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Предговор

В тази книга се намират безценни съкровища.
Съкровищата на Божествената Мъдрост са 

вечни, нетленни, неподвластни на времето. 
Записани с огнени букви върху скрижалите на 
Вечността, днес те са открити за взора на тър-
сещия, преровил купища „словесна руда”, за 
да намери накрая зърната истина.

Всеки ще намери тук това, което е нужно 
точно за него: едни – вдъхновение, други – ус-
покоение на душата; някой – източник за раз-
мишления, а някой – отговор на свой въпрос. 
Само трябва да протегнете ръка, да отвори-
те на съответната страница и… да прочетете 
това, което е необходимо точно за вас днес. а 
след това да го осмислите в тишина и да го 
положите в съкровищницата на своето сърце.

В книгата са събрани обширни цитати от 
книгите „Слово на мъдростта” – новото фи-
лософско-етично Учение, дадено на съвре-
менното човечество от Висшия източник. 
С пълното съдържание на Божествената Мъд-
рост можете да се запознаете на сайта на Татя-
на Микушина http://sirius-ru.net/dications и на 
български език www.sirius1-bg.net.
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Всичко, което се говори и всичко, 
което ще бъде казано, е за вас 
непреходна и безусловна ценност, 
подобна на драгоценен бисер.

Ние идваме и ви даряваме един 
след друг бисери на мъдростта. И 
вие сами нанизвате тези бисери на 
огърлицата, която изработвате 
през целия си живот.

Това е наистина безценно Знание. 
И трябва грижливо да се отнасяте 
към него.

Из книгата „Слово на Мъдростта”
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Няма нищо извън самите вас, от което да 
се нуждаете. Цялото Божествено знание и 
съвършенство се намира във вас. Търсете това 
съкровище в своето сърце, търсете този вход 
към несметните богатства, които се намират 
вътре във вас.

Всичко, което ви трябва, е да направите 
избор и да прекрачите в безпределността, от-
казвайки се от вчерашния външен блясък, да 
направите крачка към реалността. Отначало 
една, после втора и да вървите без да се спи-
рате към вашето реално Битие, към това, което 
сте в действителност.

От всички Божествени качества Любовта 
е най-значимото. Стремежът към любов, же-
ланието да обичаш и да бъдеш обичан е при- 
също на всяко живо същество.

Открийте сърцата си за Любовта, за Бо-
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жествената Любов и ще промените този свят. 
Няма сила в този свят, която може да бъде по-
мощна от Любовта.

Пазете постоянно любовта си от всякакви 
прояви на анти-любов. Пазете близките си, 
децата си. От представата, която ще получи 
новото поколение за Любовта, зависи бъдеще-
то на планетата.

Вие сте създадени по Божий образ и подо-
бие и следователно няма нищо невъзможно за 
вас в творчеството.

Творете! Съзиждайте! Устремявайте се!
Търсете и ще намерите!
Търсете не в света, който ви заобикаля. 

Търсете в дълбините на своето сърце.
Слушайте сърцето си.

Стремете се към съприкосновение с фините 
светове в сърцето си. Започнете да опознава-
те другата реалност. и тя ще влезе във вашето 
съзнание.
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Бъдете като деца и ще можете да достигне-
те такива висоти в своето съзнание, каквито 
са били недостъпни за хората от предишните 
поколения.

Вие трябва постоянно да усещате в себе си 
присъствието на две начала – духовно нача-
ло и физическо начало. Трябва постоянно да 
помните, че духовното начало е вашата главна 
част, а физическата ви част е преходна и тя е 
необходима само на определен етап в индиви-
дуалната ви еволюция.

използвайте всичко, което ви помага да из-
висите своето съзнание. Стиховете. Музиката. 
Природата. играйте с децата. Цветята. Поли-
вайте с енергията на вашето внимание само 
съвършените образци.
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Наблюдавайте своите чувства през деня. 
колко често изпитвате любов, радост, безпри-
чинно добро настроение? колко пъти сте се 
спирали насред улицата, за да се полюбувате 
на дърветата или на облаците? колко често из-
лизате изобщо сред природата?

Пребивавайте в Мир, пазете чувството за 
Любов и Хармония, и всичко ще ви се прило-
жи.

Всичко е Бог. Всичко, което ви заобикаля, 
всичко, което виждате, докъдето ви стига по-
гледът, всичко е Бог. и вие сте Бог.

Вие трябва да подчините живота си на Бога, 
какъвто всъщност сте вие. В това се състои за-
дачата на всеки човек.

Съгласете се, че ако се отнасяте към себе 
си както към Бог, ако се отнасяте към всички 
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хора около вас както към Богове, тогава живо-
тът ви ще се промени. Той ще се промени тол-
кова бързо, колкото по-дълго и пълно успеете 
да задържите образа на Божеството в своето 
съзнание.

Вие просто трябва да се изолирате от несъ-
вършените образи и да се оградите със съвър-
шени Божествени образи.

Слушайте звуците на природата. гледайте 
птиците, дърветата. гледайте облаците. Слу-
шайте тишината.

Много са пътищата и пътеките, които водят 
до Бог. Практически всеки има собствен път. 

Но никога не забравяйте, че има също мно-
го пътища и пътеки, които не водят никъде.

На Бог е нужно вие да влагате собствени 
усилия. колкото повече собствени усилия по-
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ложите, толкова повече помощ ще получите 
свише.

Пазете равновесието, пазете душевния по-
кой. Вие сте воини, които се намират в света. 
и една ваша вибрация на Любов и Състрада-
ние е способна да угаси адския огън, в който 
горят много души на тази планета.

Хората са смного вързани помежду си във 
финия план. и благата мисъл, благото мисле-
не, зародило се в няколко глави и сърца, е спо-
собно да се разпространява от сърце в сърце, 
така както от една свещ могат да се запалят 
милиони.

Сред вас най-голям е този, който повече 
от всички служи на живота, служи на всички 
живи същества и не иска нищо в замяна. За-
щото няма в този живот нищо, което си стру-
ва да бъде разменено за дара на Божественото 
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общуване, за възможността да се служи на Бог 
през целия живот.

Знаете, че винаги е трудно сам да се из-
качиш до непристъпния връх. Но когато се 
изкачи един, мнозина след него ще могат да 
получат ръка за помощ, да се възползват от 
примера и също да се изкачат на своя връх на 
Божествено съзнание.

Свободата е преди всичко състояние на 
ума, състояние на душата на човека. и това е, 
към което трябва да се стремите с цялото си 
същество.

Всяко ваше дело, което осъществявате на 
физически план, няма да бъде успешно без 
Вяра в Бога и ще прилича на къща, построена 
върху пясък.

Единствено вашата Вяра е онази пътеводна 
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светлина, която ще ви посочи пътя през бури-
те на живота, с които вие се сблъсквате на фи-
зически план.

ако вярвате и вашата Вяра е силна, тогава 
можете да помолите за божието напътствие в 
живота и ще получите това напътствие в та-
къв обем, какъвто позволява вашата Вяра.

Вашата Любов и вашата Вяра са всичко, 
което е нужно, за да изпълните своя Божест-
вен план.

Вие винаги ще имате всичко необходимо, за 
да изпълните своя Божествен план и да слу-
жите на Бога и на хората, ако Вярата и Любо-
вта станат постоянни спътници в живота ви.

а Мъдростта, Божествената Мъдрост е 
тъкмо онова качество, което придобивате ко-
гато беззаветно обичате и вярвате.

Вие се покланяте в сърцето си и трябва да 
намерите Бога в своето сърце и да се покланя-
те само на Него. 

Превесът на силите е на тези, които са на 
страната на Бога. Така е било винаги.
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Не с количество, а с Вярата и предаността 
на малцина са създавани всички промени на 
Земята, които е трябвало да се случат в нужно-
то време в съответствие с Божествения план.

култивирайте чувството на Обич в сърцето 
си.

Най-важната задача в живота ви е да си въз-
върнете чувството на Обич, каквото и да става.

Обичайте хората не защото са направили 
нещо за вас или могат да направят, почув- 
ствайте към тях безусловна обич.

Всичко е Бог. Отделянето ни от Единството 
с Бога е само в нашето съзнание.

В действителност в тази вселена всичко е 
Бог. и всеки от вас представлява само части-
ца, клетчица, атом от това Божествено тяло.

Никога не бива да се боите, че ще влезете 
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не където трябва. Не се страхувайте да експе-
риментирате. Не се бойте от грешки.

Винаги ще получите помощ по пътя си и 
винаги можете да помолите за помощ.

Божествената Енергия постъпва във ваша-
та аура от Божествения свят като непрекъснат 
поток всяка минута и всяка секунда от преби-
ваването ви на Земята. и само от вас самите 
зависи как ще се разпоредите с вашата Бо-
жествена Енергия.

Всеки момент от вашия живот вие правите 
избор и този ваш избор насочва Божествената 
ви Енергия или към умножаване на илюзията 
в този свят, или за намаляване на тази илюзия. 

Вие оцветявате Божествената си Енергия с 
прекрасните си чувства, пълни с радост и Лю-
бов и повишавате вибрациите на този свят.

Най-добрата проповед ще бъде вашият ли-
чен пример, това как се държите в живота, как 
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приемате житейските ситуации и житейските 
изпитания.

Всеки от вас трябва да се превърне в ги-
гантски генератор на Доброто и Светлината. 
и там, където се намирате вие, няма повече да 
има място за тъмнина.

и цялото многообразие на живота и цялото 
многообразие от житейски избори се свежда 
до вашия избор: какъв свят избирате? Дали 
избирате илюзорния свят, или избирате реал-
ния свят на Бога.

Вие сте самотни само до мига, когато по-
чувствате своето единство с Бога вътре в себе 
си и чрез това единство ставате единни с все-
ки, чиито вибрации са съзвучни с вашите ви-
брации.
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когато обичате, нищо повече не ви е нужно. 
Вие сте готови просто да изпитвате това със-
тояние и да му се наслаждавате. и всичките ви 
проблеми, всичките ви несъвършенства и не-
съвършенствата на околния свят се разтварят 
от този универсален разтворител, изначално 
присъщ на тази Вселена.

Съдете за своя духовен напредък не по ко-
личеството часове, проведени в молитви и 
медитации. Съдете за него по помощта, която 
оказвате на всички живи същества, в това чис-
ло на хора, животни и растения. Съдете за ду-
ховното си израстване по мислите и чувства-
та, които преобладават в съзнанието ви.

Това ще са и плодовете, по които иисус 
призоваваше да съдите.
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Само ако се намирате в състояние на посто-
янно напрежение и ако постоянно преодолява-
те самите себе си, вие ще растете и ще се из-
качвате все по-високо и по-високо към върха 
на Божественото съзнание.

Обикнете напрягането на всичките си  сили 
и възможности. Обикнете стремежа и бурния 
поток от препятствия, които преодолявате.

Благославяйте препятствията, благославяй-
те враговете си, благославяйте всички обстоя-
телства и трудности във вашия живот, защото 
те ви помагат да растете и да преодолявате 
себе си.

Всяка минута и всяка секунда от вашето 
пребиваване на Земята вие правите избор, 
който променя не само вашето бъдеще, но и 
бъдещето на цялата планета.
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Миналото е дадено само за да извлечем не-
обходимите уроци и да вървим по-нататък, без 
да спираме по пътя, освен за кратък отдих и 
анализ на ставащите събития.

Във вас, във всеки от вас е заложен потен-
циал да бъде Бог. 

По същество вие сте Богове. и вашата за-
дача е постепенно да овладеете вашата Бо-
жественост. Да допуснете Божествеността във 
външното си съзнание.

Повярвайте, вие не сте хора, готвещи се да 
играят ролята на Бога, вие сте Богове, които са 
дошли временно, за да играят ролята на хора.

и вашата Божественост е скрита от вашето 
външно съзнание, вашите способности спят 
вътре във вас, докато не изпълните напълно 
своята роля в този свят.

Вашият Дух, вашата Божественост, Богът 
вътре във вас е това, към което трябва да насо-
чите вниманието си.
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Общината, Благото, Доброто ще дойдат от 
вашите сърца. Вашата задача е просто да отво-
рите сърцата си и да допуснете в тях Божест-
веността.!!

Учете се да слушате гласовете на природа-
та, учете се да съзерцавате природата. Да про-
пускате през себе си, през своето съзнание, 
картини от природата около вас. 

когато се намирате в тишина на брега на 
реката, или край морето, или в гората, или на 
полето, вие наистина се намирате в Храм Бо-
жий. и трябва да изпитвате напълно Божест-
вен трепет пред грижата на Бог за вас. Той е 
построил за вас най-съвършените Храмове.

и вашето пребиваване сред природата тряб-
ва да прилича на посещение в Храм. Благода-
рете на Бог за всяка минута тишина, когато се 
намирате в Неговия Храм и изпитвате благо-
говеен трепет.

Дойде време да се върнете към естествения 
начин на живеене, предвиден за вас от Бог.
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Само душите на тези, които са готови за об-
щуване с Божествения свят, намират умирот-
ворение и изпитват блаженство от общуване-
то с природата.

Умейте да наблюдавате събитията, ставащи 
около вас като през екран, като че ли присъст-
вате на театър и хората около вас са актьорите.

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.

Постарайте се в живота си да не напуска-
те рамките на играта. Не възприемайте твърде 
сериозно всичко, което ви заобикаля. Винаги 
помнете, че заобикалящата ви илюзия е вре-
менна и е създадена да съществува само до-
тогава, докато вашето съзнание не е способно 
да погледне зад тази илюзия и да види зад нея 
реалния Божествен свят и реалния живот.
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ако постоянно съсредоточавате своето вни-
мание върху прекрасни примери – природата, 
музиката, изкуството и избягвате това, което 
е несъвършено, тогава заместването на отри-
цателните енергии ще стане естествено и без 
значителни усилия от ваша страна.

Дойде време, когато трябва да подхождате 
осъзнато към всичко, което правите през деня. 
Трябва постоянно да контролирате своите ми-
сли и своите чувства.

Вслушвайте се внимателно в своя орга-
низъм и когато ви обхване униние, намерете 
собствен начин да възстановите вътрешната 
хармония и покой. За някого това ще е меди-
тация, за някого молитва, за някого разходка 
сред природата, слушане на спокойна музика 
или игра с децата.

Не се грижете за това какво ще стане утре и 
какво ще стане вдругиден.
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Не мислете за това какво е било вчера и 
онзи ден.

Това пречи по пътя. Мислете за това какво 
става сега и полагайте всички усилия за въз-
можно по-качествено служение.

Вашата природа по своята същност е Бо-
жествена. и вие трябва да се върнете към 
своята Божествена природа.

Вашите опити да намерите смисъла на жи-
вота във физическия план са обречени на не-
успех от самото начало. Единственият верен 
Път е вътре във вас, във вашите сърца.

Всички чудеса и всички съкровища на све-
та са скрити в дълбочината на вашето сърце. 
и когато успеете със своя устрем да запалите 
факела в сърцето си, тогава всичко във вас ще 
се промени и всичко около вас ще се измени.

Бог ви позволява да експериментирате. Вие 
сами ще можете рано или късно да се убедите, 
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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.

Пътят към Бога винаги е вътре във вас, в 
сърцата ви. Можете да чуете гласа на Бога 
само в тишината на своето сърце.

когато човек се изпълва с високи вибрации, 
когато е изпълнен с Божественото чувство на 
Любовта, той изпитва безпричинно чувство 
на щастие, на изпълнен със смисъл живот, на 
покой, хармония.

Затова е много лесно да се определи посока-
та, в която се движите. ако изпитвате чувство 
на безпричинна Любов, радост, покой, вие се 
движите във вярна посока. Вие сте готови да 
прегърнете целия свят и сте готови да окажете 
помощ на целия свят.

Обхваща ви безпричинна щедрост, радост, 
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желание да давате, давате и давате вашата 
Светлина, вашата Любов. готови сте да дари-
те вашата Любов на целия свят, без да искате 
нищо в замяна.

Всяко неравенство, характерно за вашия 
свят, е следствие от вашето несъвършено съз-
нание. В действителност всички сте равни 
пред вашия Отец. и вашият Небесен Отец 
обича еднакво всеки от вас и се грижи за все-
ки от вас. 

Вашите истински врагове, с които трябва 
да водите безпощадна борба, се намират вътре 
във вас. Това са преди всичко вашето невеже-
ство и вашето нежелание да променяте своето 
съзнание.

Дори само като се намирате във възвише-
но състояние и отхвърляте тягостните мисли 
и чувства, вие ставате източник на Светлина 
за вашия свят.
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Подарете вашата Любов на света. Това е 
нещо, което можете да направите за света и 
което не изисква от вас никакви допълнителни 
усилия.

Вие не можете да се борите с несъвършен-
ството на целия свят, но можете да премахнете 
цялото несъвършенство от вашия свят с помо-
щта на вашата Любов. 

ако искате с цялото си сърце да промени-
те своето съзнание и да го доближите до Бо-
жествения образец, трябва буквално насила да 
се откажете от обичайния начин на живот, от 
стандартите на вашето поведение, от вашите 
навици. 

Вие трябва да станете други хора.

