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Тази книга съдържа посланията на Владика Сен Жермен, дадени чрез Т.Н. 

Микушина. 

Татяна Николаевна Микушина работи под ръководството на Владиците на 

Мъдростта от 2004 г. За времето от 25 март 2005 до 26 юни 2013 г. тя приема над 400 

Послания от повече от 50 Същества на Светлината. 

За всеки от Владиците на Мъдростта са характерни свои вибрации. Всеки от тях се е 

стремил да предаде на нас, днешното поколение хора това, което е сметнал за най-

важно в сегашния преходен период. 

Посланията на Владика Сен Жермен са заредени с оптимизъм и вяра в скорошното 

настъпване на Златния Век! 



СЕН ЖЕРМЕН 

Сен Жермен, в днешно време Възнесен Владика, e Йерархът на Новата Епоха. 

В своето последно въплъщение като граф Сен Жермен през XVIII век той оказва голямо 

влияние върху хода на световната история. 

 

Най-загадъчният човек на XVIII век 

 
Повечето негови биографи и изследователи са единодушни, че Сен Жермен има най-

пряко отношение към рода на трансилванските князе Ракоци от Австро-Унгария. 

Според описанието на негови съвременници той е бил човек среден на ръст, с 

пропорционално телосложение и правилни черти на лицето. Погледът му пленявал всеки, 

който го гледал в очите. 

Ето как графиня д’Адемар описва Сен Жермен и неговото появяване във френския 

дворец: „Той се появи… в двореца на френския крал много преди мен. Това беше през 1743 

г. Носеха се слухове, че във Версай е пристигнал някакъв чужденец, несметно богат човек, 

съдейки по скъпоценните му украшения. Откъде ли е пристигнал? Никой не знаеше това. 

Самообладанието, достойнството и интелектът му поразяваха още в първата минута от 

общуването с него. Той имаше гъвкава и елегантна фигура, ръцете му бяха нежни, а 

ходилата – по женски малки… Усмивката му откриваше най-прекрасни зъби, симпатична 

трапчинка украсяваше брадичката му, косата му беше черна, а очите – добри, погледът – 

проницателен. О! Какви очи бяха това! Аз никога не съм срещала такива очи. На вид той 

изглеждаше на 45 години”.(1) 

Друг съвременник описва Сен-Жермен със следните думи: „Сен Жермен е със среден 

ръст и изискани маниери. Мургавото му лице е с правилни черти. Той има черна коса и 

енергично одухотворено лице. Осанката му е величествена. Графът се облича просто, но с 

вкус. Разкошът му се проявява единствено в голямото количество диаманти, включени в 

неговия тоалет. Те са надянати на всичките му пръсти, украсяват табакерата и часовника 

му. Веднъж той се появи в двореца с обувки, катарамите на които бяха изцяло покрити с 

елмази…”.(1) 

Граф Сен-Жермен е бил смятан за най-загадъчния човек на XVIII столетие. Тази 

загадъчност се проявявала във всичко. В неговия пълен с тайни живот, неопределената 

възраст, пораждаща много слухове, непосредственото му познанство и общуване 

практически с всички монарси и много политически дейци от Европа и Азия, участието в 

крупни политически събития по онова време, дипломатическата дейност, разнообразните 

таланти и способности, научните изследвания и технически изобретения, алхимичните 

опити, лечителството, ясновидството, пророческия дар… 

Датите на неговото раждане и смърт били забулени в тайна. Изглеждало така, сякаш 

графът не остарявал. В книгата на Изабел Купър Оукли „Граф Сен Жермен. Тайната на 

кралете”, написана през 1911 г., се привеждат свидетелства на хора, които са виждали 

графа. Те се отнасят за периода от 1710 до 1822 г. (ще отбележим, че през 1710 г. този 

загадъчен човек вече изглеждал на 45 години). Ето най-ранният спомен: 

„Възрастната графиня фон Жержи, която преди петдесет години е била с мъжа си във 

Венеция… се приближила към графа: 

– Ще бъдете ли така любезен – попитала графинята – да ми отговорите на един въпрос? 

Бих искала да знам, бил ли е Вашият баща във Венеция през 1710 г.? 

– Не, мадам – невъзмутимо отговорил графът, – моят баща почина много преди това. Но 

самият аз живях във Венеция в края на миналия и началото на този век и имах честта да Ви 

ухажвам, а Вие бяхте така добра да похвалите моето произведение в стила на 

венецианските гондолиери, което ние пяхме заедно с Вас. 



