетата има 

възможност да съществува. 

Обаче и вие, които четете тези редове сега, е необ- 

ходимо да отделяте повече време за вътрешна работа над 

себе си. Защото само благодарение на вашите вътрешни 

достижения е възможно да се балансира ситуацията във
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всяка точка на планетата, където живеете. 

Има определени хора, които по силата на своето не- 

вежество продължават да разклащат лодката. Но именно 

те изразходват последните трохи от своята блага карма, за- 

мърсявайки информационното поле на планетата, което и 

така е твърде замърсено. 

Всяка ваша некачествена мисъл се умножава мили- 

они пъти. Аналог на този процес можете да проследите в 

Интернет. Съществуват маса места в това виртуално прос- 

транство, където един човек, най-често под измислено 

име, казва някаква нелепост, безсмислица или съзнателна 

лъжа. И вие можете да видите как веднага хиляди наивни- 

ци налитат на тази „новина” и я разпространяват в цялото 

Интернет пространство. 

Така вие творите карма, без да забелязвате това и без 

да си давате сметка за своите действия. Едно от основни- 

те и крайъгълни Учения, което беше дадено от нас чрез 

нашия посланик, е Учението за внимателното отношение 

към изразходването на Божествената енергия. Вие сте от- 

говорни за всеки ерг Божествена енергия, която получа- 

вате от Божествения свят. И това по какъв начин я израз- 

ходвате, Божествената енергия или тъче за вас безсмъртно 

тяло от Светлина, или плете за вас паяжина, която завина- 

ги ви привързва към физическия план на планетата Земя 

и затваря за вас възможността за по-нататъшно развитие в 

по-фините и възвишени светове. 

Днес дадох Учение, което е призвано да ви напомни 

за вашата отговорност. И аз мисля, че в текущата ситуация 

на планетата няма да ви е излишно да чуете това Учение 

още веднъж. 
 

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.
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Беседа за необходимостта от преодоляване 

на някои негативни черти на характера 
 

Гаутама Буда, 

10 юни 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Гаутама Буда. 

Радвам се на нашата нова среща! Днес бих искал да 

се спра на няколко момента от вашата психология, които 

могат да се окажат препятствие при вашето придвижване 

по духовния път. А именно, бих искал да направя специ- 

ално отклонение в моето повествование, отнасящо се до 

някои особености в психологията на поведението на жите- 

лите на Русия, тъй като ние бихме искали все пак да разчи- 

таме на бъдеще, свързано с тази страна. 

И така, има някои национални черти на характера, 

които създават препятствие по духовния път. А именно: 

това е свързано с непреодолимото желание да се уязви вся- 

ко успешно начинание. Като че ли нарочно зъл дух внася 

объркване всеки път, когато се случва нещо светло. Ведна- 

га се появяват желаещи да очернят и опорочат това светло 

нещо. И това се среща повсеместно тук и там по земното 

кълбо, не само в Русия. Познато ли ви е това, за което го- 

воря? Нека да приведем конкретен пример от живота. Да 

допуснем, че ваш познат или съсед се занимава с някаква 

значима за обществото работа. Например, облагородява 

територията, сади дръвчета, поставя пейки. Мислите, че 

тези действия ще предизвикат всеобщо одобрение? Съв- 

сем не. Веднага се намират хора, които тихомълком израв- 

няват със земята фиданките и чупят пейките. 

Причината за тези постъпки се крие в кармичните
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енергии, които се намират в аурата и изискват отработва- 

не. Именно тези енергии са служили като подсъзнателни 

провокатори в много руски бунтове и революции. И тези 

енергии така са се вкоренили в колективното безсъзнател- 

но на нацията, че разплитането на това кармично кълбо 

може да стане само с усилията на целия свят. 

И сега, когато отново се извършва разделение, раз- 

слоение на обществото на имащи и нямащи, тази енергия 

отново започва да се надига. И макар че не се виждат бун- 

тове, случаят с дръвчетата и пейките е напълно показате- 

лен. И той показва, че тези неотработени енергии на наци- 

ята продължават своето разрушително действие. Сега това 

става предимно на плана на мислите и чувствата. Задачата 

е да се преодолеят тези негативни енергии. 

Ще приведа още един пример от живота. Вашият 

съсед е купил нова кола или е направил ремонт в жилище- 

то си. В 90 процента от случаите реакцията ще бъде от- 

рицателна. Вие ще изпитвате завист или други негативни 

чувства. 