Човекът трябва да разкрие своя Божествен 
потенциал и да се приближи до природата. 
Животът трябва стане колкото се може по-
обикновен, с богато вътрешно съдържание, а 
не с външни развлечения, които, ако се зами-
слиш, приличат на развлеченията на диваците.
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В крайна сметка, вашият Божествен план 
се свежда само до едно – да запазите ваше-
то съзнание на колкото е възможно по-високо 
ниво, да се стремите да достигнете нивото на 
Божественото съзнание, без да напускате во-
довъртежа на живота. 

Съдете себе си по най-строгите закони, ра-
ботете над себе си дотогава, докато преодоле-
ете всеки от своите недостатъци.

Единственият вход към реалността на Бога 
се намира във вашето сърце.

Всичко, което ви заобикаля във физическия 
свят, е само за да ви помага да се развивате, да 
израствате, да преодолявате себе си и да раз-
ширявате своето съзнание и умножавате свои-
те достижения.

Най-важното във всяка човешка индиви-
дуалност е съзнанието. Вашето съзнание е 
това, което ще ви надживее, такива, каквито 
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сте сега. Вашето съзнание ще съществува във 
Висшите Светове.

Вие получавате само толкова, колкото из-
пращате в света. и ако за целият си живот и за 
всичките си предишни животи не сте направи-
ли нито една блага постъпка, защо смятате, че 
когато изпаднете в нужда, господ ще отговори 
на вашата молба?

Човек, в чието сърце пребивава Бог, никога 
няма да си позволи да нанесе вреда на друг 
човек.

Трябва да се вслушвате в себе си. Трябва 
да усещате и да разбирате себе си. Вие не сте 
това, което виждате в огледалото, вие сте мо-
гъщи духовни същества и настъпва етапът, ко-
гато трябва да почувствате това.
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Вие сте обречени да победите. и нямате 
друг избор, освен да победите.

Часът на победата настъпи! 
Победа за тези, които са готови и победа за 

тези, които сега са съгласни да приемат своята 
победа.

Мъдрият човек винаги помни, че зад пре-
делите на областта, която осветява неговото 
външно съзнание, е разположена обширна об-
ласт, съдържаща неща, които той все още не е 
способен да възприеме.

Всяко дело, което започнете да вършите за-
едно, е обречено на успех. Защото не вие из-
вършвате работата, а Бог, комуто сте позволи-
ли да я върши чрез вас.

и всички ваши начинания ще бъдат ус-
пешни, защото Бог, на когото позволявате да 
действа чрез вас, не може да претърпи пора-
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жение. Вие сте обречени на победа дотогава, 
докато сте с Бога!

Вашето съзнание е главното във вас и всич-
ко, което се случва с вас, и различните обстоя-
телства във вашия живот, се определят само 
от нивото на вашето съзнание. и само вие 
определяте, дали във вашето съзнание да се 
стремите към Висшето, да се движите по Вис-
шия Път или да водите жалко съществуване в 
уютния ъгъл.

Вие сте пътници и постоянно трябва да се 
движите, никога да не спирате. Затова тези от 
вас, които живеят със съзнанието, че са по-
стигнали всичко и могат вече да почиват, тряб-
ва спешно да внесат необходимите корекции. 

При Бога няма никакви ограничения. Всич-
ки ограничения присъстват само във вашето 
съзнание и във вашето възприятие на заобика-
лящия ви свят.
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Винаги могат да бъдат намерени Божестве-
ни проявления в заобикалящия ви свят.

ключът към вашето напредване е заложен 
във вашето съзнание.

Трябва да се стремите, за да получите.
ако нямате устрем вътре във вас, няма да 

можете да привлечете от пространството не-
обходимите знания.

Вашето съзнание и вашият индивидуален 
опит са за вас най-важните. Това е, което ос-
тава, след като завърши вашата човешка ево-
люция и това е, което ще премине заедно с 
вас във Висшите Светове и ще ви помогне да 
съществувате в тези Светове.

Само в случаите, когато давате на Бог въз-
можност да действа чрез вас, Той използва 
тази възможност.
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Така както Слънцето, което просветва през 
облаците, може да ви даде понякога лъч на-
дежда и да ви дари с усещането за любов и 
състрадание, по същия начин и вие можете да 
дарите всеки човек, когото срещате в живота 
си, с Любовта на вашето сърце.

Можете дълго да се лутате из долината, но 
ние ви зовем към върха, върха на Божествено-
то съзнание.

Да запазвате постоянна настройка към Бо-
жественото и същевременно да се намирате 
във водовъртежа на живота – това е, което се 
изисква сега от вас. В съзнанието си трябва 
постоянно да сте на върха на планината. Но 
винаги да усещате твърдо парче земя под кра-
ката си.

Винаги има възможност да вървите по Вис-
шия Път и винаги има възможност да се под-
хлъзнете надолу.
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и в момент, когато правите избор в трудна 
ситуация на живота, винаги си припомняйте, 
че сте много повече от вашето физическо тяло.

Вие имате Божествена природа и сте без-
смъртни. Ето защо, когато правите своя избор, 
винаги се ръководете от това, което ще е по-
лезно за вашата душа.

Вие трябва да вървите по Висшия Път и ви-
наги да избирате Висшия Път.

Във вашия живот винаги има място за под-
виг, саможертва и геройство.

Защото за мнозина промяната на съзнание-
то означава буквално промяна на целия им 
живот.

Всеки от вас има моменти в живота си, кога-
то може да извърши постъпка, равна по своето 
духовно постижение на постъпките, които са 
извършвали светците през всички времена.
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Бог дава възможност на всички да поправят 
каквито и да било грешки. Само пожелайте 
винаги да следвате Волята на Бога.

Бог иска да му принадлежите изцяло. Не 
можете да се пазарите с Бога.

Побързайте по Пътя си към реалния свят. 
За да не се затвори под носа ви вратата на въз-
можностите.

Обединявайте се на основата на Любовта, 
сътрудничеството и конкретните цели на фи-
зическия план, които вие можете да осъщест-
вите сега, веднага.

и винаги помнете, че всичко в този свят е 
като огледало, в което се отразява вашето съз-
нание и хората около вас ще ви покажат тази 
своя страна, която вие забелязвате в тях.

Живейте в радостта и Любовта и отхвърле-
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те всичко, което пречи на пребиваването ви в 
Бога.

Винаги помнете, че мисълта е материална и 
може винаги да твори.

Учете се да слушате гласа на безмълвие-
то, който идва от вашата същност и който ви 
дава възможност да преживеете отново бла-
женството на бащинската любов на Небесата, 
която Небесата не се уморяват да изливат във 
вашия свят.

Не се отнасяйте към вашата планета като 
към нещо, което ви е дадено веднъж и зави-
наги. Вашата планета, състоянието в което се 
намира тя сега, е отражение на вашите мисли, 
на вашите чувства, на вашето ниво на съзна-
ние, на което се намирате сега.
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Всички велики начинания са започвали в 
тишина, в тих, спокоен разговор в домашен 
кръг.

Никога нито една здрава мисъл не се е раж-
дала сред тълпите, по време на шумни праз-
ненства.

Никакви достижения в духовната област, 
които сте постигнали, намирайки се във 
въплъщение, не могат да бъдат съхранени 
дори и в течение на няколко месеца, ако не 
поддържате своето ниво на съзнанието със 
всекидневни усилия.

Не може да има никакъв отдих във физиче-
ската октава. Само всекидневна работа и все-
кидневно напрежение.

Състоянието на вашето съзнание може да 
бъде поддържано на необходимото ниво само 
с всекидневни усилия, вие трябва да накарате 
да се трудят всеки ден, неуморно, не само ва-
шите физически мускули, но и вашите духов-
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ни мускули. иначе те просто ще атрофират.
и ако вие не сте изпитали блажен възторг 

от съзерцаване на природата, от детска усмив-
ка, ако сте преживели деня без Любов, то този 
ден е преживян от вас напразно.

Само тогава, когато изпитвате с нищо не-
сравнима тиха радост и умиротворение, вие се 
намирате в Бога, в Божественото състояние на 
съзнанието.

Учете се да контролирате постоянно своето 
вътрешно състояние и да предприемате мерки 
за потушаване на всяко несъвършено състоя-
ние у вас.

Вашата задача е да получите ясно виждане 
и да се научите да давате оценка на всяко съ-
битие и факт, с който се сблъсквате в живота.

Вярата е лекарството, което ви е необходи-
мо.
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Първото нещо, което трябва да приеме-
те – това е върховенството на Закона, който 
съществува в тази вселена и във вашия живот.

С помощта на вашето съзнание, вие сте спо-
собни да започнете процес на разпознаване и 
отделяне на Божественото от илюзорното.

именно по този начин вие ставате сътворци 
с Бога. и именно по този начин вие ставате 
способни да творите Божествена реалност 
около вас.

Вашата задача е постоянно да имате реален 
поглед за положението си в този свят. а ре-
алното ви положение – това е да сте стъпили 
здраво с крака на Земята и в същото време да 
помните за вашия космически произход и да 
се стремите към Бога.

Вие сте дошли на този свят, за да научите 
урока за различаването. различаването на До-
брото от Злото, илюзията от реалността.

Научавайте сами уроците си.
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Не се бойте от препятствията, които въз-
никват пред вас във вашия свят. Защото пре-
пятствията говорят само за това, че трябва да 
ги преодолявате.

Няма във вашия свят друг съдия, освен вас 
самите. и трябва да се научите сами да оценя-
вате своите постъпки, своите мисли и да се ос-
вобождавате от всичко онова суетно и човеш-
ко, което пречи на придвижването ви по Пътя.

Вашето съзнание трябва постоянно да съх-
ранява чистотата, присъща на малките деца. 
изхвърляйте от себе си всякакви лоши, отри-
цателни състояния.

Съзерцавайте с вътрешния си взор красиви 
цветя, природни картини, слушайте спокойна 
мека музика. Много е полезно да се потопите 
преди сън в съзерцаване на картини с изобра-
жения на звезди и галактики. Слушайте и се 
опитвайте да чуете гласа на безмълвието, кой-
то достига до вас от глъбините на космоса и 
пространството.
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Не се бойте от трудностите, които ще срещ-
нете във вашия живот. Всички неприятно-
сти и непредвидени ситуации са необходими 
и полезни за развитието на вашата душа. Не 
можете да се развивате, ако не се сблъсквате 
ежедневно с непредвидени ситуации и не пре-
одолявате житейски трудности.

Съхранявайте загрижеността си за мира 
във вашите сърца. Замислете се за смисъла 
на тази фраза. Тази фраза говори за мира или 
спокойствието вътре във вашите сърца и за-
грижеността за всичко, което ви заобикаля.

Накъдето е насочено вашето внимание, на-
там тече вашата енергия. Вашата енергия тече 
към това, за което мислите, към това, което 
предизвиква интерес у вас.

Животът не свършва. Животът е безкраен. 
Животът просто преминава в нови форми. 

и този процес е като вечно движение и веч-
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но въртене. Никога не свършващо и никога не 
спиращо. 

В действителност, много е важно вашето 
намерение. Това, към което се устремявате и 
това, с какво сърце се стремите. Доколко сте 
искрени и доколко сте безкористни.

Послушайте зова на сърцето си.
Усамотете се в тишина и се вслушайте как-

во шепне сърцето ви.

изхвърлете от живота си всичко ненужно, 
всичко, което не ви дава възможност да оста-
нете сами със себе си и да се вслушате в гласа 
на сърцето си. Чуйте неговия ласкав шепот, 
почувствайте неговата Любов.

Вие Обичате. колкото и да криете вашата 
Любов и да се преструвате, че не помните за 
нея, тя въпреки всичко е вътре във вас. Вашето 
основно качество е Любов. изхвърлете всичко 
ненужно от вашия живот, което ви пречи да 
почувствате Божествената Любов със сърцето 
си.
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Вие самите избирате и подреждате всички 
обстоятелства в живота си.

Невежеството и липсата на знания са враго-
вете, с които ви предстои да се преборите. За-
това носете на хората от планетата Земя Свет-
лината на знанието. Приближете се, запалете 
факлите и носете Светлината на тези, които 
имат нужда от нея.

Не се стеснявайте да изпращате на вашите 
близки Любов. Защото нищо не е толкова по-
лезно за душите на хората, колкото ежеднев-
ното поливане с енергията на Любовта от ва-
шите сърца.

колкото и да ви е трудно, не мислете за себе 
си, помислете за тези, които са до вас и които 
се нуждаят от вашата грижа.

Понякога един ласкав поглед или добра 
дума са достатъчни, душата отново да се об-
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надежди и да стане уверена в утрешния ден, в 
смисъла на живота си.

Няма граница прошката и нямат граници 
смирението и състраданието.

Нито едно от Божествените качества не 
може да бъде в повече. Вашият свят има така-
ва нужда от Божествени вибрации и Божест-
вени качества, че вие по цял ден можете да из-
ливате вашето Съвършенство, Добро, Любов 
и светът ще ви бъде признателен.

Вие можете да постигнете много, но трябва 
да бъдете много твърди и мъжествени.

Най-правилното ще бъде да изживявате 
само момента, в който се намирате сега. Ми-
налото и бъдещето не трябва да заемат твърде 
много място във вашето съзнание.

Вие живеете в настоящия момент и в този 
момент винаги радостно посрещате всички 
житейски трудности и неуспехи и винаги за-
пазвате увереност в своите сили, в това, че 
можете да преодолеете всичко и ще излезете 
победител от всяка ситуация.
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Чудото на Бога е готово винаги да се про-
яви, но само очите на човек, който прилича 
на дете, могат да видят тези чудеса. Оставете 
вашите игри и грижи на възрастни хора. Поз-
волете си макар и за няколко минути на ден 
да се върнете към своето детство, когато сте 
очаквали чудеса и Бог ви е показвал чудеса, 
като изгрева и залеза на слънцето, като снега, 
дъжда, дъгата.

и ако постоянно виждате Божествените чу-
деса в живота около вас, тогава вашият живот 
ще започне да претъпява значителни измене-
ния. и сами ще се учудите на това, колко вре-
ме ще ви се появи, за да наблюдавате чудесата 
на Бог.

колкото и да ви е трудно, трябва постоян-
но да помните, че вашето съществуване не 
свършва със смъртта на физическото ви тяло. 
О, вие сте много повече от вашите физически 
тела. Всеки от вас има потенциал да стане Бог. 
и след време вие ще станете Богове.
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Всеки има своето уникално проявление на 
Божественост във физическия свят. и най-
главното качество ще бъде вашата способност 
да се проникнете с Любов към замисъла на 
Твореца и да не преставате да се удивявате 
на цялото това многообразно проявление на 
Божествеността, което съществува около вас. 
Да не се затваряте в себе си и в своите про-
блеми, а да наблюдавате многообразието и 
разнообразието на Божествените проявления. 
Да умеете да виждате Божествените чудеса и 
да им се наслаждавате. Ето защо се казва, че 
докато не заприличате на малки деца, няма да 
можете да влезете в Царството Небесно.

Всичко, което е нужно, е да се проникнете 
от любов към целия живот, към всяка проява 
на живот и да почувствате вашето Единство с 
всяка частица живот.

Позволете на Божествената енергия безпре-
пятствено да струи през вашето същество и тя 
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ще смете по своя път всички дребни и големи 
препятствия, каквито са вашето его, вашите 
страхове, ограничения и догми.

изложете се на ветровете на промените и 
не се бойте от простуда и заболяване.

Създавайте островчета на Божествеността 
и се преселвайте в тях, макар временно.

Трябва да сте готови в своето съзнание за 
постоянните изменения, за постоянните про-
мени. Няма нищо, което в близко време да не 
бъде подложено на промяна.

Научете се да съзиждате и да творите като 
Богове. Защото в скоро време вие трябва да 
осъзнаете. отговорността си за всичко, което 
ви заобикаля и главното – да осъзнаете отго-
ворността си за това, че именно вие сте длъж-
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ни да извършите измененията на Земята в 
съответствие с Божествените образци.

Не се стремете да мислите как да поддър-
жате физическото си съществуване. Мислете 
само как да изпълните Божествения си план. 
или вашата вяра е толкова малка, че не може-
те да допуснете, че Бог ще поеме върху себе 
си всички ваши грижи?

Замислете се над вашите всекидневни 
действия. Опитайте да анализирате колко вре-
ме от деня мислите за Бога и за своето Божест-
вено предназначение. и доколко мнозина от 
вас действително са готови да пожертват нещо 
за доброто на света.

Вие сте хората, от които зависи бъдещето 
на планетата Земя.
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Всичко истинно, което е от Бога, се нуждае 
от вашата помощ, за да расте и да се разши-
рява.

Огледайте се около себе си и внимателно 
направете анализ, какво от това, което смятате 
че трябва да бъде променено, можете да про-
мените сами, като се опирате на вашите въз-
можности и на вашите способности.

В основата на всичко в тази вселена е ве-
ликата сила на Любовта. и всичко, което 
съществува в нея, съществува само благодаре-
ние на силата на Любовта.

В началото на творението Бог е разделил 
своята Любов на безброй части и всеки от вас, 
представлявайки частица от Бога, е получил 
своето късче Любов. и сега вие имате възмож-
ност да изпитвате тази Любов и да я усъвър-
шенствате.
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Нивото на вашето съзнание не се определя 
от количеството на менталната информация, 
която можете да поберете в своя ум. Нивото на 
вашето съзнание се определя от Божествените 
качества, които придобивате по вашия Път.