– Простете, но това е невъзможно. Граф Сен-Жермен, доколкото ми е известно, по онова 

време беше поне на 45 години, а Вие горе-долу сте на тази възраст сега. 

– Мадам – отговорил графът с усмивка, – аз съм много стар. 

– В такъв случай Вие навярно сега сте на повече от сто години. 

– Напълно е възможно”.(1) 

Споменатата вече по-горе графиня д’Адемар посочва в своя дневник датата на 

последната си среща със Сен-Жермен – „в навечерието на убийството на херцог Берийски 

(1820 г.)”. И той изглеждал така, както и при първата им среща. 

 

 

Познанията на графа обхващали всичко на света 
 

Сен-Жермен говорел много езици, при това толкова 

свободно, че са го приемали за роден в страната, на чийто 

език е говорил. Сред тези езици влизали френски, английски, 

немски, италиански, испански, португалски, руски, санскрит, 

гръцки, китайски, арабски и други. 

Той познавал историята толкова добре, сякаш е бил участник 

в събитията, за които разказвал. 

С виртуозността на майстор графът свирел без ноти на 

цигулка и пиано, при това не само романси, но и най-сложни 

концерти. 

Графът рисувал прекрасно с маслени бои. Разработените 

от самия него бои излъчвали от платната му особен блясък. 

Костюмите на изобразените от него хора сякаш светели като 

скъпоценни камъни. 

   Сен Жермен бил изкусен в лечителството и използването на лечебни билки. Някои от 

неговите съвременници смятали, че изобретените от него лекарства, заедно с навика да 

използва обикновена храна, укрепвали здравето на графа и удължавали живота му. 

В двореца на персийския шах, където Сен Жермен бил от 1737 до 1742 г., той се 

занимавал с научни изследвания, включително „проявил своето умение в материализиране 

и облагородяване на скъпоценни камъни, в частност, на елмази”.(2) 

Графът направил много открития в най-различни области на науката и техниката.1 

По свидетелство на граф Карл Кобенцл, Сен-Жермен развивал технологиите на 

масовото производство. Например, неговата технология за избелване на лен придавала на 

тъканта вид на италианска коприна, а обработените кожи напомняли на най-хубавия 

сахтиян. Сен Жермен изобретил начин за боядисване на копринени и вълнени тъкани с 

невиждано по-рано качество, оцветяване на дървесина в най-необикновени цветове чрез 

дълбоко просмукване, при това с най-обикновени, а следователно, с твърде умерени по 

цена съставки. Много от предложените от него изобретения отдавна са станали достояние 

на човешката цивилизация. Обаче някои от тях нашето въображение и досега не може да 

приеме.  

Например граф Макс Ламбергски пише през 1775 г., че е видял разработен от Сен 

Жермен чекрък, на който се образуват едновременно две нишки, но този механизъм 

                                                 
1
 През 1999 г. Елизабет Клер Профет в своята книга „Пророчествата на Сен Жермен за новото 

хилядолетие“ пише, че една от задачите на Сен Жермен „се състояла в ускореното развитие на 

науката и техниката с цел хората да имат повече време за духовно усъвършенстване“. Авторът 

нарича Сен Жермен „свят покровител на техническата революция“. 

 



изисква раздвояване на вниманието и наблюдаване от работника едновременно на двата 

процеса. Граф Ламбергски отбелязва със съжаление, че засега хората, поради състоянието 

на своето съзнание и способности, не могат да работят на този стан. Този пример говори 

красноречиво за това, че тогава, в зората на техническата революция, Сен-Жермен се 

опитвал да насочи прогреса по пътя на развитие на вътрешните способности на самия 

човек. 

Людвиг XV ценял толкова високо изкуството на Сен Жермен в областта на алхимията, 

че предоставил на графа лаборатория и резиденцията в кралския дворец в Шамбор. Според 

съвременниците му, алхимичните сеанси на графа били не нещо друго, а чудо. 