И именно тази ваша злоба и завист лежи между вас 

и прекрасното бъдеще, за което говорят Владиците: неже- 

ланието да се примирите със ситуацията и желанието да 

стъпчете всякакви кълнове на позитивното и светлото. В 

каквото и да се проявяват те. Вие никога няма да бъдете 

нито щастливи, нито ще бъдете заможни в живота, докато 

не се справите с тези негативни енергии. Това е едно от 

основните Учения, които давах в своето въплъщение като 

Гаутама Буда. Необходимо ви е да се научите да се радвате 

на постиженията на другите хора. Необходимо ви е искре- 

но да се радвате на техните постижения. Тогава ще можете 

да придобиете онези добродетели, които са присъщи на
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хората, които съзиждат, независимо от съпротивлението 

на илюзията. И една праведна постъпка, която намери по- 

зитивен отклик в сърцата на десет човека, ще бъде приум- 

ножена десетократно. 

Във вашия случай, със своята реакция вие унищожа- 

вате най-прекрасните пориви в душите на хората. И най- 

разпространената фраза в този случай е: Ти какво, на тебе 

повече от всички ли ти е нужно? 

А фразата, която е необходимо да прозвучи от вашата 

уста, трябва да бъде: „Благодаря ти за усилията, насочени 

към добро”. 

На много хора езикът им не се обръща просто да 

произнесат тази фраза. Сега вие почти физически трябва 

да почувствате тази енергия, която е вътре във вас и пречи 

преди всичко на вашето лично придвижване по Пътя. 

Има и друга страна на това негативно качество, кое- 

то оплита хората и сковава и най-светлите стремежи. А 

именно: желанието неудържимо да харчите пари, кога- 

то започнете да ги получавате. Вие пилеете пари за най- 

невъобразими неща и удоволствия. Парите са еквивалент 

на Божествената енергия във вашия свят. И хората, които 

получават в свое разпореждане парична енергия, преми- 

нават голям тест за разумно използване на тази енергия. 

И ако се замислите поне за миг каква карма творите, без- 

смислено прахосвайки паричната енергия и че тази кар- 

ма непременно ще се върне при вас, ако не в това, то в 

следващото въплъщение, във вид на нищета, бедност и не- 

щастие, то навярно по-внимателно бихте се разпорежда- 

ли с Божествената енергия изобщо и с паричната енергия 

конкретно. 

Ако не сте предразположени да вярвате в реинкарна-
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цията и малко ви е грижа за следващите въплъщения, то 

замислете се за вашите деца и внуци, които вземат върху 

себе си част от вашата карма на неудържима разточител- 

ност и страдат още в този живот, обременени с различни 

недъзи и привързаности. 

Ако сте получили в свое разпореждане парични сред- 

ства, то това не означава, че трябва да ги харчите за удо- 

волствия и развлечения. Бог ви дава възможност правилно 

да се разпоредите с вашите пари. Само в този случай вие 

балансирате кармата и се освобождавате от кармата, об- 

разувана в миналите въплъщения. А именно: вие трябва 

да използвате паричната енергия за Общото Благо. Защото 

изкушението от парите може да се преодолее, само като 

ги използвате разумно. В този случай се отработва стара 

карма и не се създава нова. 

Още веднъж се връщам на хората, които изпитват за- 

вист и други отрицателни качества, виждайки изобилието 

на другите. За вас отстраняването на препятствието, лежа- 

що между сегашния момент и изобилния живот, ще бъде 

преодоляването на вашите негативни енергии: смирение 

пред създалата се ситуация и умението да се радвате на 

постиженията на другите. 

Аз добре разбирам, че е по-лесно да се дадат тези 

съвети, отколкото да се изпълнят. Обаче неизбежността на 

отработването на вашата минала карма диктува определе- 

ни условия, които вие сте длъжни да съблюдавате, за да 

излезете от кармичния пик. Иначе ще се случи това, кое- 

то става, когато неразумността вземе връх: вие неизбежно 

привличате поредния катаклизъм и по такъв начин в уско- 

рен режим отработвате карма. 

Ние ви учим на по-лекия и безопасен път. Но кой
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знае защо този път е неприемлив за вас. И не можете да 

преодолеете някои вътрешни черти на характера си дори 

под заплахата от глобален катаклизъм. Струва ви се, че 

поне в това въплъщение вие не сте застрашени от това. 

Аз бих ви посъветвал да разширите рамките на ва- 

шето възприятие и да излезете в своето съзнание извън 

пределите на едно въплъщение. Тогава ще ви бъде по- 

лесно да вземате премерени решения, да отработвате ста- 

рата карма и да не творите нова. 

Ще се радвам, ако моята днешна беседа бъде полезна 

за развитието на вашите души. 
 

АЗ СЪМ Гаутама Буда.
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С Бога всичко е възможно! 
 