колкото и да ви се струва, че сте обособени 
и самостоятелни, ще ви се наложи с течение 
на времето да почувствате своето вътрешно 
единство не само с Единния и неделим Творец 
на тази вселена, но и единството си с всеки 
около вас, единството помежду ви.

Всичко, което е насочено към сближаване, 
към интеграция, към Общото Благо е полезно, 
а което е насочено към разединение, е обрече-
но на забрава.

Няма място за каквито и да е вражди в Но-
вия Свят. и враждата ще си отиде от вашия 
свят, заедно с изменението и ръста на вашето 
съзнание.

Всички проблеми във вашия свят се нами-
рат само в главите ви, вътре във вас. и цялото 
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Божествено съвършенство също така е вътре 
във вас.

Никога не се огорчавайте от вашите про-
блеми. Позволете си радостта от това, че с 
преодоляването на текущите проблеми под-
готвяте светло бъдеще за себе си, за вашите 
деца и внуци.

Дава ви се според вашата Вяра.

Бъдете внимателни, когато вървите през 
живота си и обмисляйте всеки ваш избор и 
всяка крачка.

Дарбата за различаване ви е необходима, но 
да се направи разликата понякога не е нужна 
никаква дарба, трябва само да анализирате на-
чина си на мислене, своите навици и привър-
заности.
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Правилно се разпореждайте с паричната 
енергия. колкото повече безкористно давате, 
толкова повече ще получавате.

Щастието – това просто е състояние на ва-
шия ум.

когато се научите да се радвате на чуждите 
постижения, вие по този начин ще откриете 
възможност също да бъдете успешни.

истинското щастие е в това, че вие сте спо-
собни да се пожертвате за благото на живите 
същества. когато се жертвате, от гледна точ-
ка на живеещите сега на Земята хора вие сте 
неудачник, обаче вашето състояние напомня 
състоянието на тихо вътрешно щастие и бла-
женство. и вие няма да замените това ваше 
състояние за никакви богатства на света.

Ще настъпи моментът, когато вашата искра 
ще се запали и пламъкът, който ще се разго-
ри във вас, ще може да освети пътя на много 
заблудени души. Вие самите изгаряте, но ос-
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ветявате пътя на другите. Затова факелът или 
свещта са символи на просвещението.

Вашето бъдеще е пряко свързано с ваши-
те деца. и от това, как ще успеете да подгот-
вите следващото поколение, зависи доколко 
това поколение ще успее да развие в себе си 
Божествени качества и да изпълни своето Бо-
жествено предназначение.

При Бога всичко е премислено и всички 
следствия произтичат от своите причини.

Не се впускайте в търсене на истината, коя-
то идва от човешкото съзнание, устремете се 
към истината, която идва във вашия свят от 
Висшите октави на Светлината и тогава ще 
сътворите светлото бъдеще за планетата Земя.

изпращайте вашата Любов и Благодарност 
към Земята. Представяйте си Земята-Майка 
като живо същество, което ви позволява да 
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живеете и да се развивате, и което се грижи 
за вас.

Нека светът да добрува.
Нека бъдат щастливи всички живи съще-

ства. Ом.

Дойде време осъзнато да подхождате към 
всичко, което се случва в живота ви, към всеки 
свой избор. Защото понякога от един ваш из-
бор зависи вашият по-нататъшен път не само 
през този живот, но и в редица следващи пре-
раждания.

Осъзнато пристъпвайте към всичко. и пре-
ди всичко, осъзнато пристъпвайте към анализ 
на вашето вътрешно състояние и на мотива, 
който ви движи.

Никога не съдете за хората около вас, до-
стойни ли са те в очите на Бога, или не. Чо-
вешкото съзнание не може да знае нито нивото 
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на достижение на другите хора, нито степента 
на техните заслуги пред Бога.

Чудесата в живота ви едва започнаха. Свик-
вайте с чудесата.

Бог ви дарява тези мигове на вътрешна ти-
шина, за да можете осъзнато да се стремите 
към възобновяване на тези състояния, когато 
вътре във вас всичко е в покой и равновесие.

когато добрата музика, филмите, картините, 
доброто качество на всичко, което ви заобика-
ля запълнят вашето съзнание и най-близкото 
ви обкръжение, тогава ще можете постепен-
но да преодолеете отрицателните въздействия 
на вашия свят и да преминете в друг, по-фин 
свят. Вашето преминаване във финия свят ще 
бъде обезпечено, когато успеете да осигурите 
неговото присъствие във вашето вътрешно и 
външно пространство.
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Необходима е правилна нагласа. и никой, 
освен вас, не може да преодолее вашите не-
достатъци и привързаности.

използвайте целия арсенал от средства, 
които са ви достъпни, за да се поддържате по-
стоянно във високо състояние на съзнанието, 
далеч от тъмните мисли и чувства.

Цялото Божествено съвършенство е във 
вас. и вие просто трябва да се научите да по-
лучавате достъп до това съвършенство.

Необходимо е да се научите да се разделяте 
с всичко, което не ви е нужно във вашия нов 
живот.

Не се бойте от промените, не се бойте да се 
разделите със старите навици и привързано-
сти. Всичко това ограничава вашето придвиж-
ване и ви пречи да се издигнете на ново ниво 
на съзнанието и да получите наистина косми-
чески възможности.
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Умейте да изпитвате чувство на постоянна 
вътрешна радост, дори когато външните об-
стоятелства в живота ви се стичат така, че как-
то ви се струва, по-лошо няма накъде. Защото 
след мрачния период непременно ще дойде 
светъл, след тъмната нощ идва разсъмването 
на новия ден!

В живота ви има неща, които понижават 
вибрациите ви и има други неща, които ги 
повишават. и това се отнася за всичко. и за 
храната, и за облеклото, и за всичко, което ви 
заобикаля.

Спрете да играете вчерашните игри, устре-
мете се към новия ден с неговото радостно 
слънце и свеж вятър на промените.

Вашето съзнание има нужда от проветря-
ване и подсушаване на слънце. изхвърлете от 
съзнанието си всички ненужни мисъл-фор-
ми и образи, изхвърлете всичко, което не е от 
Бога и вашият живот ще започне да се променя 
като с вълшебна пръчка. Позволете си да ста-
нете проявени богове. Позволете си радост-
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ни състояния на съзнанието, погрижете се за 
близките си, позволете си Да БЪДЕТЕ и да се 
радвате на живота. Само когато измените своя 
подход към всичко, което ви заобикаля, ще се 
изменят и всички обстоятелства в живота ви.

Да променяте стереотипите и съзнанието 
си – на това ще ви се наложи да се учите в ско-
ро време всички вие, независимо от това в коя 
страна и на кой континент живеете.

Помнете и винаги знайте, че вие сте Богове 
и следващият етап на вашата еволюция е да 
станете най-после хора разумни и Богочовеци.

Способността за обединяване и извършва-
не на съвместни дейности е неоспоримо по-
твърждение на това, че сте се издигнали на 
ново ниво на вашето съзнание.

Всички ваши достижения трябва да бъдат 
проявени на физическия план. и основно 
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ваше достижение е умението да сътрудничите 
и да изпълнявате конкретни дела на физиче-
ския план.

има много работа във вашия свят и всичка-
та тази работа се върши от онези, които имат 
определени духовни постижения, а не мислят, 
че нещо са постигнали.

Вашите стремежи ще дадат плодовете си 
много по-бързо, ако във всекидневния си жи-
вот прилагате всички получени знания, вед-
нага след като сте ги получили. Всичко, което 
не се прилага на практика, става безполезно, 
мъртво знание.

ако сте избрали Пътя и вървите по него 
неуморно всеки ден, тогава много скоро ще 
отхвърлите като ненужно и обременяващо за 
напредването ви всичко излишно, всичко, кое-
то ви пречи.

и ще останат само онези ваши качества, 
които са Божествени и непреходни.
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Способността за различаване, целият меха-
низъм на различаването е скрит във вас, във 
вашите сърца. Всички вие сте създадени по 
образ и подобие Божие. Вие можете да чуете 
в сърцата си само това, за което сте готови и 
което очаквате.

Всичко Божествено е много просто. и тази 
простота отблъсква и кара да се съмняват тези, 
които както преди търсят сложни пътища и до-
броволно навлизат в дебрите на учения, които 
никъде не водят, освен към гибел на душата.

Винаги помнете, че Знанията ви се дават за 
обмисляне, за медитация в тишината на ваше-
то сърце.

изчиствайте неуморно вашите фини тела с 
молитви и пост, разходки сред природата и об-
щуване с деца и животни. Съзерцавайте пре-
красното и под въздействие на красотата вие 
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ще измените вътрешното си състояние. Нищо 
не влияе така върху човека, както красотата и 
природата. Пазете и култивирайте правилни 
образци в живота си. Старайте се всичко, кое-
то ви заобикаля, да ви изпълва с хармония и 
красота.

и всички чудеса, които се случват, са ща-
телно планирани. и чудото на преобразува-
нето на физическия план непременно ще се 
случи, но за да стане това, вие трябва да под-
готвите това чудо във вашите сърца.

Вие знаете всички решения със сърцето си.

Вашият Бог-Отец е много грижовен и лю-
бящ баща. В този смисъл много ви е провър-
вяло с вашия небесен Отец. и тъй като Той ви 
обича, не може да допусне вие и по-нататък 
със своите действия да причинявате на душа-
та си вреда. Повярвайте Му и със смирение се 
подчинете на Неговата Воля. 
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Настъпи време, когато трябва всеки в своя 
живот да изпълнява заповедите, дадени от 
пророците, заповедите, записани на каменни-
те скрижали още от времето на Мойсей.

Настъпи времето не да говорите за Бога, а 
да действате в съответствие с Божествените 
Закони в живота си.

Дръжте се със себе си когато сте сами така, 
както бихте се държали пред другите хора и 
се дръжте с другите хора по същия начин, по 
който бихте се държали, ако пред вас е Бога 
Отец.

Винаги помнете, че най-добър пример ще 
бъде вашето поведение в живота, как реаги-
рате на едни или други житейски ситуации и 
неуредици. Цялата ви проповед се заключа-
ва във вашите постъпки. и по плодовете на 
постъпките ви хората ще разпознаят във вас 
човека, в когото си струва да се вслушват и с 
когото следва да се съветват.
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Настъпи време да се замислите за връщане 
в духовния свят. Настъпи време да се замисли-
те за Бащиния Дом, за Дома на Отца, откъдето 
е започнало цялото Творение и където всичко 
трябва да се върне.

колко често в живота си се замисляте за 
вечното? колко често се стремите да осъзнае-
те кои сте вие в действителност? Не кои сте в 
този живот по своята професионална принад-
лежност, по родствените си отношения с дру-
гите хора. колко често се замисляте за своето 
духовно родство? За своите небесни родите-
ли? За това откъде идвате и накъде отивате?

Настъпи времето да се твори Добро. Настъ-
пи време осъзнато да изберете в своето съзна-
ние Доброто и да го следвате в живота си.

Вие сте клетчици от единния организъм на 
тази вселена. и от това доколко правилно ще 
функционирате в съответствие с Божествения 



63

замисъл, зависи успехът на цялата работа и 
срокът на нейното изпълнение.

Престанете да се възприемате като нещо от-
делно от Бога. Почувствайте макар и за кратко 
своето единство с целия живот. Представе-
те си как от една ваша негативна мисъл или 
допуснат неправилен избор могат да загинат 
хора на другия край на земното кълбо.

Божествените решения идват само кога-
то се отказвате от земната човешка логика и 
подчинявате себе си, цялото свое същество на 
служене на Висшия Закон.

Безкористност, преданост, любов, състра-
дание, божествено милосърдие, чистота… 
има толкова много качества в Божествения 
свят, които можете да вземете със себе си, но 
за да притежавате тези качества, вие трябва 
да ги отработите във физическия, проявения 
свят.
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Време е да си спомните за вашия истински 
Дом и за Божественото си предназначение.

Бог вижда всичко, от Него не е възможно да 
се скрие и най-малкото движение на вашата 
душа.

и било добре, ако възприемете като пра-
вило постоянно да усещате присъствието на 
невидим свидетел редом до себе си, който на-
блюдава всичките ви действия и дори движе-
нията на душата ви.

Просто вършете добри дела и не мислете за 
награда.

Не се опитвайте да промените своето об-
кръжение, а се опитайте да промените себе си 
и обкръжението ви ще бъде принудено да се 
настрои към приетия от вас нов стереотип на 
поведение.

Нужно е просто да промените собствените 
си стереотипи на поведение и с примера си да 
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покажете на другите как може да се направи 
това.

Новото време ще се отличава с претворя-
ването в живота на Божествените принципи в 
поведението на всеки член от семейството. и 
вие с учудване ще откриете, че отношенията 
ви с другите хора много малко ще се разли-
чават от отношенията, възприети във вашето 
семейство.

разберете, достатъчно е само малък про-
цент от населението на Земята да получи но-
вата представа и да разшири съзнанието си до 
необходимото ниво, и цялата планета ще бъде 
обхваната от новото мислене и новите вибра-
ции.

Вътрешната ви работа над себе си се заклю-
чава винаги само в едно – в осъществяването 
ви като Божествено проявление и отказване от 
всичко във вас, което не е Божествено.
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когато сте спокойни, умиротворени и из-
пълнени с Божествен покой в сърцето си, 
никой в света не може да ви убеди, че не сте 
намерили истинския Бог. Това не може да се 
сбърка с нищо.

Всеки от вас трябва да стигне до Бога. Все-
ки от вас неминуемо ще стигне до своя Бог, 
седнал на трона във вашето сърце.

Тогава, когато сте способни да внесете в 
живота си Божествените образци, вие ще мо-
жете да изпитате удовлетворение и хармония.

Сега е много сложно време, когато буквал-
но всеки човек със своя избор осезателно про-
меня ситуацията на планетата Земя.

Всичко, което се изисква от вас, е просто да 
вземете решение и да действате в живота си в 
съответствие с Божествените принципи.
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Новият Ден настъпва и за този Ден са ха-
рактерни липсата на ограничения, Божествена 
Свобода и Божествена Любов.

Вас не трябва да ви интересува нищо друго, 
освен взаимоотношенията ви с Бога. и когато 
търсите Бог, за да стигнете до смисъла на жи-
вота и да започнете да учите другите на това, 
тогава вие не се приближавате до Бога, а само 
се отдалечавате от Него.

Само когато намирате пълно удовлетворе-
ние от общуването с Бога вътре във вас, и не 
чувствате никаква нужда да споделите вашата 
тиха радост с някого, защото сте напълно удо-
влетворени и щастливи, само тогава намирате 
истинския Бог.

В живота ви винаги има място за подвиг. и 
вашият подвиг няма да бъде оценен от външ-
ното съзнание на хората, а ще бъде оценен от 
Небесата.
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От вас се иска покорност пред Висшия 
Закон и желание да следвате Пътя на еволю-
ционното развитие. а за това е необходимо да 
преразгледате живота си и своето отношение 
към живота.

Нивото ви на съзнание трябва да се издигне 
до степен, когато ще разберете, че правейки 
нещо за ближния си, вие фактически се гри-
жите за себе си.

Трябва да разберете простата истина, че 
няма такова нещо във вашия свят, което би се 
явило смисъл на живота ви. Защото вашият 
свят е създаден да съществува за определено 
време, такъв период от време, през който тряб-
ва да научите своите уроци и да възмъжеете.

Само чрез чувството на Божествена Любов 
вие ставате способни да възприемате истина-
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та. Това е Закон, който неотменно действа при 
обмена на енергии между октавите.

Вашето усъвършенстване в Бога е невъз-
можно, ако не успеете да развиете в себе си 
това чувство на Божествена Любов.

Необходимо е да изпитвате безусловна Лю-
бов, която не е свързана с конкретен човек, а 
по-обща Любов. Необходимо е да обичате вся-
ко същество във вашия свят и всяко същество 
в Божествения свят.

Необходимо е да започвате и да правите 
всичко в живота си само с чувство на Любов.

Вие трябва преди всичко да носите Божест-
веното съзнание и Божествените образци в 
мястото на земното кълбо, където живеете, 
във вашето семейство, на работното си място. 
Вие и само вие сте способни да носите новото 
съзнание в света.

Вие трябва да осъзнаете цялото величие на 
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работата, която ви предстои. Вие трябва съз-
нателно да отстоявате Божествените образци 
във всичко – в морала, в нравствеността, в об-
ластта на образованието, религията, здравео-
пазването. Необходими са изменения във вся-
ка област на човешката дейност. Това ще бъде 
революция в съзнанието.

Предстои ви без да се въвличате в борба, да 
отстоявате Божествените образци на поведе-
ние. Предстои ви да отстоявате Божествения 
закон. и вие трябва да демонстрирате този За-
кон в живота си.

От вас се иска да повторите подвига на 
Христос, когато той избра да премине през 
своето разпятие, вместо да отстоява Закона с 
оръжие в ръка.

Всеки от вас трябва да бъде готов да се при-
несе в жертва, но да не наруши нито една от 
Божиите Заповеди, записани от Мойсей на 
скрижалите.
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Помнете, винаги помнете, че е важно не са-
мото дело, а импулсът, зарядът, който влагате 
в действието си на физическия план.