Географските пътешествия на Сен Жермен обхващат Европа, Азия, Африка, освен това 

той живо се интересува от Америка. „Той е обиколил целия свят – пише мадам де 

Помпадур, – и кралят благосклонно слушал разказите за пътешествията му в Азия и 

Африка, разказите за царските дворци в Русия, Турция, Австрия”.(1) 

Политическа дейност 

Една от най-сложните страни на неговата биография е свързана с политиката. Той е ту в 

персийския двор на Надир шах, оказвайки благотворно влияние на дребнавия и 

подозрителен управник, ту служи на Франция, ту помага на Англия, ту оказва съдействие 

на Прусия, ту се намира в тесни контакти с представители на австрийския двор, ту помага 

при организиране на преврата в Русия и др. подобни. Неговите постъпки се ръководят от 

ясното разбиране на историческите процеси и деликатното политическо виждане и 

предвиждане. Той винаги е в средата на събитието, в центъра на световната история и 

винаги е зает с възстановяване на нарушеното равновесие. 

Крал Людвиг XV възлага на Сен Жермен мисията за възстановяване на мира между 

Франция и Англия, за да бъде спасена първата от катастрофа. 

Сен Жермен също взема участие в руския преврат през 1762 г., макар че съществуват 

само косвени доказателства за съпричастността му към тези събития. Но характерът на 

преврата говори сам по себе си. А.Н. Барсуков в „Разкази от руската история на XVIII век” 

съобщава, че „коренният държавен преврат” e станал „без междуособни 

кръвопролития”.(1) Всички събития от този ден и нощ (28 юни 1762 г.) отстрани изглеждат 

като действия на сръчен хирург, който работи бързо и точно. Сред участниците и 

организаторите на преврата се открояват братята Григорий и Алексей Орлови, които 

контактували със Сен Жермен и довели на руския престол Екатерина II. 

От спомените на графиня д’Адемар научаваме, как Сен-Жермен се опитвал да спаси 

Франция от приближаващата се катастрофа, а кралското семейство от гибел. Сен Жермен 

предупреждава Людвиг XVI и Мария-Антоанета за назряващата революция, но за 

съжаление, всички тези опити били напразни. „Поучителен и болезнен урок – пише 

Елизабет Клер Профет, – даже човек с огромна мъдрост, който имал най-благи намерения и 

който знаел как да реши световните проблеми, от които зависи възходът и упадъкът на 

една нация, бил принуден да се подчини на свободната воля на простосмъртните. Той 

съветва, но не заповядва, и ако неговите съвети са пренебрегвани, на него не му остава 

нищо друго, освен да си тръгне”.(2) 

Великият Посветен 

Сен Жермен бил Велик Посветен и затова философско-мистичната страна на неговия 

живот е още по-тайнствена и сложна за изследване и разбиране. 

Той е написал класическото окултно произведение „Светата Тринософия”, използвайки 

смесица от съвременните езици с йероглифи от древността, а също и редица стихотворения 

с дълбоко философско съдържание. 



Сен Жермен е създател на тайните общества, водеща фигура при розенкройцерите, 

франкмасоните и рицарите-тамплиери от онова време. Както съобщава И. Купър-Оукли, 

внимателното изучаване на масонските архиви „показва, че Сен Жермен е един от 

избраните представители на френските масони, които присъстват на Великия Конгрес в 

Париж през 1785 г.”.(1) Неговото невидимо влияние се чувства в многото възникнали 

повсеместно духовни общества и той полага усилия да обедини тези независими общества 

в единно цяло. Трябва да се отбележи, че в основата на тези духовни общества тайно или 

явно лежат едни и същи фундаментални принципи, които прокарват в живота истинските 

посланици на Великото Бяло Братство – за еволюцията на духовната природа на човека, 

реинкарнацията, причинно-следствената връзка, чистотата на живота, Божествената 

Вездесъща сила. 

В писмата си Е.И. Рьорих нарича граф Сен Жермен член на Хималайската Община, 

Твърдина на Знанието и Светлината. Е.П. Блаватска в „Теософски речник” отбелязва, че 

„граф Сен Жермен безусловно е най-великият  Източен Адепт, който някога се 

е появявал в Европа”. 

В края на XVIII век графът обещава на графиня д’Адемар, че ще се върне след 100 

години. И ето че в края на XIX век Сен Жермен се появява отново, за да съдейства на 

Владиците М. (Ел Мория) и К.Х. (Кут Хуми) и Е.П. Блаватска при основаване на 

Теософското общество. 