Възлюбената Порция, 

18 юни 2010 г. 
 

АЗ СЪМ Порция, отново дошла при вас! 

Днес имам намерение да продължа вашето обучение 

и да ви дам разбирането за някои процеси, което е общо- 

известно в нашия свят, но не е твърде разпространено във 

вашия свят. 

Аз съм Богиня на Възможностите. Така че аз заявя- 

вам, че пред вас са открити грандиозни възможности! Те 

се намират точно под носа ви. И вие можете да се възполз- 

вате от тях във всеки момент. И ние вече донякъде раз- 

крихме пред вас грандиозните перспективи, готови да се 

открият пред човечеството на Земята. Ние разказахме за 

способностите за телепортация, левитация, разказахме за 

новите източници на енергия и други неща, които на вас 

ви се струват като чудеса от приказките. 

Но аз ви заявявам, че всичко това се намира точно 

под носа ви и вие можете да се възползвате от него. 

„Но защо не го виждаме?” – напълно законен въпрос, 

на който аз имам отговора. 

Първо, защото вие не сте готови в своето външно 

съзнание да допуснете тези възможности и чудеса във ва- 

шия живот. И второ, защото за да се прояви всичко това 

във вашия живот, е необходимо да се разделите с цяла- 

та илюзия, която ви обкръжава. Вие така сте затънали в 

заобикалящата ви илюзия, тя така е завладяла вашето съз- 

нание и цялото ви същество, че във вашето съзнание прос- 

то не е останало място за новото, по-фино проявление на 

илюзията, което ще ви доближи до нашия Божествен свят.
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Само тези две причини ви отделят от онези гранди- 

озни възможности, които са готови да се разкрият пред ва- 

шия взор. 

Съществуват по-малки възможности, които могат да 

се проявят във вашия живот буквално още тази година. И 

тези възможности се отнасят до някои незначителни неща 

във вашия живот. Например вие искате да постъпите в ня- 

какъв ВУЗ, но се опасявате, че няма да издържите конкур- 

са или искате да направите пътешествие до някоя страна, 

но нямате пари. 

Има твърде много желания, свързани с вашия илюзо- 

рен свят. И които вие искате да осъществите. 

Веднага правя уговорка, че вашите желания трябва 

да съответстват на Волята на Бога, за да се осъществят. И 

те непременно ще се осъществят! Все пак, в този случай 

какво ви отделя от удовлетворяването на вашите желания? 

Вашата карма. Онези енергии, които присъстват във 

вашата аура и които не позволяват на Божествената въз- 

можност да се прояви във вашия живот. 

Затова, когато пишете вашите писма до Кармичното 

Ръководство и молите за изпълнението на някои ваши же- 

лания, аз вземам везната и на едното блюдо поставям ва- 

шето желание да получите някаква възможност, а на дру- 

гото поставям вашата карма, която пречи за осъществява- 

нето на тази възможност. И вие получавате това, за което 

молите, или не го получавате. 

Обаче кармата не е нещо неподвижно. Тя може да 

бъде променена в по-добрата или в по-лошата посока. Ко- 

гато пишете писма до Кармичното Ръководство, вие пое- 

мате върху себе си задължения да четете определено коли- 

чество молитви или Розарии с някаква периодичност през 

следващата половин година, за осъществяване на вашите
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молби. И ако енергията на вашите молитви е насочена как- 

то трябва, то кармата върху везните намалява и Божестве- 

ната възможност може да натежи. Това може да стане, а 

може и да не стане. Всичко зависи от тежестта на кармата, 

която лежи на противоположното блюдо на везните. 

Но всяка карма може да бъде отработена и всяко пре- 

пятствие може да бъде отстранено. Всичко зависи само от 

вашия устрем. 

Например аз познавам хора, които се опитваха да се 

разделят с един вреден навик, а именно с пушенето. В про- 

дължение на половин година всеки ден те четяха Розарии, 

но така и не отказаха пушенето. 

Този вреден навик се е вкоренявал във вашето под- 

съзнание с десетилетия. Затова в извънредно редки случаи 

можете да се избавите от него за половин година. Но вие 

трябва постоянно, всеки ден да проявявате устременост да 

се избавите от вашия вреден навик. 

Разбирате ли, всеки ден искрено да искате да се из- 

бавите от вредния навик и да молите Бога да ви помогне. 

Аз не зная колко време конкретно на всеки от вас ще 

му е нужно да моли Бога, за да се осъществи молбата, но 

знам, че това непременно ще се случи, когато вашето же- 

лание постоянно натиска блюдото на везните на Божест- 

вената възможност, противоположно на блюдото, върху 

което лежи вашата карма, стояща между вас и осъществя- 

ването на Божествената възможност. 