ако влагате целия заряд на Любовта, кой-
то притежавате, ако извършвате малко дело, 
но с голяма Любов, тогава този ваш принос е 
способен да измени много неща на планетата 
Земя.

Учете се на практическа работа, насочена 
за преобразуването на вашия физически свят.

изискването да отправите молитва преди 
извършването на конкретна работа остава в 
сила, тъй като в молитвено състояние на съз-
нанието можете да се хармонизирате и да из-
пълните стоящата пред вас задача по най-до-
брия начин.

Бог не иска вие да страдате, Бог иска да си 
извадите поуки от своите минали грешки и да 
не ги повтаряте повече.
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Докато запазвате своето съзнание съсредо-
точено върху Божествения свят и изпитвате 
чувство на неуязвимост, няма от какво да се 
страхувате.

Цялата битка и цялата победа са заложени 
във вас. армагедон протича във вашите сърца. 
и отделянето на зърната от плевелите става 
във вашите сърца.

Всички ваши действия на физическия план 
изискват сверяване с вътрешния компас, на-
миращ се във вашите сърца.

Всичко ще се промени около вас веднага 
щом промените вектора на вашите стремежи. 
Веднага, щом направите избор и се устремите 
към Божествеността, отхвърляйки старите си 
привързаности.

разбира се, трябва да имате много високо 
мнение за себе си, за да мислите, че всичко в 
живота си правите сами и че сами управлява-
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те всичко. Вие управлявате своя живот точно 
толкова, колкото Божественият закон ви поз-
волява това.

ако вие и вчера, и днес, и утре не се сблъск-
вате с никакви промени в живота си, това озна-
чава само едно – съзнанието ви не се променя.

Трябва да умеете да подреждате приорите-
тите в живота си. има главни, има и второсте-
пенни неща. има вечни задачи, има задачи на 
текущото въплъщение и има ежедневна суета.

Вие трябва да се обичате не като физическо 
тяло, а като проявление на Бога на Земята.

Не се страхувайте да останете сами със 
себе си. Учете се да слушате тишината и да се 
наслаждавате на самотата.

Не трябва да се плашите от нищо. Трябва 
постоянно да помните, че сте безсмъртни и че 
Бог се грижи за вас.
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Нужно е да разберете, че зад пределите на 
вашия плътен свят има цяла Вселена.

Вие ще успеете и Победата ще дойде при 
вас.

Трябва просто да пазите в сърцата си устре-
меността към Висшите светове. Трябва посто-
янно да се опитвате да преодолявате земното 
привличане на заобикалящата ви илюзия.

Няма нищо по-значимо, което може да ви 
помогне по Пътя към изкачване на Върха на 
Божественото съзнание, отколкото помощта 
ви за ближния. Вие може дори да не вървите 
сами по Пътя, а просто да помагате на хората 
около вас да вървят и заедно с тях вие ще пре-
одолеете всички препятствия и трудности на 
Пътя.

Вие знаете, че теорията без практика е 
мъртва. и когато изучавате някаква наука или 
литература, но не я прилагате в живота си, то-
гава не се движите наникъде. Това е като бяга-
не на място.



75

Отначало осъзнавате в каква посока трябва 
да се движите, после започвате да разбирате 
какво във вашия живот ви пречи да вървите 
в дадената посока. и след това започвате да 
преодолявате едно след друго препятствията 
в живота ви.

Отначало отстранявате грешното качество 
от своето съзнание, след което вашият живот 
се променя пропорционално на полаганите от 
вас усилия в правилната посока.

работете, грешете, преправяйте, но продъл-
жавайте усилията си.

Знаете, че победата ви над смъртта е неми-
нуема, ако успеете да възвисите съзнаниетo си 
до нивото на вашата безсмъртна част.

Винаги има хора, носещи огън в сърцата си 
и готови да служат на човечеството.
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Вие трябва постоянно да осъзнавате връз-
ката си с голямото множество светли души на 
планетата. Заедно вие образувате мрежа на 
Светлината, която се разпростира по цялата 
планета.

Всички ваши обичайни дела трябва да 
бъдат поставени на нова основа и да се вър-
шат в съответствие с Божествените принципи.

Необходимо е да смените акцентите в дел-
ничния си живот и да вършите всички неща от 
нова гледна точка: Служение на Общото бла-
го, на делото на Владиците, на еволюциите на 
планетата Земя.

Бог иска да му се отдадете напълно. Целият 
ви живот трябва да бъде подчинен на Божест-
веното Служение.

Трябва непрекъснато да се трудите, ако же-
лаете вашето развитие да върви по възходяща 
линия към върха на Божественото съзнание.
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Веднага щом си позволите малко да се от-
пуснете, вие се свличате надолу към подножи-
ето на планината.

Всичко, което е станало в миналото, остава 
в миналото. Нужно е да мислите за настояще-
то и за това какво можете да направите сега и 
как можете да носите своето Служение.

Нищо в тази Вселена не се случва произ-
волно. Всичко е подчинено на строг Закон.

Няма никакви граници на финия план. 
и ако погледнете земното кълбо от космо-
са, също няма да видите върху него никакви 
граници, освен границите на континентите. 
Всички граници се намират във вашето съз-
нание и всички ограничения в него трябва да 
бъдат премахнати.

Всичко, което се изисква от вас, е да не се 
поддавате на влиянието на низшите, небо-
жествени образци и проявления, да насищате 
своя живот с Божествени образци и проявле-
ния.
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Не жалете енергията на вашите молитви и 
не жалете Любовта, която изпращате на всич-
ко, което ви заобикаля. Всяка трохичка енер-
гия, изпратена от вас, грижливо се пази и се 
използва за благото на еволюциите на Земята. 

Всички усилия, които полагате, не отиват 
напразно. Представете си ангелите, които 
събират всяка трохичка енергия на Любовта и 
Благодарността, изпратена от вас към Небеса-
та.

Вие трябва постепенно да преминавате към 
все по-голямо и по-голямо Единство и Едине-
ние.

За да продължите своето съществуване, 
трябва да преминете на ново ниво на съзна-
нието, на нивото, което ще ви позволи да усе-
тите своето Единство с всяка частица Живот.

когато достигате най-високата точка на 
осъзнаване на Единството с всяка частица 
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Живот, вие разбирате, че не сте нещо отдел-
но от цялото Творение, че вие сте цялото това 
Творение, и ако умира някоя ваша част, вие 
все едно, продължавате да Живеете.

Нека Земята да живее.
Нека светът да добрува.
Нека бъдат щастливи всички живи съще-

ства.

Важно е Бог да заживее в сърцето на всеки 
човек. Важно е всеки човек да живее в съот-
ветствие със Закона.

Постарайте се да следвате вътрешната си 
потребност да размишлявате в своето сърце.

Само по себе си освобождаването ви от 
вредни навици, болести, устойчиви отрица-
телни състояния няма никакъв смисъл, ако 
не използвате освободеното време, енергия и 
сили, за да вършите Божиите дела във физиче-
ската октава.
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Вие трябва да съсредоточите своето внима-
ние върху изпълнението на конкретни дейст-
вия на физическия план и да започнете да ги 
осъществявате. Не глобални действия, а мал-
ки стъпки, но в правилната посока.

Няма да можете да вървите в планината с 
раница, пълна с ненужни вехтории. Оставете 
всички ненужни неща и навици и оставете на 
Бог да се грижи за вас.

Само пълната хармония и баланс между 
духовното и физическото, с малък превес на 
духовните интереси, са способни да доведат 
до необходимия резултат във физическия свят.

Няма да можете да вършите правилни 
действия на физическия план, да вземате пра-
вилни решения, ако не поддържате своето съз-
нание съзвучно с Бога.

Нужно е само да предоставите възможност 
на Бога във вас да се проявява.
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Само когато заприличате на малки деца и 
повярвате в чудесата, които идват при вас от 
нашия свят, само тогава тези чудеса ще започ-
нат да се проявяват във вашия физически план 
и в живота ви.

Винаги има пионери, които започват труд-
ното и важно дело. голямата част стои настра-
на и наблюдава предпазливо как ще завърши 
всичко.

Всичко ще завърши много благополучно за 
вашата планета! Земята ще живее и ще про-
цъфтява!

Вие ставате това, към което се стремите. Не 
забравяйте тази проста истина. Вашият свят е 
отразен свят и послушно отразява вашето съз-
нание.

Единствено вярата в Бога и любовта към 
цялото творение са способни да спасят чове-
чеството в най-близко време.
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Само върху чувството на безусловна, без-
крайна Любов можете да изграждате истин-
ски отношение във вашия свят.

Във всеки от вас има непроявена частица от 
Бога и задача на всеки е да прояви Бога, да 
даде възможност на Бог да действа чрез него.

Запазвайте правилно състояние на съзна-
нието си през целия ден, ден след ден, година 
след година и ще съберете небивал урожай от 
духовни постижения.

Единственото, заради което трябва да жи-
веете, то е за да изградите във вас Божестве-
ните качества.

Винаги има място за подвиг в живота ви и 
винаги има място за проява на рицарско ге-
ройство и преданост към делото, на което слу-
жите.
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границата между световете се намира 
вътре във вас. и вие сами местите тази грани-
ца в своето съзнание.

Вие всички сте свързани помежду си на фи-
ния план и всяка ваша победа става обща по-
беда и се разпространява в най-отдалечените 
кътчета на земното кълбо.

Всеки от вас трябва да се стреми да оказва 
правилно въздействие на всеки човек, с когото 
се среща през деня.

Вие трябва да се изкачите на онова стъпа-
ло, от което се вижда не само единството на 
всички съществуващи в света религии, но и 
единството на всички хора, населяващи зем-
ното кълбо.

На първо място в живота ви трябва да бъде 
Бог и спазването на Неговия Закон.
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Не трябва да имате в живота си повече ни-
какви други кумири, на които да се кланяте 
повече, отколкото на Бога.

Трябва да постъпвате с другите така, както 
искате те да постъпват с вас.

Не трябва да извършвате никакви постъп-
ки, които са в разрез с Божествения Закон, 
съществуващ в тази вселена.

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 създадено от 
Бога: към камъка, растението, всякакви зверо-
ве 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 допус-
кате прелюбодеяние, да не пожелавате нищо, 
което е на ближния ви, да не лъжете, да не за-
виждате, да бъдете искрени и правдиви.

Сега е ново време и вашите задължения 
пред Бога и пред цялото Творение нарастват 
многократно.
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Вие сте длъжни да отгледате в себе си къл-
новете на новото съзнание. Длъжни сте да от-
гледате в себе си чувството за единство с це-
лия живот.

Ваша задача е да направите така, че новото 
да се впише в това, което съществува, за да 
стане постепенно заместване на старите обра-
зци с нови.

Помнете, накъдето е насочено вашето вни-
мание, натам тече енергията. Затова, старайте 
се да насочвате енергията за култивиране на 
правилни образци във вашия свят.

Опитайте да се доверите на своето сърце и 
с учудване ще откриете, че то винаги ви под-
сказва. и това подсказване най-правилно от 
всичко ви насочва в живота.

Помнете, че всяка ваша дума и мисъл раз-
търсват пространството на планетата Земя.
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Всичко е много просто. Необходимо е по-
степенно да се откажете от неправилните об-
разци и проявления и да се обкръжавате с пра-
вилни, Божествени образци и проявления. и 
вие трябва да направите това сами.

В момента, в който се появи правилният 
стремеж и помолите Бог за помощ, Бог ви из-
праща и възможност, и средства, необходими 
за осъществяване на тази възможност.

Вие сами създавате своето бъдеще. Правите 
това всеки ден, всяка минута, всяка секунда.

Следвайте Божествения Закон и обстоятел-
ствата в живота ви ще се променят!

Не се страхувайте да се откажете от всичко 
и да следвате Бога. Бог ще се погрижи за вас. 
Нима мислите, че ще ви оставят без грижи и 
закрила, ако вие искрено и предано се устре-
мите по пътя към Бога?

ако по-често се замисляте за цялостна про-
мяна в устройването на своя живот, то в близ-
ко време ще постигнете реални промени на 
обстоятелствата във вашия живот.
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когато насочвате мислите към сърцето си, 
вие започвате да се настройвате към Божест-
вената реалност. Защото знаете, че ударите на 
вашето сърце отмерват за вас Вечността.

В действителност обществото прогресира 
само тогава, когато в масовото съзнание по-
беждава Божествената Мъдрост и Божестве-
ният Закон постепенно става основният закон, 
на който се подчинява целият ви живот и жи-
вотът на държавата, в която живеете.

Състоянието на Божествена благодат може 
да се достигне само с постоянни усилия, насо-
чени към Служение на Живота.

когато осъзнато подхождате към всичко, 
което правите в своя живот, когато проследя-
вате всеки свой избор и постъпка и премер-
вате доколко те съответстват на Божествения 
Закон, тогава вие се приближавате до Бога.

Винаги единици са започвали великите 
дела, след това към тях са се присъединявали 
милиони.
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Там, където присъства Бог, има само дава-
не, на вас ви дават, дават и дават да пиете от 
Божествения нектар и не ви искат нищо в за-
мяна.

Живейте просто. изпълнявайте заповедите, 
дадени от Мойсей и пророците, и се старайте 
на първо място да съхраните в своето сърце 
чувството на Любов и Състрадание към ближ-
ния и към всичко живо.

когато Любовта живее във вашето сърце, 
не ви е нужен никакъв външен проповедник, 
не е необходимо да губите време за търсене на 
Бога извън себе си, защото във вас е жива Лю-
бовта и следователно вие пребивавате в Бога, 
защото Бог е Любов.

Във вашия свят няма нещо, което да не по-
ражда следствия. Всяко действие предизвиква 
последствие.
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Всичко отминава и всяко препятствие се 
дава, само за да укрепи мускулите на вашата 
душа.

Всяка минута е необходимо да се изпълни с 
реален смисъл и да се насочи енергията за съз-
даване на образци на физическия план, които 
да могат да се тиражират и разпространяват 
по целия свят.

Нужно е обединяване на всички сили, нуж-
ни са конкретни дела, нужни са вашата помощ 
и участие!

Необходими са сплотени и точни действия. 
Всичко, което може да бъде спасено и пре-
несено в Новия Свят, трябва да бъде спасено 
сега.

От вас се иска не еднократен акт на пожерт-
ване на вашия живот заради Общото Благо и 
Добро. Вие сте длъжни да превърнете целия 
си живот в акт на безкористно Служение и Са-
можертва.
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Ние даваме знания и информация, 
които са ви необходими. Ние ви 
изпращаме информация 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 огърлица. И ще носите 
тази перла до края на своето 
въплъщение. Тя ще ви сгрява и ще 
ви дава сили в минутите, когато ви 
връхлети съмнение в избрания Път 
и неприятностите на живота 
ви обгърнат в плътното кълбо на 
върналата се карма. 

Из книгата „Слово на Мъдростта”
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Не се бойте от трудностите, които ви обе-
щават промените. Ще се наложи всичко ста-
ро и ненужно да се изхвърли на сметището 
на историята. Всичко онова, което пречи, ще 
трябва да се отстрани от Пътя и да се изгори в 
космическата пещ.

Добре дошли в светлото утре! Но не забра-
вяйте, че това светло утре ще бъде построено 
с вашата помощ, с вашите ръце и крака, с ус-
трема на вашите сърца!

Вратата на космическата възможност е ши-
роко отворена. Но се постарайте да минете 
през тази врата с високо вдигната глава, с из-
правени рамене и да придружите своето шест-
вие с радостни усмивки.

ако не правите поне една малка стъпчица 
напред, вие изоставате все повече и повече 
и рискувате никога да не се възползвате от 
открилата се Божествена възможност.
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Вашето спасение се състои в това да мо-
жете да изпитвате постоянно възвишени със-
тояния на съзнанието. Тогава, когато вашите 
вибрации са високи, вие съхранявате съзвучи-
ето с Висшите светове и на вас ви е по-леко да 
запазвате ориентирите в своя живот.

Вашият свят се нуждае от Светлина, Любов 
и от високите вибрации на Висшите октави 
и всеки от вас, любими мои, може да служи 
като източник на радост, щастие, Светлина и 
Добро за вашия свят. Трябва само да вземе-
те решение и да помагате на всички, които се 
нуждаят от вашата помощ, не от желание да 
заслужите благодарност, а като потребност на 
сърцето, потребност на душата.

Вашият свят се нуждае от проводници на 
Божествената енергия.

като преодолявате себе си, вие променяте 
външната ситуация и променяте вашия свят.

Забележете, че работата дори не е в темпо-
то, с което се движите, а в постоянството и в 
следването на едни и същи ориентири.
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ако вашите помисли са чисти, то и действи-
ята, които ще извършвате на физическия план 
също ще съответстват на Божествения Закон.

Вие можете да правите много повече от 
това, което правите. Ние очакваме, че ще ста-
нете живи примери в живота. Започнете про-
цеса на промените от себе си.

Всичко около вас ви оказва много по-голямо 
въздействие, отколкото можете да си предста-
вите. Затова ограждайте се с правилни обра-
зци, старайте се да се намирате в хармонична 
обстановка и тогава много ваши психологич-
ни проблеми или ще ви напуснат съвсем, или 
ще отслабнат до такава степен, че няма да ви 
потискат.