През тридесетте години на миналия век, вече във възнесено състояние, Сен Жермен 

осъществява контакт с Гай и Една Балард. През 1958 г. той започва да сътрудничи с Марк 

Профит чрез организацията „Самит Лайтхауз”, с цел да се публикува учението на 

Възнесените Владици по въпросите на практическата духовност. Сен Жермен дава много 

молитви и медитации чрез Марк и Елизабет Профет, като помощ за решаване на 

проблемите, сред които е широко известна повелята на Виолетовия пламък. И сега той 

продължава да дава Послания заедно с другите Владици чрез Посланика на Великото Бяло 

Братство Т.Н. Микушина. 

Днес Владика Сен Жермен излиза на преден план като покровител на Епохата на 

Водолея. 

През миналите си животи му се е налагало да играе много роли. Ще споменем някои от 

въплъщенията2 на Сен Жермен: 

 

Йосиф, мъжът на Мария – майка на Иисус 

 

Йосиф, според евангелското писание, по права линия 

произхождал от рода на цар Давид, но бил беден и живеел в 

малкото градче Назарет, занимавайки се с дърводелство. За 

неговия живот, освен обстоятелството, свързано с раждането 

на Христос, се знае малко. 

   Йосиф бил сгоден за Дева Мария. Според Евангелието от 

Матей (Матей, 1:19-24), Архангел Гавраил се явил в съня на 

Йосиф Годеника, мъжа на Дева Мария, който узнал, че преди 

годежа тя е забременяла и искал „тайно да Я напусне”. 

Гавраил успокоил Йосиф, казвайки му: „не бой се да приемеш 

Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго; 

тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той 

ще спаси хората Си от греховете им”. След това, както пише в 

                                                 
2
 С други въплъщения на Сен Жермен, може да се запознаете на сайта: Учения на Възнесените Владици 

/ Сен Жермен  

http://teachings-masters.narod.ru/MASTERS/SaintGermain.html 



Евангелието, „Йосиф приел жена си, без да я познае”. 

В Свещеното Писание подробно се разказва историята за това, че когато ангел Господен 

го предупреждава в съня му за намерението на Ирод да убие Иисус, Йосиф разбира 

предупреждението и бяга със семейството си в Египет, откъдето се завръща след смъртта 

на Ирод. 

Според житието, той е починал на около 100-годишна възраст, навярно след 

посещението в Ерусалим с 12-годишния Иисус Христос, тъй като за него след това не се 

говори. С неговото име е известно апокрифното евангелие: „Историята на Йосиф-

дърводелеца”. 

В традициите на католицизма почитат Свети Йосиф като покровител на всемирната 

църква.  

Христофор Колумб (1451-1506) – мореплавател, откривател 

на Америка. Произходът му е от Генуа – Италия. Три четвърти 

от живота му преминава в плаване. 

Според описание на съвременници, Колумб бил с ръст по-висок 

от средния, имал силно и пропорционално телосложение. 

Червеникавата му през младостта коса рано побеляла и затова 

изглеждал по-възрастен за годините си. На издълженото му, 

обрулено от вятъра лице изпъквали живи очи и орлов нос. 

Отличавал се с вяра в божественото провидение и 

предзнаменование и в същото време с рядка практичност. 

Притежавал остър ум, дар да убеждава и многостранни 

познания. Колумб бил женен два пъти и имал двама сина. 

Колумб смятал, че Бог е определил именно него да стане 

„посланик на новото небе и новата земя”, за които се говори в Апокалипсиса на свети Йоан 

и за което още преди това е предрекъл Исай. Изучавайки библейските пророчества, той 

записвал всичко, отнасящо се до неговата мисия. Като резултат се получила отделна книга, 

която той озаглавил „Las Proficias” („Пророчества”). Дори в „Британската енциклопедия” 

се твърди, че „Колумб открива Америка по-скоро с помощта на пророчествата, отколкото 

на астрономията”. 

Колумб прави четири морски експедиции през живота си. Първата експедиция (1492-

93г.), с 90-членен екипаж и три кораба – „Санта-Мария”, „Пинта” и „Ниния”, напуска 

испанския град Палос на 3 август 1492 г., пресича Атлантическия океан, откривайки 

Саргасово море, и достига остров в Бахамския архипелаг, наречен от пътешественика Сан-

Салвадор, където Колумб акостира на 12 октомври 1492 г. – официалната дата на 

откриването на Америка. 

В следващите експедиции Колумб открива 

множество острови в района на Карибско море, 

изследва бреговете на Централна Америка. 

Неговите открития са съпроводени с колонизация 

на земите, основаване на испански селища, а също 

така с жестоко заробване и масово избиване на 

коренното население, наречено „индианци”, от 

отряди на конквистадорите. 