Такъв е механизмът за осъществяване на възмож- 

ностите във вашия свят. 

И ако вие точно със същото такова усърдие, с как- 

вото понякога се опитвате да осъществите вашите жела- 

ния във физическия свят, се стремяхте към Божествените 

възможности, които очакват човечеството в Златния Век, и
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ако това го искаше поне няколко процента от въплътеното 

човечество на Земята, то Златният Век постепенно би за- 

почнал да се проявява във вашия физически свят. 

Божествените образци са готови за проявление. Те 

само чакат кога вашето съзнание малко ще се поосвобо- 

ди от постоянното съсредоточаване върху обкръжаващата 

ви илюзия, за да могат Божествените образци през вашето 

съзнание да си пробият път във вашия физически свят. 

Повярвайте ми, че всичко ще се случва като че ли от 

само себе си. Иска се само готовността на вашето съзна- 

ние за преминаване на новото стъпало от еволюционното 

развитие. 

С Бога всичко е възможно! И е много жалко, че чове- 

чеството в основната си маса, както и преди, малко вярва. 

Вярата в това, което е невидимо, ви позволява да се зака- 

чите със съзнанието си за предмета на вашата вяра и той 

ще започне да се притегля във вашия свят. 

Аз дойдох днес при вас, за да ви дам увереност, че не 

сте самотни и цялата Йерархия от същества на Светлината 

се труди, за да помогне на човечеството на Земята в този 

критичен момент. 

Имайте Вяра, Надежда и съхранявайте Любовта във 

вашите сърца. И аз съм уверена, че всичко при вас ще се 

получи! 
 

АЗ СЪМ Порция, 

Богиня на Възможностите.
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Вие създавате своето бъдеще и бъдещето 

на цялата планета в момента на 

зачeването на вашето дете 
 

Кутхуми, 

17 юни 2011г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, дойдох при вас, за да проведа бе- 

седа, полезна за вашите души. 

Днес ще поговорим за това, което е познато и разби- 

раемо за всички. По точно, ще поговорим за вашето бъде- 

ще – вашите деца. За онова поколение хора, което ще ви 

смени. 

Ще мине малко време по човешките мерки и ново- 

то поколение ще дойде на смяна на това поколение, което 

живее сега. И всяко следващо поколение трябва да бъде 

по-добро от предишното. Но не винаги става така. Защо? 

Навярно много от вас са си задавали въпроса защо вашите 

деца не приличат на вас? Защо са дръзки, непослушни и в 

живота се ръководят от съвсем други принципи, различни 

от тези, от които сте се ръководили вие по ваше време? 

Каква е причината за това? 

Може би аз ще подходя към този въпрос от неочаква- 

на за вас гледна точка. Ще ви помоля да си спомните вре- 

мето преди раждането на детето ви. Не е необходимо да 

споделяте с никого този свой спомен. Просто си спомнете 

как стана така, че ви се роди дете. 

Възможно е да си спомните, че случайно сте откри- 

ли, че ще имате дете. Възможно е дори да сте се натъжили 

или да ви е станало досадно от този факт. 

Може би даже не сте планирали дете, но то все пак
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е станало. 

За какво мислехте по време на любовното удоволст- 

вие с вашия партньор? Аз мисля, че болшинството от вас 

не са мислили да създадат нов човек, който трябва да дой- 

де в този свят и да стане творец на този свят. 

Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енер- 

гията ви. Мислехте ли да получите удоволствие за себе си 

и за вашия сексуален партньор? И естествено скъпоценна- 

та Божествена енергия е била насочена за получаване на 

удоволствие. 

Но Божествената Воля ви изигра шега и стана бебе. 

Какво получава детето ви в този случай? Каква част от 

Божествената енергия? 

Вие сами сте се разпоредили с Божествената енергия 

и сте я насочили за получаване на удоволствия. Какво е 

останало от тази скъпоценна енергия за новото същество, 

което толкова се е стремило да дойде във вашия свят? 

Вие сте финансирали вашето дете с Божествена 

енергия по остатъчния принцип. Значи, всичкият заряд от 

Божествена енергия, който е трябвало да съпровожда де- 

тето ви през целия му живот, е останал върху предметите 

около вас, когато вие сте се стремили да получите наслада. 

Мисля, че си спомнихте този момент? 