За да носите Светлина във вашия свят, тряб-
ва да постигнете съзвучие със Светлината.
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Състраданието и Милосърдието се изра-
зяват не само с грижата ви за вашите близки. 
Тези качества на вашето сърце имат космиче-
ска природа и трябва да обхванат всички живи 
същества. Вашата грижа за всички живи съ-
щества трябва да бъде същата, каквато е гри-
жата ви за вашата майка.

Тогава, когато само тези две качества – Със-
траданието и Милосърдието – завладеят света, 
от него ще изчезнат такива негативни прояви 
на човешкото съзнание като войните, теро-
ристичните актове, ненавистта. Много други 
качества, които са присъщи на човечеството 
сега, също ще отидат в небитието.

и главното ще бъде само вашата грижа за 
всички живи същества и Любовта ви към вся-
ко Божествено проявление.

Тогава, когато истинските Милосърдие и 
Състрадание станат постоянни спътници на 
голямата част от човечеството, тогава и сами-
те страдания постепенно ще изчезнат от ва-
шия свят.
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Престанете да се правите на богове. Просто 
бъдете богове.

На първо място вие сте длъжни да постави-
те смирението пред Висшия Закон.

Бъдете по-мъдри, бъдете по-смели. Не се 
страхувайте да отстоявате своите възгледи и 
убеждения, дори ако те противоречат на въз-
гледите на хората, които живеят редом с вас.

Вие трябва да се ръководите в своя живот 
от висшата мъдрост и да вървите по Висшия 
Път!

Вървете по Висшия Път!

има механизъм, който съществува във ва-
шите сърца и този механизъм винаги знае в 
каква посока се движите. и когато вървите 
към Светлината, вие нямате съмнения.

Настъпи Ново Време. Време за онези, които 
са смели, за онези, които са открити, за онези, 
които са енергични и трудолюбиви.
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Побързайте, за да не изпуснете Божестве-
ната възможност! Побързайте да направите 
вашата крачка в Новия Свят!

На вас ви е необходимо да намерите вътре 
в себе си онази точка на покой и тишина, спо-
койствие и умиротворение, в която пребивава 
Богът вътре във вас. и от тази точка вие сте 
длъжни да се опитате да разберете, че няма 
нищо във вашия физически свят, което може 
да ви навреди, да навреди на вашата душа, ако 
вие самите не позволите да ви обхванат пани-
чески настроения и да се втурнете да се спа-
сявате.

Правите ли всичко, което е по вашите сили?
Способни ли сте да разбудите и да насочите 

поне една душа от вашето обкръжение?

Опитайте се да разберете, че вашата не-
уязвимост е пряко свързана с вашата Вяра и 
преданост, с това доколко сте способни да се 
подчините на Божествения Закон, действащ в 
тази Вселена.
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Всичко може да се промени, но е нужно да 
знаете към какво да се стремите и как да го 
постигнете.

Небесата винаги оказват помощ. Дори тога-
ва, когато на вас ви се струва, че всичко е без-
изходно, винаги има възможност да се реши 
ситуацията по Божествен начин. Нужно е само 
да вярвате и да прилагате собствени усилия за 
нейното решаване.

За да се направи Божествен избор, не е не-
обходимо да се вдига шум за това. Вие прави-
те избор в своите сърца. и правите този избор 
буквално всяка минута от пребиваването си на 
Земята.

Настъпи вашият час да действате. Защото 
от всеки от вас зависи урожаят, който ще съ-
бере Смъртта и урожаят, който ще събере Жи-
вотът.
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Не се поддавайте на изкусните залъгалки 
и не влизайте в шатрите, където сред праз-
ничния шум ще завладеят най-безценното ви 
съкровище – вашата душа.

Единственото място, където можете да се 
чувствате комфортно и където можете да се 
докоснете до Вечността, се намира във ваше-
то сърце.

Там, вътре във вас, се съединяват световете. 
и там, вътре във вас, вие сте способни да на-
мерите покой, дори когато ви отнасят бурите 
на вашето време.

Божествената истина е проста. Божествена-
та Любов е достъпна за всички. Всичко лежи 
на повърхността и за да получите Божестве-
ната Мъдрост не е нужно да плащате пари за 
това. Бог всичко дава даром на всички.

Необходимо ви е единствено да намерите 
тясната пътечка, водеща ви към Божествения 
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връх, сред хилядите пътища и магистрали, во-
дещи доникъде.

истината, Бог, Любовта не са извън вас. Те 
са вътре във вас.

Приемете в сърцата си и се опитайте да 
осъществите в своя живот Великия Божествен 
Закон.

Ще остане само това, което е вечно – ваши-
те най-добри проявления на Духа. Безкори-
стието, жертвоготовността, самоотдаването, 
висшата проява на Любов и много други неща 
ще съществуват заедно с вас в Новия Свят. ко-
гато старият свят отиде в небитието, неговото 
място ще заеме Новият свят.

Доверете се на Великия Закон на тази Все-
лена. Онези, които вярват; онези, които оби-
чат; онези, които се надяват, на тях нищо няма 
да им се случи.

Бог е с вас! Не се бойте от промените!
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Никога не спирайте своя устрем. Никога не 
позволявайте на илюзията да овладее изцяло 
вашето съзнание.

Настъпи времето, когато сте длъжни да от-
деляте зърното от плевелите във всичко, което 
ви обкръжава и да се отказвате от всичко, кое-
то не е божествено.

Осъзнайте, че времето е такова, че повече 
не може да се губи нито минута. Нямате време 
да отлагате работата, която трябва да извър-
шите, за да промените себе си, да промените 
своето съзнание.

Не чакайте чудо, което ще дойде отвън. ако 
не сте готови вътре в себе си, никакво чудо 
няма да ви помогне.
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Дайте пример! Бъдете смели, бъдете из-
дръжливи, бъдете изобретателни. измислете 
такива начини, които да увлекат милиони хора 
на новото ниво на съзнание. Звучете на най-
високата нота. Бъдете пример!

Вие сте непобедими и неуязвими дотогава, 
докато държите вашето съзнание на Божест-
вено ниво.

Всичко, което се иска сега от вас, е да се об-
лечете в реално Божествено съзнание и да не 
губите нивото на вашето съзнание през целия 
ден и ден след ден.

Незабравимо е времето, в което живеете 
сега! и колкото и да ви е трудно, вие трябва 
да осъзнаете, че е необходимо да издържите 
докрай. Не бива да изпадате в униние! Възлю-
бете напрежението, възлюбете битката!

казано е, че само най-смелите и преданите 
ще успеят да продължат еволюцията.
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Бог винаги присъства във вашия свят, но 
вие трябва бъдете наблюдателни. Вътре във 
всеки от вас присъства Бог. Необходимо е да 
наблюдавате.

Нивото на вашето съзнание се определя от 
тези Божествени качества, които вие придоби-
вате по вашия Път. Невъзможно е да си игра-
ете на Служение, Самопожертвование, Безко-
ристие или Любов.

Вие сте длъжни да овладеете тези качества 
и те трябва да са ви присъщи.

Целият ключ и механизъм за изменение на 
вашето съзнание са скрити вътре във вас. На 
вас ви е необходимо единствено да осъзнае-
те новите принципи, които неизбежно трябва 
да дойдат на смяна на старите принципи, въз 
основа на които съществува обществото сега. 
Необходимо е да осъзнаете, че такива качест-
ва като Любов, Милосърдие, Състрадание не 
са нещо абстрактно. Това са качествата, кои-
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то задължително трябва да влязат в живота на 
всеки човек, който желае да продължи еволю-
цията на планетата Земя. Достатъчно е просто 
да изпитвате постоянна жажда и потребност 
за промени. Вие сте длъжни да се устремявате 
с цялото си същество към бъдещия свят, свят 
лишен от присъщите на човечеството на този 
етап недостатъци и пороци.

Вие се опитвате да намерите щастието из-
вън вас. Обаче щастието – това е състояние на 
вашето съзнание. и когато действително сте 
щастливи, на вас нищо не ви е нужно, вие сте 
удовлетворени и сте готови да споделяте своя-
та радост с целия свят.

Спрете се и се замислете. Вашият свят по-
слушно следва вашето съзнание. Вие получа-
вате от външния свят това, към което се устре-
мявате.

В действителност всички указатели се на-
мират вътре във вас. и ако внимателно слуша-
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те своя вътрешен глас, то много скоро вие ще 
знаете къде минава Божественият Път.

Вие няма да срещнете никъде указатели 
за Божествения Път. Но компасът и картата 
на Божествения Път винаги присъстват във 
вашите сърца от момента на раждането и до 
прехода.

Не се стремете да вървите по широкия път, 
който води за никъде. Вървете по тясната, 
едва забележима пътечка, която ви води към 
вечния живот.

Не се стремете да решите всичко изведнъж 
с един удар. До по-добър резултат водят мал-
ките, но постоянни усилия, които прилагате в 
правилната посока.

ако искрено се радвате на постиженията на 
другия, тогава вие получавате всички натру-
пани достижения на този човек.
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границата на Божествения свят минава през 
вашите сърца.

Не може да се каже, че Бог е несправедлив. 
Всеки сам прави своя избор. и всеки на под-
съзнателно ниво знае за избора, който е напра-
вил.

Вие сами съдите себе си и сами правите из-
бор. Бог не ви пречи.

когато сърцето говори, умът замлъква.

Вашата задача е да се издигнете в своето 
съзнание колкото е възможно по-високо, в 
онази област, където няма противоречия меж-
ду хората. 

Тази тайна трябва да се каже на колкото е 
възможно повече хора. Незабавно! Тази тайна 
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се състои в това, че веднага щом позволите на 
Бога да присъства във вас, тогава вие изменя-
те всичко около вас.

Вие, всеки от вас, позволете на Бога да при-
съства във вас!

Всички области на човешкия живот зависят 
само от това, доколко хората позволяват на 
Бога да присъства вътре в тях.

Бог ви дава енергия, за да утолявате жаж-
дата на онези, които имат нужда, на които е 
нужна вашата помощ и подкрепа, за да вървят 
напред в живота.

Вашата усмивка е безценна, вашата любов 
е безценна, вашата доброжелателност е без-
ценна. Всичко това ви го дава Бог. и всичко 
това сте длъжни да го дадете на света.

има истински ценности! Съществува това, 
за което сте дошли във въплъщение и към кое-
то сте длъжни да насочвате своите усилия все-
ки ден.
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По-смело се разделяйте с привързаности-
те към „благата” на вашата цивилизация и ще 
придобиете истински блага и непреходни цен-
ности.

Природата не търпи празно място и на мяс-
тото на всяко ваше отрицателно качество ще 
дойде Божествено качество, и на мястото на 
вашите човешки привързаности ще дойде 
състоянието на Божествен покой, хармония, 
спокойствие, щастие и радост. именно това е, 
което не достига във вашия живот.

истината и знанията не се купуват с пари. 
Те навлизат във вас, когато вашето съзнание е 
готово да ги възприеме.

Това неминуемо се случва.

Вие и Бог. колко често ви се удава да оста-
нете насаме с Бога и да разговаряте с Него?
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На вас не ви е дадено с вашето човешко съз-
нание да разберете замисъла на Бога. Необхо-
димо е само да се подчините на Неговия Закон 
и безстрашно да вървите след Бога.

Вие можете да постигнете своето безсмър-
тие и преход в Новия свят, само като съхра-
нявате вътрешна преданост към Бога и към 
Висшия Закон.

Вие трябва да разберете, че Бог може да 
преобразува физическия план на планетата 
Земя само с вашата помощ. Защото всеки от 
вас се явява необходим елемент в Божествена-
та верига.

Във вашите вътрешни избори е заложено 
бъдещето на човечеството, което може да бъде 
променено във всеки момент, стига само оп-
ределено количество светлоносци да проявят 
единство и устременост.



110

Вашият вътрешен свят, вашето съзвучие 
с Божествения свят, ще определят в крайна 
сметка вашето бъдеще и бъдещето на вашата 
планета.

Законът за пространството и физическия 
свят е такъв, че вие получавате неизменно 
това, към което се устремявате. Вие можете 
да направите всичко, което искате, във вашия 
свят. Вие сте богове във вашия свят.

Настъпи времето за пробуждане към 
Висшата реалност на Битието. Пробуждай-
те се! гответе се за възприемането на новите 
енергии и новите вибрации!

Вътрешното почитание на Бога е необхо-
димо за вас като въздуха. ако не успеете да 
отгледате в себе си това чувство за Божестве-
ното, вие няма да можете да се придвижвате 
по-нататък. Вашето придвижване по пътя на 
еволюцията е неразривно свързано с това, до-
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колко ще успеете да допуснете в съзнанието 
си Божествеността.

Чувството на Любов, най-възвишеното чув-
ство на Любов, което сте способни да изпит-
вате, много прилича на Божественото чувство.

Само светли образци! Само красотата тряб-
ва да заеме първите места във всички средства 
за масова информация и особено в телевизия-
та и в интернет.

Всичко още може да се поправи! Нужни 
са сподвижници на духа! Нужни са творци и 
съзидатели!

Нужно е да имате внимателно отношение 
не само към децата. Всеки човек, живеещ във 
физическия свят, има право да бъде любим.
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Само тогава, когато постоянно изпитвате 
Любов, радост, възвишено състояние на съз-
нанието, вие се намирате в Божествено със-
тояние на съзнанието.

Не това колко молитви сте произнесли, 
не това колко пъти сте посещавали храмо-
ве и свети места, определя нивото на вашето 
съзнание. Нивото на вашето съзнание се оп-
ределя от съвършените състояния на радост, 
вътрешен покой и умиротворение.

Никога не е имало големи достижения на 
духа сред човешките тълпи. Всички подвизи 
на духа са се извършвали в тишина, на свещи 
и в молитва. Вие се извисявате вътре в себе си. 
По стълба, водеща нагоре.

Не търсете извън себе си това, което ви е 
необходимо за вашето духовно израстване. 
Търсете вътре в себе си: там е вратата, водеща 
към вечността.
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Вие винаги трябва да помните, че Бог не ви 
дава непосилни задачи и тази задача или про-
блем, пред който сте изправени, дори да за-
крива целият ви кръгозор, е само една илюзия. 
Проблемът стои пред вас точно дотогава, до-
като вие в своето съзнание не намерите ключа 
за неговото решаване.

и ако постоянно се концентрирате върху 
проблемите, то вие ще се сблъсквате с пробле-
ми, а ако се концентрирате върху успехите, то 
успехът винаги ще ви съпътства!

Умейте на всяка ситуация да гледате от по-
ложителната страна. Важното е да изберете 
правилната гледна точка за вашата ситуация.

Вие трябва да отделяте по-голямо внимание 
на работата над себе си. Цялото съвършенство 
вече е заложено вътре във вас. Това е ваша-
та Божествена същност, златото, което лежи в 
дълбините на вашето същество.

Вашата творческа мощ, творческите спо-
собности и здравето ви са пряко свързани с 



114

вашата способност да управлявате сексуална-
та си енергия.

Огледайте се наоколо и вижте колко работа 
има да се върши. Животът няма да ви стигне, 
за да оправите всички неща. Улавяйте тока на 
Божествената възможност. Започнете да вър-
шите първата срещната работа.

Бъдете упорити в достигането на поставе-
ните цели и винаги помнете, че изпълнението 
на всяка съвместна работа на физическия план 
приближава пришествието на онези благосло-
вени дни, когато на Земята ще стане възможно 
осъществяването на Златния век.

Защото там, където се проявява на физиче-
ския план резултатът от съвместните дейст-
вия на голямо количество хора, там околното 
пространство се пречиства точно така, както 
ако се молехте от сутрин до вечер.
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Всяко най-малко и незначително нещо, кое-
то правите в своя живот, може да се прави с 
огромна Любов.

Бог вече се е погрижил за всичко. Вие има-
те най-добрите условия да започнете вашето 
Служение, да работите над онези ваши ка-
чества, които ви пречат да проявявате Любов 
и грижа към ближния в най-трудните житей-
ски ситуации. и дотогава, докато не се нау-
чите в дребните неща от живота да намирате 
великото Служение, вие няма да можете да се 
придвижвате по Пътя.

Винаги преди да започнете да правите 
нещо, се замислете какво ви движи в действи-
телност? Желание да докажете нещо на дру-
гите, да покажете вашето величие, да покаже-
те, за да видят всички вашето усърдие? или 
ви движи Любовта към ближния, която ви е 
присъща и слага отпечатък на всичко, каквото 
правите. Най-обикновените неща, извършени 
безкористно с голяма безусловна Любов, оста-
ват завинаги с вас, като съкровища на вашето 
каузално тяло. Този ваш земен живот ще пре-
мине, но вашето отношение към работата, към 
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хората, ще остане и ще ви съпътства в следва-
щото въплъщение.

Вие трябва повече да се замисляте какво ви 
пречи да проявявате Божествените качества в 
живота и постепенно, крачка след крачка да се 
освобождавате от всичко, което ви пречи.

Нека цялото ви напредване в живота да 
бъде съпроводено само от Любовта и от аро-
мата на рози!