Някои от вас могат да кажат, че са чакали детето и 

са се молили за неговото раждане. И действително детето 

е било дългоочаквано и вие сте се подготвяли да го по- 

срещнете. Но спомнете си онези години от своята младост 

предшестващи раждането на вашето дете. Вие сте се стре- 

мили да получавате сексуални удоволствия, експеримен- 

тирали сте с вашата сексуална енергия. Правили сте много 

неща, за които дори ви е срам да си спомните. И всеки
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път, когато сте получавали удоволствие, вие сте изразход- 

вали вашия сексуален потенциал, който е бил необходим 

за раждането на вашето дете, за да бъде то здраво не само 

физически, но и психически. И когато сте поумнели и с 

нетърпение сте чакали зачатието на дългоочакваното пър- 

вородно дете, как мислите, много ли Божествена енергия 

е останала за него? Не сте ли финансирали вашето дете по 

остатъчния принцип? 

И ако вашите сексуални развлечения са били буйни 

и непристойни, как мислите, каква душа ще привлечете 

за свое дете? Всичко се привлича по вибрациите. Та нали 

онази душа, която ще привлечете като ваше първородно 

дете, ще се привлече към вас след като вече сте обремене- 

ни с достатъчно количество карма, натрупана по пътя за 

удовлетворяване на вашите желания. 

След тези ваши размишления не стигнахте ли до из- 

вода, че вие самите сте виновни за всички проблеми на 

следващото поколение хора на планетата Земя. 

Не можете да кажете, че не сте съпричастни към това, 

че всяко ново поколение е жизнеспособно все по-малко и 

по-малко отколкото предишното. 

И за да се промени ситуацията на планетата ние ид- 

ваме и даваме нашето Учение. Вие сте длъжни ясно да 

осъзнавате връзката между всички ваши действия и по- 

следствията, към които водят вашите действия. 

Само когато се научите да контролирате своите же- 

лания, мисли и чувства, само тогава ще можете постепен- 

но да преодолеете кармата от предишните неправилни из- 

бори и постъпки. 

Обаче трябва да ви предпазя от още една грешка. 

Много от вас са склонни да се обвиняват за онези неблаго-
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видни постъпки, които са извършили в младостта. И това 

чувство на вина поражда понякога цял комплекс от психо- 

логически проблеми. И вместо да отделяте по-голямо вни- 

мание на детето и на семейството, за да коригирате мина- 

лите грешки, вие потъвате в депресия и дори започвате да 

чувствате страх от Божие наказание. 

Възлюбени, Бог не иска да ви наказва. Той желае 

да осъзнаете своите грешки и в бъдеще да не ги повтаря- 

те. Няма грешник без бъдеще. И понякога човек, който е 

осъзнал своите грешки и се е разкаял за тях може да на- 

прави много повече за човечеството, отколкото онзи, кой- 

то от страх пред Божието наказание не извършва никакви 

неблаговидни постъпки. 

Насочете енергията в позитивно русло! Не 

предъвквайте отново и отново картините от миналите 

грехове и минали грешки. С това само утежнявате 

положението, насочвайки енергията в предишното грешно 

русло. Реката на Божествената енергия течаща през вас, 

трябва да намери ново русло и да помете последствията от 

всички минали неправилни състояния на съзнанието. 

Постоянното съсредоточаване върху позитивното, 

върху желанието да помогнете на всички същества, които 

ви заобикалят и на първо място на вашите деца, е способ- 

но да преобразува енергията от вашите минали грешки и 

да създаде нова възможност за бъдещето на вашите деца. 

Пълното осъзнаване на предишните грешки и горе- 

щото желание да не бъдат повтаряни, са напълно доста- 

тъчни, за да се променят кармичните последствия и да се 

създаде светло бъдеще за вашите деца. 

Не забравяйте, че сте привързани към вашите деца 

чрез карма. И в бъдещите въплъщения с голяма вероят-
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ност можете да бъдете деца на онези индивиди, които сега 

са ваши деца. И за да бъде облекчена вашата карма в бъде- 

ще, трябва да се грижите за душите на вашите деца сега. 

Всичко в света е взаимосвързано и трябва много вни- 

мателно и осъзнато да се отнасяте към всичко, което пра- 

вите. 

Целта на моята днешна беседа беше да ви дам зна- 

ние за това колко необходимо е разсъдливо да подхождате 

към въпроса за планирането на раждането на едно дете. 

Фактически вие създавате своето бъдеще и бъдещето на 

цялата планета в момента на зачеването на вашето дете. 

Помислете за това следващия път когато решите да удо- 

влетворявате своето сексуално желание. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми, 

със загриженост за вашите души и 

за душите на всички живи същества.
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Някои пояснения към Закона за Кармата 

и Закона за Реинкарнацията 
 

Кутхуми, 

28 юни 2012 г. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми. 

Тема на нашата днешна беседа отново ще бъде ваше- 

то съзнание. Защото няма в днешно време нищо по-важно 

за вас. Вашето съзнание е това, което ви приближава към 

Бога или ви отдалечава от Бога. И така, всичко в живота ви 

се определя от нивото на вашето съзнание. 

Затова без да бързаме, нека да поразмишляваме 

върху вечните теми. 

Преди да дойда при вас, аз имах беседа в моята оби- 

тел с Посланика. И в тази беседа се опитвах да разбера как 

по-добре да ви предам задачите, които стоят на дневен ред 

пред въплътеното човечество. И знаете ли, аз с учудване 

открих, че цялото знание и разбиранията, които е необхо- 

димо да се сведат до вас, ние вече сме ги дали по време 

на диктовките, които периодично и отмерено давахме чрез 

нашия Посланик през последните осем години. 

Аз нямам какво да добавя към казаното. 

И само за да проведем днешната беседа и за да 

използвам Божествената възможност, ще повторя някои 

истини за вас, онези, които се приближихте, за да се 

запознаете с днешното Послание. 

Аз идвам отново и отново и нашите беседи приличат 

на това, сякаш аз с помощта на най-фини инструменти – 

пинсета и четчица – се опитвам да намеря и да ви покажа 

фините процеси, които протичат във вашето съзнание. Аз
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ви показвам стъпка по стъпка как е необходимо да постъп- 

вате в една или друга ситуация, за да опазите частицата от 

Бога във вас и да установите с нея непосредствен контакт. 

И какво е моето учудване, когато след нашите беседи 

вие подлагате своето същество под цял самосвал от чо- 

вешки несъвършенства, включвайки телевизора или като 

участвате в някое масово увеселение. 

Можете ли да си представите каква огромна купчина 

боклук от масовото съзнание приемате в своето подсъзна- 

ние на всяко масово мероприятие заедно с некачествената 

музика и ниските вибрации, които проникват във вас едно- 

временно с миризмата на печено месо и алкохол. 

Нашите беседи с вас и вашите развлечения в сво- 

бодното време пред телевизора и сред масата хора, имат 

различни тегловни категории. И вие трябва веднъж и за- 

винаги да решите за себе си и да определите накъде имате 

намерение да вървите: към върха на Божественото съзна- 

ние или към сметището на историята. 

Не, аз не мога да ви забраня и не мога да ви лиша от 

нито едно от вашите развлечения и от нито една от вашите 

мили привързаности. Единствено вие сами можете да взе- 

мете решение и да действате в съответствие с него. Моята 

задача е просто да ви дам знания и разбиране какво ще 

стане с вас в единия и в другия случай. 

Забележете, аз не ви плаша и не прилагам никакво 

насилие. Ние просто мило беседваме и аз ви обяснявам 

последствията от вашите постъпки. 

Едни от главните и крайъгълни камъни на даваното 

обучение са Законът за Кармата и Законът за Реинкарна- 

цията. Всичко останало е следствие от тези две основни 

положения на Учението. 
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Например никой няма да дойде и да ви забрани да се 

разпореждате свободно с вашата сексуална енергия. Вие 

можете да си позволите всякакви злоупотреби. Обаче тряб- 

ва да разбирате, че колкото по-безконтролно изразходвате 

вашия сексуален  потенциал,  толкова  по-малко  жизнена 

енергия ви остава за продължаване на еволюцията. Толко- 

ва по-слабо ще бъде вашето потомство, ако изобщо го има, 

и с толкова повече болести натоварвате себе си и всички 

ваши най-близки роднини. 

До какво води това? Това довежда до деградация и 

израждане. И само след няколко поколения от здрава клет- 

ка на вашето общество, семейството ви и вашият род ще се 

превърнат в нещастни и болни хора, които не са способни 

на по-нататъшна еволюция. 

Ако искате вашият род да процъфтява, а вие до края 

на живота си да имате прекрасно здраве, тогава сте обрече- 

ни на целомъдрие и въздържание. Както виждате аз нищо 

не измислям, а просто логично ви изяснявам действието 

на Закона за Кармата или въздаянието. 

А ако разгледаме по-подробно Закона за Реинкарна- 

цията, то с голяма доза вероятност вие ще се въплътите 

в същия този род, в който сте въплътени сега. И ако не 

се грижите за нравствеността във вашето семейство, след 

няколко десетки години вие ще се въплътите в същото се- 

мейство, но това семейство ще бъде обременено със зна- 

чително количество болести, много от които са несъвмес- 

тими с продължаването на живота. Така става измирането 

и израждането на онези, които не следват Божествения 

Закон, а следват закона на масовото съзнание, който сега е 

приет във вашето общество. 