качествата на духа се проявяват не сред 
човешката тълпа, а във вашия всекидневен 
живот. Вие или притежавате съвършени ка-
чества, или се стараете да ги придобиете, или 
живеете като животно, мислейки само за удов-
летворяване на своите потребности.

Огньовете на духа, огънят на сърцето – ето 
какво трябва да ви безпокои преди всичко. Вас 
не трябва да ви безпокои това, което принад-
лежи на вашия свят. Само качествата на духа 
имат значение.
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Сам човек щурмува отвесна скала. Той се 
изкачва по вертикалната стена, без да е обез-
опасен. Но всички онези, които пожелаят да 
го последват, получават въжето на помощта и 
подкрепата. и на тях вече им е много по-лесно 
по Пътя.

Вашето съзнание е пропуск към вечния 
свят. и онзи, който може да цъфти в блатото 
на живота като прекрасен лотос на Божестве-
ното съзнание, е заслужил правото да влезе 
във вечния Живот.

Не събирайте онези съкровища, които 
принадлежат на вашия свят, събирайте само 
съкровищата на Божествената Мъдрост, които 
имат ценност във всички светове.

Преди всичко трябва да бъде освободено 
вашето съзнание. В своето съзнание вие тряб-
ва да се научите да усещате чувството Божест-
вена Свобода като непривързаност към мате-
риалния свят.
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Съзвучието с Божествения свят през деня, 
дори и кратковременно, позволява на ваша-
та душата да вкуси от толкова необходимата 
є храна. Душата ви се храни с Божествената 
благодат и вие сте длъжни да отделяте внима-
ние на вашата душа.

Необходима е повсеместна проява на Вяра 
и Благочестие, във всеки град и във всяко 
село. истинска Вяра, която сама може да от-
вори Божествената възможност, а не показна 
вяра, която нищо не струва.

Целият въпрос се заключава във вашето 
съзнание, в това какво сте способни да допус-
нете в своето съзнание.

Необходимо ви е да развиете чувствител-
ност към фините проявления на живота. Не 
мислете за това, което е несъвършено. Заемете 
се със съзидание.

Умейте да виждате перспективата във ва-
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шето движение, умейте да чувствате направ-
лението на вашите стремежи.

Цялата човешка дейност трябва да се 
съпровожда от Божествено Вдъхновение. как-
вото и да правите, трябва да го правите с ра-
дост и вдъхновение.

Задължително е да се обкръжите с прекрас-
ни образци във вашия живот: с мека, омайва-
ща музика, с изискани форми. 

Необходимо е от ранно детство да възпита-
вате вкус към прекрасното в новото поколение 
хора. Чувството за прекрасното, знанието за 
пропорциите, чувството за такт в общуването 
не само с хората, но и с предстaвителите на 
финия свят трябва да бъде усвоено от новото 
поколение хора заедно с майчиното мляко.

Само призоваването на силите на Светли-
ната преди началото на всяко ваше занимание: 
работа, домашни задължения, обучение, кое-
то ще правите всеки ден и по няколко пъти на 
ден, е способно след определено време напъл-
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но да промени вашия живот и да го изпълни 
със Светлина и вътрешен смисъл.

изпълнете обкръжаващото ви простран-
ство със съвършени образци, направете всич-
ко, което зависи от вас.

радостта – това е състояние на съзнанието, 
което не е привързано към физическия свят. 
Това е съзнание, в което се отразяват Висшите 
светове.

радостта и Любовта. Достатъчно ви е да 
възпитате в себе си само тези две качества. и 
ще видите как всичко във вашия живот ще за-
почне да се променя.

Преустройвате своето съзнание. Вмествай-
те Божествените принципи и Божествените 
образци отначало в своя ум, а след това раз-
пространявайте тези образци във вашия свят.
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Всеки от вас има в качеството на свой учи-
тел Живота. и това, как се отнасяте към всички 
проблеми и ситуации, възникващи във вашия 
живот, може или да ви придвижи по пътя на 
еволюцията, или да ви отхвърли далече назад.

разберете, че във вашия живот няма нищо 
по-важно от взаимоотношенията ви с Бога. 
Вашите лични взаимоотношения с Бога.

Бог не принадлежи на каквато и да е рели-
гия, вяра или националност. Бог е велик! и 
той е всичко, което ви обкръжава – онова, кое-
то виждате и което не виждате.

Единственият изход, който ви оставя Бог, 
това е твърдата Вяра, безусловната Любов и 
Божествената Мъдрост, идващи от вашите 
сърца.
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Любовта е ключ и чрез проявлението само 
на това единствено качество можете да по-
стигнете Божествената истина и да укрепите 
своята Вяра. При това вие изпитвате само Лю-
бов и ви е радостно да вървите по вашия Път.

Нужно ви е да си спомните, че главното във 
вашия живот е Бог. и да подчините целия си 
живот без остатък само за изпълнение на пла-
новете на Бога.

Във вашия живот винаги има място за под-
виг. Вие извършвате подвиг тогава, когато все-
ки ден вършите делата на Бога на Земята, не-
зависимо от всякакви външни обстоятелства, 
независимо от лошото самочувствие, незави-
симо от болестите.

Бог вече се е погрижил за всичко. Необхо-
димо е само да отворите очи и да видите ра-
ботата, с която трябва да започнете да се за-
нимавате.
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Във вашите сърца се намира онзи механи-
зъм, който позволява Божествената възмож-
ност да се прояви във физическия свят.

Затова огньовете на духа, огньовете на сър-
цето – ето какво трябва бъде разпалено от вас.

Пребиваването в Бога е естествено за ваши-
те душє. и това е нещото, за което вие без-
крайно тъгувате и което търсите във вашия 
свят.

разбирането на Вечния живот и постепен-
ното отделяне от себе си на всичко онова, кое-
то не е вечно, е това, което трябва да ви въл-
нува преди всичко. когато се устремявате към 
Светлината, когато знаете, че сте безсмъртни 
и само временно се намирате на тази планета, 
тогава вие се движите по Пътя към Бога.

Всичко, което е вечно във вас – това е ва-
шето съзнание и вашият най-добър житейски 
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опит, който сте способни да придобиете.
Проявлението на вашите най-добри Бо-

жествени качества, такива като саможертва, 
безкористие, безусловна Любов, състрада-
ние – всичко това ще остане с вас като придо-
бивка на вашия дух.

Не е нужно да търсите доказателства за 
съществуването на Бога и не е нужно да из-
разходвате сили, за да докажете на себе си 
съществуването на вечния Живот. има Път, 
който лежи във вашите сърца. Бог се е погри-
жил за това всеки от вас да може да получи 
пряк достъп до Божествения свят чрез личния 
мистичен опит, чрез личното съприкоснове-
ние с Вечното.

има план на Бога. и той трябва да бъде осъ-
ществен.

Благотворителните пожертвования много 
приличат на молитвата. колкото по-безко-
ристно жертвате енергия, толкова повече да-
рове получавате в бъдеще.
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Запомнете: не вие със своя труд печелите 
пари, парите ви ги дава Бог. Затова е безсмис-
лено да се занимавате с печелене на пари.

когато Бог се посели във вашето сърце, то-
гава нищо повече не ви е нужно. Вие изпит-
вате пълно удовлетворение и Бог се грижи за 
вас.

има във вашия живот неща, които са непре-
ходни. Например красотата, Любовта, Хармо-
нията, Покоят и в редицата на тези непреход-
ни ценности стои Божествената истина.

Необходимо е най-после да поемете върху 
себе си пълната отговорност за всичко, което 
се случва на планетата. Необходимо е да изле-
зете от детската възраст.

За да вървите в крак с времето, ще ви се на-
ложи да се разделите със стария багаж, който 
лежи на вашите плещи като такова бреме, че 



126

вие не сте способни да направите и крачка на-
пред. По-смело отхвърляйте настрана вашите 
привързаности, вашите навици, всичко онова, 
което понижава вашите вибрации. В движе-
ние ще съобразите накъде да вървите и какво 
да правите.

Дотогава, докато във вашето сърце живее 
Бог, дотогава, докато сте радостни, дружелюб-
ни, дотогава, докато вярвате и любите, нищо 
не е страшно за вас!

Оставете миналото. Чака ви Новият ден и 
Новата Божествена възможност!

Основният Закон на тази Вселена е Служе-
нието на ближния, Състраданието, Милосър-
дието върху основата на безусловната Любов 
и безкористност.

Това е даденост – условията, които са пред-
варително определени, когато тази вселена е 
започнала своя цикъл на съществуване.

Единственото нещо, което може да спа-
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си човечеството сега, е вашата увереност в 
съществуването на Висшата реалност и ваша-
та устременост към тази реалност.

Трябва да започнете от себе си. От ваши-
те лични взаимоотношения с Бога, който се 
намира вътре във вас. когато установявате 
личните си взаимоотношения с вътрешния 
Бог, животът ви започва да се променя. Това 
е изборът, който сте длъжни да направите не-
забавно.

На вас се пада да утвърждавате отново и 
отново Божествените принципи на планетата! 
Във всяка сфера на дейност. Във всичко!

има смисъл да посвещавате вашето преби-
ваване на Земята само на вечните, непреход-
ни ценности, на това, което ще остане с вас 
тогава, когато напуснете земното училище на 
живота и преминете на нови стъпала от спира-
лата на еволюционното развитие.
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Вашата Вяра във Висшите Светове, в Творе-
ца, ще ви създаде всички необходими условия 
и предпоставки, за да стане съществуването 
ви във физическия свят по-близко до Висши-
те светове. Остава ви само да намерите онази 
точка вътре във вашето същество, откъдето се 
открива перспективата на вечния Живот.

има само две основни качества, които по-
добно на нишки ви извеждат от лабиринта на 
илюзията. Първото от тях е Вярата. Второто – 
Любовта.

За някого на първо място ще бъде Любовта, 
а на второ – Вярата. а някой ще каже, че няма 
разлика между Вярата и Любовта, защото ис-
тинската Вяра винаги е основана на Любовта. 
Любовта към Бога, Любовта към ближния, 
Любовта към целия Живот.

Нужно ви е просто да вярвате и да живее-
те в съответствие с онези принципи, които са 
заповядани от пророците във всички времена.
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Трудът сам по себе си е велика ценност. а 
истинският труд е висше благо за развитието 
на човешката душа. 

Преразгледайте вашето отношение към тру-
да.

В Божествения свят има значение съвсем 
друг резултат от вашия труд, а именно: онези 
навици и онзи безценен опит, които са необ-
ходими за развитието на вашата индивидуал-
ност.

Всичките пари, както и всяка друга енер-
гия, ви дава Бог. и само на Него трябва да бла-
годарите за всичко. За храната, която ядете. За 
дрехите, които носите. За покрива, който има-
те. За Учението, което получавате от Нас.

Тогава, когато осъзнаете своето единство с 
всяка частица Живот и насочите своето вни-
мание в помощ на онези, които се нуждаят от 
вашата помощ, вие ще се изкачите на онова 
ниво на съзнание, което е необходимо на този 
етап от вашата еволюция.
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Трябва да гледате по-високо, да вдигате по-
глед над суетата на обкръжаващия ви живот и 
да се стремите да надникнете в бъдещия свят, 
който вече е готов да приеме вашите души за 
по-нататъшно развитие.

Вашето съзнание напомня неразтворена 
пъпка на цвете. По-смело обръщайте главата 
си към слънцето и неговите ласкави лъчи с 
любов ще свършат своята работа по разтваря-
не на лотоса на вашето Божествено съзнание 
за посрещане на Новия Ден, който идва.

По-смело се разделяйте с вашите привърза-
ности! Не се бойте от промените! Не се бойте 
да паднете и да се ударите.

Всичко, което ви пречи да бъдете постоянно 
съсредоточени в Бога, към Висшите Светове, 
трябва постепенно да напусне вашия живот.

Необходимо е да отделяте повече време за 
своята душа, за разговор със своята душа.

Яркото пролетно слънце ще изгрее и ще 
разтопи снега и леда на вашите несъвършен-
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ства. и под ласкавите лъчи на слънцето ще се 
образува нова покривка от трева и листа. Не 
се страхувайте да се разделите със старото и 
отживялото! Устремявайте се напред – към 
новото и съвършено Божествено проявление 
във всичко.

ако мотивът ви е чист и устремът ви е си-
лен, вие ще преодолеете времето и простран-
ството и уверено ще продължите да вървите 
по просторите на тази вселена.

изкачвайте се. Отхвърлете страха и неуве-
реността.

Дерзайте!
Напред!

Да работите над себе си. Вие навярно сте 
забелязали, че всички най-добри човешки ка-
чества идват отвътре: Любов, Милосърдие, 
Състрадание, грижа за ближните, радост. 
Всички тези качества идват от вашите сърца.
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Моля, дръжте своето съзнание на макси-
мално високото възможно за вас ниво 24 часа 
в денонощието.

Не мислете за външното. Мислете за ка-
чествата на вашите души. Външното самó ще 
се случи, ако вътре във вас заблестят самород-
ни късчета злато, оцветявайки в златен цвят 
сиянието на вашата аура.

Бог използва всякакви условия, всеки 
строй, всякакви обстоятелства, за да можете 
да се развивате. Да могат вашите души да се 
развиват. и е напълно достъпно за вас да раз-
виете рицарските качества във вашето време.

Без владеене на меча на знанието, без осе-
длаване на коня на егото, вие няма да можете 
да станете рицар на Словото за всички време-
на.

Не се страхувайте от неуспехите, не се стра-
хувайте, че ще сгрешите.
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Тогава, когато вашето същество е изпълне-
но с Божествена енергия, вие сте щастливи, 
защото Божествената енергия, изпълвайки ви, 
е способна да издигне вашите вибрации до 
най-прекрасните достъпни за вас състояния: 
радост, любов, вътрешна хармония и покой.

Целият механизъм за щастлив живот е зало-
жен вътре във вас. Защо не го използвате?

Нима мислите, че Бог няма да може да пое-
ме грижата за вас, когато напълно Му се отда-
дете? Нима мислите, че грижливи ръце няма 
да осигуряват всяка ваша крачка, когато с неу-
верена още походка тръгнете към Новия Свят?

има закон, който действа в илюзорния свят. 
и този закон действа безупречно и безукорно. 
и този закон гласи, че с вас се случва това, в 
което вярвате и към което се стремите.



134

когато се хармонизирате и влезете в син-
хрон със силите на природата, тези сили за-
почват да ви слушат и вие можете да ги упра-
влявате.

Необходимо е да бъдете по-чувствителни. 
По-внимателни към живота, който съществу-
ва заедно с вас на Земята и на който вие не 
обръщате внимание.

Никакви зрелища и удоволствия на вашия 
свят няма да успеят да заменят на вашата 
душа сътворчеството с природата, с елемeнта-
лите, с Бога. Човекът е роден за творчество и 
в това той е подобен на Бога. а не в непрекъс-
натото получаване на безброй удоволствия от 
живота.

Необходимо е да определите кое е по-важно 
за вас: този свят или Божественият свят.

и цялото привидно многообразие от избо-
ри, които правите всеки ден, се свежда само 
до този един главен избор.
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ако дори от една нехармонична мисъл мо-
гат да изригват вулкани и да се рушат скали, 
може да се предскаже какво са способни да 
направят думите във вашия свят.

Необходимо е внимателно да вървите в жи-
вота. Дори мравките е нужно да пазите, когато 
стъпвате. колко многократно по-тежка за ва-
шата карма се явява злоупотребата със Сло-
вото.

Единственият истински мотив, от който 
трябва да се ръководите при всякакви ваши 
действия на всеки от плановете на битието, 
трябва да бъде Милосърдието, Състрадание-
то, безкористието и желанието да помогнете 
на Живота.

Всяко ваше решение или ви придвижва по 
пътя към Висшите светове, или ви заставя да 
се плъзгате надолу по низходяща спирала. и 
мотивът, който ви управлява при вземането на 
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решение, фактически задава направлението 
на вашето движение.

С Бога всичко е възможно!

Вярата в това, което е невидимо, ви позво-
лява да се закачите със съзнанието си за пред-
мета на вашата вяра и той ще започне да се 
притегля във вашия свят.

имайте Вяра и Надежда и съхранявайте 
Любовта във вашите сърца.

Всички вие ще постигнете своята Победа!
Не бива да падате духом и да изпадате в 

униние!
Винаги Победа! Винаги Победа! Винаги 

Победа!

Вие постигате, не когато се движите в ши-
рота, а навлизайки в дълбочина.
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именно отричането. именно самопожерт-
вованието. именно безкористното отдаване на 
всички сили на служение на ближния, са спо-
собни да ви придвижат по Божествения Път.

Не мислете, че всичко е свършило. Всичко 
едва започва! и вас ви чакат блестящи откри-
тия в най-близко време!

Може да има облаци, може да вият виели-
ци, може да гърми или да връхлита ураган, но 
въпреки всичко вие знаете, че има Слънце и то 
е винаги с вас.

Точно така е и във вашия живот. Въпреки 
всякакви трудности, неприятности и дори 
беди, вие трябва да знаете, че вашата Божест-
вена част постоянно присъства редом с вас.

Всичко, което е по-ниско от Божественото 
съвършенство, трябва да бъде оставено в ми-
налото и забравено.
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Време е за движение напред по стъпалата 
на еволюцията.