Повярвайте ми, няма да мине чак толкова много вре-
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ме по земните мерки и всички останки на масовото съз- 

нание ще бъдат принудени да влачат жалко съществуване 

някъде в резервати за непълноценни хора, подобни на мес- 

тата, които обитават диваците в Австралия. 

Ако все пак не искате да се окажете извън пътя на 

еволюцията, ще ви се наложи да започнете да следвате 

препоръките, които даваме, в това число и чрез тези наши 

Послания. 

Днес проведох много важна беседа. И тази беседа 

е толкова по-навременна, колкото по-малко време остава 

на човечеството като цяло, за да определи по кой път да 

върви: по този, на който Възнесените Владици учат чо- 

вечеството или по този, който усилено се натрапва чрез 

средствата за масова информация. 

Аз много разчитам на това, че поне една десета част 

от хората, които ще се запознаят с това мое Послание, 

сериозно ще се замислят за последствията върху своето 

съзнание от въздействието на голяма част от онова, което 

се пропагандира в обществото, но не е толкова полезно за 

вашето същество, колкото нашите Послания. 
 

АЗ СЪМ Кутхуми.
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За основите на Учението и 

непрекъснатостта при предаването 

на Учението 
 

Възлюбеният Иисус, 

27 юни 2013 г. 
 

АЗ СЪМ Иисус. 

Син Божий ме нарекоха онези последователи на 

Учението, които дойдоха след моето разпятие и възнесе- 

ние. 

Много от положенията в Учението, което аз давах на 

моите ученици приживе, впоследствие претърпяха мно- 

го промени и понякога биваха малко изопачавани, а по- 

нататък претърпяха кардинални промени и дори придоби- 

ха противоположно звучене. И вината за това не е толкова 

на самите мои ученици, колкото на невежеството, което 

преобладаваше на Земята тогава, и за съжаление продъл- 

жава да преобладава и в наши дни. 

Необходими бяха 2000 години на хората на Земята, 

наричащи себе си християни, за да започнат – поне някак- 

ва, макар и малка част от тях – да възприемат моето Учение 

за реинкарнацията и моето Учение за Закона за Кармата. 

Ако непредубедено прочетете отново дори онези 

текстове от Евангелието, които са стигнали до вас, ще за- 

бележите, че тук и там са разхвърляни намеци за тези кар- 

динални Учения. И това се разбира от всеки, който чете 

текста не през призмата на външното си съзнание, а с ця- 

лото си сърце. 

Много неща, когато се изгубят или не им се придава 

достатъчно значение, са способни да доведат до невярна
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трактовка на самото Учение, на неговата същност. 

И словата за тленния и нетленния човек стават не- 

понятни, ако не знаете за Закона за Кармата и Закона за 

реинкарнацията. Също така тези слова са непонятни, ако 

разглеждате човека като съставен от плът и кръв, без да 

вземате под внимание неговата душа и Духът Божи, който 

присъства във всеки човек. 

Може да апелирате към съвестта на човека и да го 

плашите с Божието наказание. И това може да има своето 

въздействие върху неразвитото съзнание. Но когато човек 

със своя любознателен ум започне да опознава законите 

на мирозданието, тогава заплахите и призивите за порядък 

престават да действат. Най-лошото от всичко в този слу- 

чай е, ако човек се отвърне от Бога и неговите служители, 

Ако отхвърля църквата и самата вяра. 

Обаче по-развитите индивиди си позволяват да оти- 

дат по далече в познанието си за света и неговото устрой- 

ство. И словата на Евангелието „каквото посееш, това ще 

пожънеш”, започват да придобиват за тях своето истинско 

значение. 

Действително без разбирането на взаимовръзката 

между постъпките на човека в това и предишното 

въплъщения и техните последствия, е невъзможно да се 

обясни защо трябва да се спазва нравственият закон и 

защо трябва да се следват определени морални норми и 

правила. 

Всеки индивид трябва да стигне до осъзнаването на 

връзката между действията, които извършва и последстви- 

ята от тези действия. Без разбирането на тази връзка е не- 

възможно да се обяснят някои неща, които изглеждат не- 

справедливи във вашия свят, такива като имущественото
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неравенство, кастовите привилегии на едните и бедност- 

та на другите, тежките недъзи, обременяващи някои хора 

и прекрасното здраве на други. Защо едни хора умират 

преждевременно, а други живеят дълъг живот. 

Причините за всичко това може да се намерят само 

в миналите животи и понякога е съвсем невъзможно да се 

обяснят от гледна точка на текущото въплъщение и обсто- 

ятелствата на един живот. 

Затова една от задачите, които преследват Възнесе- 

ните Владици, е предаването на Учението в такъв вид, в 

какъвто е способно да го възприеме съзнанието на сега 

живеещото човечество. Непрекъснатостта при предава- 

нето на Учението е залог, че човечеството постоянно ще 

има на свое разположение спасително въже, способно да 

извади стремящите се по Пътя от бурните води на живота. 

Без спасителното въже на Учението, без неговото 

непрекъснато обновяване и непрекъснато предаване, чове- 

чеството много бързо ще слезе до скотско съществуване и 

няма да е способно да различи Светлината от мрака, исти- 

ната от лъжата, праведното поведение от греховното. 

За съжаление при всички усилия, които ние непрес- 

танно прилагаме, една част от човечеството не обръща 

внимание на нашите наставления и продължава да живее 

така, сякаш занапред ги очаква само смърт. 

Поколенията от хора, които се отдръпват в своето 

съзнание  от  Бога  и  не  се  стремят  да  разберат  вечния 

Закон на мирозданието, пораждат последствия за своите 

потомци, водещи към пълна деградация и безнравственост. 

И нарушаването на всички морални норми вече се приема 

като нормално. 

Ако в съзнанието на поколения от хора се заличава



179 179  

знанието за Закона за Кармата, всяко следващо поколение 

все повече и повече се плъзга към безбожието и наруша- 

ването на нравствения закон. Защото хората престават да 

чувстват връзката между бедите, които им се струпват, и 

техните собствени постъпки, които водят до тези беди. 

Институцията на църквата, призвана да удържа хора- 

та в рамките на Божествения Закон, губи своето значение 

толкова, доколкото хората губят вярата си и се отдалечават 

от нравствените идеали. 

Единственото спасение за човечеството в тези 

условия е завръщането към Бога и истинската вяра като 

състояние на съзнанието. Възприемането на Бога не като 

старец, изобразяван на иконите в църквата, а като вътрешна 

Светлина, изпълваща цялото Творение и пребиваваща във 

всички същества в олтара на тяхното сърце, е способно да 

окаже помощ на човечеството на дадения етап от неговото 

развитие. 

Концепцията за Бог, който не живее в храмовете, а 

изпълва цялото обкръжаващо ни пространство, може да 

бъде разбрана от умовете на хората на дадения етап от ево- 

люционно развитие. И в този хаос, който сега съществува 

в света, единственият регулатор и гарант за стабилност е 

вътрешният управител, съвестта на човека или Бог, който 

пребивава във всеки човек. 

Ние идваме при вас с надеждата, че много от вас са 

способни да разберат истините, давани от нас на дадения 

етап на развитие на човечеството. И ние искрено се надя- 

ваме, че тези истини ще покълнат във вашите сърца и вие 

ще станете единни с Учението, което даваме. 

Когато стигате до този етап на своето развитие, вие 

ставате единни с вътрешната истина или пребиваващия
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във вашите сърца Бог, вие ставате източник на Светлина и 

знание за вашия свят. И колкото повече такива светилници 

има в света, толкова повече гаранции ще има, че светът 

ще възстанови своята устойчивост и ще престанат да го 

люлеят всякакви неверни учения и религии, използващи 

човешкото невежество и страх за користните интереси на 

отделни индивиди. 

Аз  много  се  надявам,  че  всеки  един  от  тези, 

които четат нашите Послания, дадени чрез нашия 

Посланик, може да придобие непресъхващ извор на 

вътрешна вяра и устойчивост към всякакви некачествени 

външни прояви на света, благодарение на тази несломима 

вяра. 
 

АЗ СЪМ Иисус.
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УЧЕНИЕ ЗА ЕТИКАТА НА ЖИВОТА 
 
 
 

 
 

 

Татяна Николаевна Микушина (родена през 1958 г. 

в Омск) е основоположник на етичното Учение, насочено 

към възстановяване на нравствеността в Обществото. 

Обосновката в Учението за необходимостта от след- 

ването на високите нравствени образци произтича от зако- 

на за карма и закона за реинкарнацията. 
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Учението съдържа сведения за текущия исторически 

момент на планетата Земя и обосновава необходимостта 

от висок морал през новия век. Също така дава представа 
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кармата и закона за реинкарнацията. В Учението се дават 

множество практически препоръки. 

Книгите  на  Учението  се  издават  под  названието 

„Слово на Мъдростта”. 

Т.Н. Микушина е автор на повече от 40 книги (към 

2013 г.). Много от книгите са преведени на чужди езици 

(в т.ч. на английски, немски, португалски, български, лат- 

вийски, литовски, арменски, турски) и са издадени от чуж- 

дестранни издателства. 
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