Необходимо е постоянно да работите над 
своето съзнание. Всеки ден и ден след ден.

Единственият път, който е заповядан за ва-
шето време, е пътят на собственото усъвър-
шенстване в Бога.

Необходимо е да използвате целия си жи-
вот, всяка минута от пребиваването си на Зе-
мята само за концентриране върху Висшето. 
Трябва всеки ден да посвещавате всички свои 
мисли, чувства и дела на Бога. Трябва посто-
янно да се грижите никакви низки помисли 
и желания да не завладеят вашето съзнание 
нито за секунда. Трябва да издигнете крепост 
около себе си, непристъпна крепост за всичко 
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низко и небожествено, което съществува във 
вашия свят, на вашата планета.

Не мислете, че трябва да вършите някаква 
много важна работа някъде на другия край 
на земното кълбо. Вие най-често се намирате 
именно там, където вашата работа е най-необ-
ходима.

Необходимо е да отделяте по-голямо вни-
мание на своя вътрешен свят и на своите 
вътрешни усещания. ако вътре в себе си сте 
съзвучни с Божествената истина, то този зву-
чащ като камертон звук на вашата душа ще 
привлече към вас от пространството нужната 
информация.

Вие сте длъжни ясно да осъзнавате връзка-
та между всички ваши действия и последстви-
ята, към които водят вашите действия.
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Постоянното съсредоточаване върху по-
зитивното, върху желанието да помогнете 
на всички същества, които ви заобикалят и 
на първо място на вашите деца, е способно 
да преобразува енергията от вашите минали 
грешки и да създаде нова възможност за бъде-
щето на вашите деца.

Всичко в света е взаимосвързано и трябва 
много внимателно и осъзнато да се отнасяте 
към всичко, което правите.

По-смело се включвайте в процеса на фор-
миране на новото съзнание, на новото мисле-
не. именно когато допуснете в своето съз-
нание това, че всичко може да се промени и 
може да се промени в съответствие с Божест-
вения Закон, тези промени ще станат.

Устремявайте се в съзнанието си към Бо-
жествени впечатления. Пазете в себе си дет-
ската вяра в чудесата. и чудото непременно 
ще се случи!



141

Не се бойте от промените, които предстоят! 
Мислете за онези огромни възможности, кои-
то се разкриват!

Включвайте се в работата по преобразува-
нето на живота на планетата Земя върху осно-
вата на Божествените принципи и Богоръко-
водството!

Труден е изборът, когато има толкова събла-
зни. Но отказът от съблазните, преодоляване-
то на изкушенията винаги са отваряли Свет-
лия Път.

Вие трябва осъзнато да направите избор 
и да решите какво във вашия живот се явява 
главно – вие със всички ваши плътски жела-
ния или Бог.

Всеки от вас ще има своя избор, но същ-
ността на този избор винаги се свежда само до 
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едно: вие или избирате илюзорния свят, све-
та на обкръжаващата ви във физическия свят 
илюзия, или реалния, непреходния свят.

Силата на молитвата е оръжието, което мо-
жете да противопоставите на всяко насилие, 
на всяко кръвопролитие, на всяка несправед-
ливост, съществуваща във вашия свят.

Няма чудеса, които да не са били подкре-
пени с помощ от Небесата. и във времето, в 
което живеете, има възможност чудото да се 
осъществи. и можете да подготвите това чудо 
с усилията на своите сърца.

Дойде време за осъзнаване на факта, че без 
Божествено ръководство, без следване на [Бо-
жествения] Закон, е невъзможно по-нататъш-
ното съществуване на човечеството. и всеки 
индивид сам прави избор какво да предпочете.

Необходимо е да направите избор в полза 
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на Бога и да следвате този избор ден след ден. 
Необходимо е да се откажете от желанията, 
които ви привързват към илюзорния свят.

По-смело се подлагайте на ветровете на 
промените. Не се страхувайте от нищо! Стра-
ховете ви ще се разсеят заедно със здрача на 
човешкото ви съзнание, когато ви огрее слън-
цето на вашето Висше аз.

По-смело стъпете на Пътя!

Всеки от вас е чудо в ръцете на Бога. Всич-
ко се определя само от вашето съзнание и ва-
шия устрем към Божественото.

Всички сфери на човешката дейност тряб-
ва да бъдат преустроени в съответствие с Бо-
жествените Закони, иначе те просто няма да 
могат да съществуват.

Опазвайки себе си от некачествени състоя-
ния на съзнанието, вие спасявате целия свят. 
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Защото всичко в нашия свят е свързано. и 
махът на крилете на пеперудата се чува като 
грохот във фините светове. какво ли пък е 
въздействието на вашите постъпки, мисли и 
чувства?

Молете за помощ и помощта ще дойде!
Молете за спасение и спасението ще дойде!
Уповавайте се на Бога и Бог ще окаже свое-

то покровителство и ръководство!
Необходимо е само вашето желание да се 

промените.
Необходимо е вашето желание да служите 

на еволюциите на планетата Земя.

Дойде времето за извършване на револю-
ция във вашето съзнание!

Вие трябва да намерите време и да се зами-
слите за вечното и преходното. Да се замисли-
те за вечните ценности и кратковременните 
увлечения. Да почувствате разликата между 
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тях и да разберете в каква посока искате да 
вървите.

Преориентация на вашето съзнание и ори-
ентация към вечните ценности – това е етапът 
от човешката еволюция, на прага на който се 
намира цялото човечество сега.

Вие трябва да осъзнаете тази проста исти-
на, пред която сте изправени. Просто трябва 
да допуснете в съзнанието си съществуването 
на Висшата реалност.

и това ще бъде онази необходима и доста-
тъчна крачка, чрез която ще бъдете способни 
да преобразувате всичко около вас.

Вярата във Висшата реалност, устреме-
ността към Висшите светове е това, което ще 
направи човечеството способно да се измъкне 
от сладкия сън в илюзията.

Настъпи времето за събуждане.
изгрява слънцето на вечната реалност.

Сега дойде времето да разберете, че всички 
промени, които предстоят, ще дойдат във ва-
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шия свят в резултат от вашата вътрешна про-
мяна. За тази цел вие трябва да се доближите 
до Божествената реалност във вашето съзна-
ние.

Потопете се в тишината на сърцето си, по-
чувствайте покоя и блаженството на вечност-
та. От тази точка вие ще можете да получите 
правилен поглед върху всичко, което ви заоби-
каля във външния свят.

Всяко най-фино движение на вашата душа 
предизвиква неизбежни промени във физи-
ческия свят. и ако изпитвате състояния на 
щастие, любов, умиротворение, вие оказвате 
влияние на огромни пространства около вас и 
може би дори на цялата планета. 

На всички вас ще ви се наложи още в най-
близко време да направите окончателен избор 
по кой път да вървите – по Пътя към Божест-
веното или ще продължите да проявявате во-
лята си в отстояването на пътя, който не води 
до никъде.
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Няма в живота ви нищо по-важно от след-
ването на Волята на Бога и подчинението на 
Волята на Бога.

когато завладее човешкото същество, тази 
проста истина е способна да твори чудеса на 
всички планове на Битието.

Вярата, Вярата и Любовта – ето какво тряб-
ва да бъде постоянно с вас. Ето какво трябва 
да ръководи всички ваши постъпки и дейст-
вия на физическия план.

Всичко е преодолимо и всичко е възможно 
с Бога!

и това, което човекът не може да направи, 
може да направи Бог. Дори това, което изглеж-
да невъзможно от гледна точка на човешката 
логика.

Просто допуснете в съзнанието си Бога и 
останалото Той ще направи Сам.

когато във вас има усещане за реалността, 
за Божествеността, всичко, което е по-малко 
от Божественото съвършенство, ще премина-
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ва покрай вашето съзнание, без да оставя в 
него следи. и вие ще се устремите към ваша-
та Победа, към вашата Свобода от оковите на 
материята.

Тези, които успеят да удържат своето съз-
нание на вибрациите на радостта, Любовта, 
хармонията и щастието, ще могат да се насла-
дят на настъпващите промени в пълна степен. 
Онези от вас, които по старому са настроени 
към недоброжелателство, съмнения, страх, ще 
могат в най-близко време с лекота да се разде-
лят с тези енергии от миналата епоха.

радостта и Любовта идват при вас тогава, 
когато е силна вашата вяра. когато в съзнание-
то си се опирате на Бога и Възнесените Учи-
тели.

Пазете се и се ограждайте от всякакви нега-
тивни енергии на миналото. 

По-смело встъпвайте в Новата Епоха – Епо-
хата на Водолея!
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Приемете новите енергии, енергиите на об-
новлението и ги следвайте!

Вие трябва да приемете новото. Вие трябва 
да следите всяко движение на мисълта си и да 
отхвърляте от себе си всичко, което не ви води 
по пътя на вашия възход към истината.

идва време, когато фокусирането върху 
своите тесни лични интереси влиза в про-
тиворечие с повелята на времето. Настъпва 
времето, когато само колективното съзнание, 
съзнанието съсредоточено върху грижата за 
ближните, за Общото Благо на планетата и 
всяко живо същество на планетата ще има 
перспектива за своето развитие.

В бъдещия свят няма място за съзнание, 
съсредоточено върху себе си и върху прищев-
ките на своето его. Само тези съзнания, които 
са способни да разширят обхвата на своето 
внимание до Божествените хоризонти, само 
за тях се открива Път в еволюцията. Точно та-
кова е положението в света сега.
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Всичко е много просто. и изборът е много 
лесен. Вие избирате Бог или избирате своето 
смъртно съзнание, своето его.

На каквото отдадете предпочитание, с това 
и ще си останете в крайна сметка.

ако можете с човешкото си съзнание да се 
извисите до Божественото ниво, вие ще полу-
чите като награда безсмъртие и вечен живот.

Със своя избор вие сами определяте по- 
нататъшния си път.

Божественото чудо е редом с вас. и то е го-
тово да се прояви, но за осъществяването на 
чудото е необходима енергията на вашите мо-
литви и вашите позитивни стремежи към щас-
тие, Благо и Добро.

Позволете на Бога да влезе в живота ви.
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когато вашето съзнание е способно да се 
извиси до Божественото ниво, всички необхо-
дими промени във всички сфери на общест-
вения живот ще се случват като че ли от само 
себе си.

Вътре във вас е скрит механизъм, който ще 
ви позволи да намерите изход от най-трудна-
та ситуация. Вътре във вас сияе ослепително 
частица от Бога. Необходимо е постоянно да 
отделяте време през деня, за да общувате с 
Бога. Необходимо е постоянно да култивирате 
в себе си чувството за Божественост.

когато Бог може постоянно да присъства 
редом до вас, където и да се намирате: на ули-
цата, на работа, у дома, в магазина – всичко 
около вас ще започне да се променя и животът 
ви ще промени своето русло и ще се устреми 
по Божествения път на развитие.

Променете съзнанието си, приближете до 
го Бога и всичко в живота ви ще се промени за 
едно поколение.
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Необходимо е да осветите пространството 
около себе си с Божествена Светлина, извира-
ща от дълбините на вашето същество и тогава 
ще придобиете разбиране и знания, които са 
ви необходими, за да излезете от мрака към 
Светлината.

Вашият стремеж към Общото Благо и До-
брото ще се подкрепя от всички Небеса и от 
самите енергии на настъпващата Нова Епоха.

Необходимо е да се върнете към съзвучието 
с вашата Божествена част. Само от тази точка 
на съзвучие с Божествения свят ще можете да 
погледнете на това, което става във вашия свят 
от правилна гледна точка.

Промяна на съзнанието и мисленето – ето 
какво е важно да се прави сега най-напред!

Не се страхувайте от нищо! За онези, които 
са с Бога, нищо не е страшно!
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Точно сега за вас настъпи времето да дейст-
вате. Вашите вътрешни достижения, които се 
проявяват като огън в сърцето ви, като сия-
ние на аурата ви, като ореол около главата ви, 
трябва да бъдат използвани от вас сега.

именно сега трябва да се трудите. Защото 
от ефективността на работата, която извърш-
вате сега за преодоляване на всякакви нега-
тивни състояния, зависи бъдещето на плане-
тата Земя.

Вашата основна задача като светлоносци 
е да прокарвате в света правилните ориенти-
ри. За тази цел е необходимо да се опирате на 
вътрешното знание, което идва от вашите сър-
ца.

Сред суетата на деня не забравяйте за Бога. 
Никакви житейски бури и неудачи няма да 
бъдат страшни за вас, ако сте способни в са-
мия разгар на деня, когато делничните енер-
гии през глава ви връхлитат, да запазите макар 
и в дъното на своето съзнание мисълта за Бога.

Съхранявайте чистотата на своето сърце 
винаги, в каквито и житейски ситуации да се 
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намирате. Това ще ви помогне да запазите пра-
вилната посока в живота и винаги да вървите 
по горния Път, предназначен за вас от Бога!

Във всеки момент от времето вие творите. 
Вие управлявате своята енергия. Необходимо 
е само да влезете в съзвучие с Бога, за да се 
намират енергийните ви потоци винаги в Бо-
жествения поток.

Всеки, който в това време може да запаз-
ва в себе си баланса на енергиите, да запазва 
вътрешен покой и хармония, ще бъде гарант за 
устойчивото развитие на цялото човечество.

Нивото на съзнанието е това, което опреде-
ля външните обстоятелства и ръководи прояв-
лението на външните сили и създава обстоя-
телствата във физическия свят.

Вие винаги имате възможност да спрете и 
да се замислите – действате ли в съответствие 
с Бога, или действате против Бога.
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По-често в живота си призовавайте Бога и 
Възнесените Учители, молете за тяхното Бо-
жествено наставление и Божествено ръковод-
ство и ще ги получите винаги.

Трябва да се стремите да намерите вътре в 
себе си точката на баланс, опорната точка. Това 
е много важно. Защото ако направите това, ако 
намерите опорната точка вътре в себе си, ви-
наги ще бъдете спокойни, дори тогава, когато 
целият свят бушува.

Тази опорна точка е връзката с вашата ис-
тинска същност, с Божествената ви същност, с 
Бога вътре във вас.

когато постигнете това състояние на равно-
весие и покой, ще удържите огромна победа!

Всичко в живота ви има значение.
към всичко трябва да се подхожда много 

внимателно.
и понякога един предмет, върху който ще 

спрете поглед в трудна минута, е достатъчен, 
за да се променят вашите вибрации и да вле-
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зете в зоната на високите, Божествените ви-
брации.

Сега настъпи времето, когато от всеки ваш 
избор, от всяка ваша крачка, от всяка ваша ми-
съл, зависят много неща.

Обстоятелствата на планетата се промени-
ха.

Необходимо е да бъдете много внимателни.

Вашето съзнание е това, което ви прибли-
жава към Бога или ви отдалечава от Бога. и 
така, всичко в живота ви се определя от ниво-
то на вашето съзнание.

Смелостта е качеството, което ви е необхо-
димо!

радостта трябва да бъде винаги с вас!
Вашето същество трябва да бъде отворено 

за промените.

За Новата Епоха ще бъдат характерни толе-
рантността, свободата и независимостта. Не-
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зависимостта от външните обстоятелства.
Вие ще можете по-свободно и решително 

да проявявате своята Божествена природа.

какво може да застане на пътя ви, когато 
сте неразделно свързани с Бога и Владиците, 
когато Божественият Закон ръководи живота 
ви?

Вие с лекота ще преодолеете всякакви труд-
ности и всякакви препятствия.

Всички препятствия са преодолими, когато 
вървите с Бога.

и вътрешната Светлина ще осветява вашия 
Път в най-трудните житейски ситуации.

Целият Път се намира вътре във вас. и ва-
шата енергийна система, когато се освободи 
от образците на масовото съзнание, ще бъде в 
състояние да ви настрои. Във вас е скрит огро-
мен потенциал за самонастройка към Висши-
те светове.
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Пътят, който се намира пред вас, няма да 
откриете извън вас. Този Път ще откриете 
вътре във вас. и този Път – това е промяната 
на вашето съзнание.

Вие сами ръководите процеса на промяна 
на съзнанието ви.

Вашето същество трябва като платноходка 
да се подложи на вятъра на Вселенския Закон.

Трябва да решите кой в живота ви ще бъде 
главен – вие или Бог.

Трябва да вземете решение вътре в своето 
същество и да подчините целия си живот без 
остатък на Бога и на изпълнение на Неговите 
нужди и потребности.

Всичко в този свят идва отвътре навън. Та-
къв е Законът. и илюзията послушно ви обръ-
ща тази страна, която очаквате да видите от 
нея.
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Променяйте се, устремявайте се и ще при-
добиете златните одежди на Будда и съкрови-
щето на Божествената Мъдрост.

Не се притеснявайте да действате за благо-
то на еволюциите на планетата Земя!

Всички промени във вашия физически свят 
ще дойдат вътре от вашето същество. Вие сте 
тези хора, които са призвани да разпространят 
своя вътрешен Божествен свят във външния 
свят.

Вие ще можете да съхраните себе си и своя-
та душа само в случай, че с цялото си съще-
ство се устремите към Бога и спазването на 
Неговия Закон.

Помнете, че вие привличате от простран-
ството точно това, което му изпращате. и из-
цяло от вас зависи какви енергии изпращате в 
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света и в какво състояние се намирате.

Вие ставате това, което си мислите, че сте. 
Това е закон на пространството, в което живе-
ете.

Най-важното е да убедите себе си, че с вас 
е Бог. какво може да ви се случи в живота, ако 
самият Бог пребивава с вас и се грижи за вас?

Пребиваването в Бога, чувството за Божест-
веното – това просто е състояние на вашето 
съзнание. и ако искате постоянно да пребива-
вате в Бога, пуснете го отначало в сърцето си, 
а след известно време Той ще завладее цялото 
ви същество. както слънцето осветява цяла-
та земя и всичко наоколо, така и Бог чрез вас 
също ще свети на света.

Пребиваването в Бога означава постоянно 
хубаво, ведро настроение, препълваща радост 
и любов.

Бог постоянно се намира до вас. Не упорст-
вайте като малки деца – позволете на Бог да 
влезе в живота ви!

Сега!
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Трябва да се премине от външното към 
вътрешното знание. Външното е само тласък 
за вашето съзнание, за да се потопи в прос-
транството за общуване с Бога, който живее 
вътре във вашето собствено същество.

Вашата задача е просто да върнете в живота 
си истинските ценности. към тези ценности 
се отнасят чувството за дълг, достойнството, 
предаността, вярата и любовта.

Затова запомнете, моля, вашия кодекс на 
честта, чиито първи редове гласят, че няма 
нищо във вашия илюзорен свят, което да стои 
по-високо и да има по-голяма ценност, откол-
кото Бог и следването на Неговия Закон.

изхождайки от това положение, всичко ос-
танало ще ви стане ясно и ще придобие друг 
смисъл.

и самият ви живот е по-малко важна цен-
ност, отколкото Бога и следването на Неговия 
Закон. Защото отдавайки живота си за Бога, 
вие получавате вечния Живот.
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главният избор, който правите в живота си 
и от живот в живот – това е изборът в полза 
на Божествения свят или изборът в полза на 
илюзорния свят.

Всичко зависи единствено от вашия устрем 
и от мотива, от който се ръководите в живота.

Външното послушно повтаря вашето 
вътрешно състояние. Затова цялата ви грижа 
трябва да се състои в това, да следвате Зако-
на на Бога в своето сърце, в своето вътрешно 
пространство.

Променяйки себе си, вие ще промените об-
кръжаващия ви свят.
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Слънцето на вашата Божественост трябва 
да освети вашия разум и всички ваши мисли и 
чувства. и това ще се случи.

Вие можете да посочите Пътя на много за-
блудени души́. Молете се за прозрение на чо-
вечеството и прощавайте на всички.

Трябва единствено постоянно да мислите 
за Бога, за да го върнете в живота си!

Това решение е много просто – ако искаш 
да бъдеш щастлив, бъди като него!

Всеки ден трябва да отделяте време за ду-
ховни практики. Не може да пропускате нито 
един ден. Защото ако престанете да въртите 
педалите, когато се изкачвате по планината, 
ще се търкулнете надолу към подножието и 
ще ви се наложи да започнете изкачването от-
ново.
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Съществуват вечни качества, които остават 
с вас в продължение на целия ви еволюцио-
нен път. и тези качества са добре известни на 
всички вас и не изискват никакви доказател-
ства в своя полза.

Доброта, Милосърдие, Състрадание, Лю-
бов, благородство, мъжество, преданост, ус-
тременост, постоянство.

На вас ви предстои да се върнете при Бога. 
а това означава, че ви предстои в най-близко 
време да извършите поврат в своето съзнание.

Божественото ръководство се проявява не 
външно, а е вътрешно качество на човешките 
индивиди.

Затова фокусът на вниманието трябва да 
бъде преместен от външното към вътрешното.

ако не размишлявате върху вечността, вие 
няма да можете да живеете вечно.

ако не отделяте време за уединение и раз-
мисъл над своите качества, вие няма да може-
те да развивате в себе си Божествеността.

Всички ключове и механизми са скрити въ-
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тре във вас и единствено вие вземате решение. 
Едни вървят по широкия път за никъде, други 
намират тясната пътечка, която води към веч-
ността.

изборът е ваш.

фактически вие сами се явявате творци на 
своето щастие.

Необходимо е само постоянно да бъдете 
осъзнати и постоянно да чувствате вашето 
единство с Бога.

Само преданост към Волята на Бога!
Само решимост за постигане на победа!
Само желание да се издържи!

Вие трябва всяка минута и всяка секунда от 
вашия престой във въплъщение да осъзнавате 
вашата връзка с Бога. Единствено в този слу-
чай вие получавате неуязвима защита от Свет-
лината!
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Единствено в този случай можете да на-
предвате към вашата победа!

и един може да противостои на натиска на 
хиляди, ако е с Бог!

Всичко е без значение в създалата се сега 
ситуация на Земята, освен едно – вие сте 
длъжни да върнете в живота си Бога!

На всяка цена, дори с цената на собствения 
си живот.

Нито един час в живота ви не трябва да пре-
минава без Бога.

физическото тяло ще остане в земята, ва-
шата задача е да съхраните душата си.

Затова всички мъдреци във всички времена 
са предпочитали да загубят тялото си, но да 
запазят душата си.

Единствено със силата на Духа си вие мо-
жете да угасите външното противопоставяне 
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и вътрешното противопоставяне на всички 
присъщи за вас негативни енергии.

Вие трябва да действате, вие трябва да взе-
мете активно участие във външната дейност и 
да получите своя опит.

Единствено колективните позитивни дейст-
вия могат да обърнат съществуващата нега-
тивна тенденция в света.

Вие сте длъжни да върнете Божествения 
порядък във вашия свят!

Вие сте отговорни за планетата Земя!

Дойде времето да действате! Сега!

Толкова много прекрасни и очарователни 
неща има в този свят. Толкова много неща са 
дадени от Бог на човечеството съвсем без-
платно като Божествен дар. Това са изгревите 
и залезите, топлината на слънцето, пеенето на 
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птиците, цъфтенето на цветята, песента на вя-
търа и ромоленето на ручеите.

Толкова много дарове е дал Бог на чове-
чеството!

Ето защо вашата основна задача ще бъде да 
върнете Божествената истина във вашия свят 
и след нея при вас ще се върне Божествена-
та хармония, Божественият покой и вашето 
съществуване ще се изпълни със смисъл.

Във всички области на човешкия живот има 
два основни подхода – Божествен и небожест-
вен.

Всички решения, които вземате през деня, 
се делят на Божествени и небожествени.

Не се въвличайте в негативни състояния 
на съзнанието, постоянно поддържайте съз-
нанието си насочено към позитивното, пре-
махвайте от живота си всички небожествени 
проявления и се ограждайте със светли Бо-
жествени образи.

Вие ставате това, с което се храните.
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Механизмът за управление на всички про-
цеси, протичащи на земното кълбо, се намира 
вътре във вашето същество. Във всеки от вас 
присъства своего рода превключвател, вентил, 
който ви кара или да вземате Божествени ре-
шения, или да следвате небожествения път.

Първата ви и най-важна крачка ще бъде да 
повярвате в съществуването на Божествения 
свят и да пожелаете да служите на Светлината.

когато правите Божествен избор и постъп-
вате в съответствие с най-високите образци за 
морал и нравственост, вие повишавате своите 
вибрации и се издигате нагоре по спиралата 
на еволюционното развитие.

Вие трябва да съхранявате своята незави-
симост и пълната си преданост към Висшите 
идеали в каквато и обстановка да се намирате.

Вие сте воини във вашия свят!
Вие сте воини на Светлината!
Вие сте рицари на Духа!
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Никога и при никакви обстоятелства в жи-
вота ви не забравяйте това!

Вашият дълг е да Служите на Бога и на це-
лия Живот!

когато проблясъците на изгряващото Бо-
жествено съзнание започнат да осветяват със 
светлината на разума полумрака във вашето 
същество, вие придобивате способност да 
различавате Светлината от мрака, реалността 
от илюзията.

и всеки ден вие правите избор, единстве-
ния избор – Божественият свят или илюзорни-
ят свят. Милиони различни избори, същност-
та на които се свежда само до един избор – вие 
избирате вечността или избирате тленността.

Вие трябва да посвещавате всеки ден от 
живота си само на едно нещо – на Бога. На 
Бога, който пребивава вътре във вас и на Бога, 
пребиваващ във всяко живо същество.

Само една мисъл трябва да бъде с вас при 
събуждането ви: „аз съм с Бога!”

Тази единствена мисъл е способна да ви 
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пази от илюзорните сили през целия ден.
Само постоянното съсредоточаване върху 

Бога може да ви измъкне от мрежите на илю-
зията.

Неуморно, всеки ден молете Бога да бъде 
с вас и да ръководи целия ви живот, всички 
ваши избори.

Единствено Бог е способен да помогне на 
вас, на вашата душа в този сложен период, в 
този здрач на човешкото съзнание.

Състоянието на вътрешно щастие, покой, 
хармония и Любов, понякога има много по-го-
ляма стойност във вашия свят, отколкото бо-
гатствата на света, и във ваше време се среща 
доста рядко.

Толкова малко е необходимо на човек, за да 
бъде щастлив. Нужно е просто да бъде в съз-
вучие с Висшето, да живее заради благото на 
ближния си.
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Всичко зависи от поддържането на вътреш-
ния баланс.

Вашата задача е с огъня на сърцата си да 
преобразувате всеки негатив в Любов и Ми-
лосърдие.

Всеки от вас е част от енергийната система 
на планетата Земя. и от това, на каква честота 
вибрирате през по-голямата част от деня, за-
виси общият енергиен фон на планетата.

когато независимо от външните негативни 
въздействия можете да запазвате в сърцето си 
Любовта и радостта, вие се потапяте в пози-
тивните енергии на обновлението и създавате 
положителна нагласа, която работи за цялата 
планета.

Твърде много усилия се изискват в работата 
ви над себе си, над своите недостатъци.

и единственият човек в света, който може-
те да превъзпитате, това сте вие самите.

Променете себе си – и целият свят ще се 
промени!
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Духовните достижения на човека се опре-
делят само от едно нещо – от способността 
му да поддържа състояние на вътрешен покой 
и единство с Твореца, независимо от всички 
външни обстоятелства.

Във всеки момент всеки човек има шанс да 
промени вектора на своя устрем към Божест-
веността.

Достатъчно е просто постоянно да мисли-
те за Бог и всичките си дела, извършени през 
деня, да посвещавате на Бога.

Опитайте да правите всичко в живота си 
единствено в съответствие с Божественото 
виждане.

Открийте своите сърца за Любовта и изпра-
тете на всяко страдащо сърце във вашия свят 
частица от своята Любов.
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Това няма да ви затрудни, нали?

Ние можем с нашите съвместни усилия да 
променим всяка ситуация на планетата Земя.

Нужно ви е да укрепите вярата си и чрез 
вашата вяра ще можете да прокарате толкова 
много Любов във вашия свят, че сърцата на 
твърде много хора ще се променят.

Всичко може да се промени, възлюбени.
С Божията помощ всичко е възможно.
абсолютно всичко. Необходимо е само да 

съсредоточите всичките си усилия върху това 
да дадете възможност на Бога да влезе в жи-
вота ви и да ръководи всички ваши дела и по-
стъпки.

Всеки ден и ден след ден.

Мислете за Божествената Любов, която все-
ки ден все повече и повече расте във вашето 
сърце.

Пребивавайте постоянно в Любовта и всич-
ко около вас ще започне да се променя.
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Винаги има възможност да се тръгне по 
по-лекия път. Но тази възможност е отворе-
на само за малко хора, които искрено следват 
Древното Учение и завинаги са се свързали с 
Бога.

Винаги отначало се прави избор на плана 
на мислите и чувствата, след това резултатът 
от този избор се проявява на физическия план.

Дори само едната вяра в Бога е в състояние 
за броени години да върне в живота ви Бо-
жествените образци и Нравствения Закон.

Никога не е твърде късно.
От всяка точка по пътя можете да промени-

те посоката и да се върнете на Божествения 
път на развитие.

Няма такова отрицателно качество или не-
достатък, с който да не можете да се справите 
с Божията помощ.
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Бог винаги ви дава възможност да се спра-
вите сами с всеки ваш недостатък.

и когато започнете да проявявате само Бо-
жествени качества, тогава целият свят ще ви 
покаже своята Божествена страна.

Необходимо е всеки да се заеме само със 
себе си, със своето вътрешно състояние, и све-
тът около вас ще се промени от само себе си.

Светът се намира на прага на Новото вре-
ме. и то ще дойде със същата неизбежност, с 
която идва изгревът на слънцето след нощта, 
колкото и тъмна да е била тя.

Винаги помнете, че външното се определя 
от вътрешното.

иска се пълна готовност!
Пълна съсредоточеност върху Висшето.
Вътрешното определя външното.
именно сега настъпи времето на вашата ра-

бота за благото на еволюциите на планетата 
Земя!
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Запазвайте вътрешен баланс дори тогава, 
когато целият свят ще се руши.

Щом правите избор в полза на Бога, всички 
Небесни Същества застават в защита на ваша-
та душа, каквито и да са външните обстоятел-
ства.

Затова във всеки миг от живота си помнете 
за Бога и подчинете целия си живот без ос-
татък на Бога и на изпълнението на Неговия 
Закон!
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Ние ви даваме нашата помощ и 
подкрепа под формата на тези пос-
лания. Вие трябва много грижливо 
да подхождате към всичко, което 
ви се дава. Събирайте на закътано 
място всяка перла и скъпоценен ка-
мък, които се съдържат във всяко 
послание. И тогава, когато настъ-
пи още по-тъмно и безпросветно 
време, извадете тези съкровища 
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и те могат да ви спасят Живота. 
Не този живот, който съществува 
на физическия план, а онзи Живот, 
който е вечен. Вашето съзнание е 
пропуск към вечния свят. И онзи, 
който може да цъфти в блатото 
на живота като прекрасен лотос 
на Божественото съзнание, е за-
служил правото да влезе във вечния 
Живот.
Тленното не може да влезе в моя 
свят. Само нетленната, безсмърт-
ната част от вас е способна да съ-
ществува в моя свят. А за да стане 
това, вие трябва да се грижите 
за вашата безсмъртна част още 
сега. Не събирайте онези съкрови-
ща, които принадлежат на вашия 
свят, събирайте само съкровища-
та на Божествената Мъдрост, 
които имат ценност във всички 
светове.
Из книгата „Слово на Мъдростта”
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книгите на Т.Н. Микушина

Татяна Микушина е основоположник на 
философско-етично Учение, насочено към 
възстановяване на нравствеността в обще-
ството. Учението беше предадено чрез нея от 
Учителите на човечеството под формата на 
беседи или Послания.

Трите основни кита, върху които се осно-
вава Учението – това е Висшият Нравствен 
Закон, Законът за кармата и Законът за реин-
карнацията.

Чрез Своите Послания, в една достъпна 
форма Учителите на Мъдростта дават разби-
рането защо човек трябва да бъде нравствен 
и да следва Висшия Нравствен Закон в живо-
та си, защо е полезно винаги да си нравствен. 
Това знание естествено произтича от познава-
нето на Закона за кармата (Закон за причини-
те и следствията) и Закона за реинкарнацията 
(Закон за Еволюцията на душата). когато чо-
век разбира, че живее не един живот, а множе-
ство, че всички негови мисли, чувства и по-
стъпки в момента определят неговото близко 
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и далечно бъдеще, той започва по-осъзнато и 
отговорно да подхожда към заобикалящия го 
живот и реакциите на събитията в живота си.

Мъдростта на Учителите, предадена във 
вид на Послания, се съдържа в книгите „Слово 
на Мъдростта”. Поредицата „Слово на Мъд-
ростта” се състои от 21 книги, всяка от които 
включва определен цикъл Послания в хроно-
логична последователност, както са давани на 
Татяна Микушина. Задълбочено търсещияг 
ще намери в тях перлите на Мъдростта.

Няколко важни истини от това Учение:
– Всичко съществуващо в света е Бог и 

Вселената се развива изключително според 
Божествените Закони. Смисълът на съществу-
ването на човека е в постигането на неговата 
Божествена същност и завръщането в Бащи-
ния Дом. и ако човек не се стреми да развива 
своята божествена същност, така той наруша-
ва Закона на Твореца.

– Сред множеството Божествени Закони 
има три основни Закона: Закон за реинкарна-
цията, Закон за кармата и Висшият Нравствен 
Закон. ако човечеството не усвои тези Закони, 
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няма да може да промени себе си и света към 
по-добро и ще деградира.

– Ние можем да променим света, като преди 
всичко променяме съзнанието си, доколкото 
заобикалящият ни свят е само огледало, отра-
зяващо нашето съзнание. колкото е по-съвър-
шено нашето съзнание, толкова по-съвършен 
става светът. По друг начин е невъзможно чо-
вечеството да продължи своята еволюция.

Тези истини се разкриват в Посланията 
чрез множество аспекти на Учението – в Уче-
нието за промяна на съзнанието, Учението за 
любовта, Учението за щастието, Учението за 
Пътя на Посвещенията и много, много други.
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книгите на Т. Н. Микушина,
издадени на български език
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