 

Колумб не е първият, който открива Америка – островите и бреговете на Северна 

Америка са посещавани от норманите 100 години преди него. Но само откритията на 

Колумб имат световно-историческо значение. Това, че е открил нова част от света, било 

окончателно доказано от Магелан. 

 



Франсис Бейкън (1561-1626) – английски философ, държавен деец, есеист, известен 

литератор от епохата на Възраждането. Бейкън, наричан най-великия ум на западната 

цивилизация, е известен като родоначалник на индуктивния и научен метод на познанието, 

които внасят решаващ принос в процеса на научното познание на света. 

Бейкън смята почти за очевидно голямото достойнство на 

науката и изразява това в своя знаменит афоризъм: 

„Знанието е сила” (лат. Scientia potential est). 

Обаче по това време към науката били отправяни много 

нападки. Анализирайки ги, Бейкън стига до извода, че Бог 

не забранява опознаването на природата. Обратно, Той е дал 

ум на човека, който жадува да опознае Вселената. Хората 

само трябва да разберат, че има два вида познание: 1) 

познанието за добро и зло и 2) познанието за сътворените от 

Бога неща. 

Според Бейкън познанието за доброто и злото е забранено 

на хората. Бог им го дава чрез Библията. А познанието на 

сътворените неща, човек трябва да направи с помощта на 

ума си. Значи, науката трябва да заема достойно място в 

„царството на човека”. Предназначението на науката е да 

умножава силата и могъществото на хората, да им осигурява богат и достоен живот. 

Бейкън виждал целта на образованието в това, учащите се да могат да овладеят 

правилния метод за придобиване на знания и да се ориентират правилно в заобикалящия ги 

свят. Правилен учебен метод той наричал наблюдението, изследването, експеримента; 

развиване на способността от общи положения да се правят частни изводи (метод на 

дедукцията) и от отделни факти да се стига до широки обобщения (метод на индукцията). 

Той бил уверен, че най-добре се усвоява това, което е ясно разбрано и проверено чрез опит. 

С годините около него се обединява група интелектуалци, сред които е целият елит от 

литератори от епохата на Кралица Елизавета. Някои от тях били членове на тайното 

общество, наричащо себе си „Рицари на шлема”. „Рицарите” си поставили за цел 

усъвършенстване на образованието чрез разпространяване на английския език и 

създаването на нова литература, написана не на латински, а на език, разбираем за всеки 

англичанин. Бейкън също така е инициатор за превода на Библията на английски език 

(Библията на крал Яков), тъй като бил убеден, че самостоятелното четене на Словото 

Божие трябва да е достъпно за обикновения човек. 

През 90-те години на 17 век в оригиналното издание на шекспировите пиеси, в 

трудовете на Бейкън и на други автори от епохата на кралица Елизавета, били намерени 

специални шифрограми. В тях се разкривало, че пиесите на Шекспир са написани от 

Бейкън и че той бил син на Кралица Елизавета и Лорд Лейчестър. 

Бейкън умира след простуда по време на един от опитите по физика. Вече тежко болен, 

в последното си писмо до един от своите приятели, лорд Ерендел, той тържествено 

съобщава, че опитът е сполучлив. Ученият бил уверен, че науката трябва да даде на човека 

власт над природата и така да се подобри неговият живот. 

* * * 

В „Тайната Доктрина” Е.П. Блаватска пише: „В последната четвърт на всеки 

век...Учителите предприемат опит да помогнат за духовния прогрес на Човечеството. В 

края на всяко столетие вие неизбежно ще забележите присъствието на мощна вълна на 

нарастваща духовност... Един или няколко от тези Учители се появяват в света като 

проводници на тази духовност, оставяйки като наследство на човечеството някаква част от 

окултно знание или учение”. Тези думи изцяло се отнасят към най-великия човек и Учител 

– Сен Жермен.  



Основни източници: 

 

1. Изабель Купер-Оукли. Граф Сен-Жермен. Тайны королей. – М.: Беловодье, 1995. – 

224 с. 

2. Элизабет Клэр Профет с Патришией Р. Спадаро и Муреем Л. Стейнменом. 

Пророчества Сен-Жермена для нового тысячелетия. – М.: Лонгфелло, 2002. 

При написване на статията са използвани също материали от Большая Советская 

енциклопедия, Речника на Брокхауз и Ефрон, интернет-енциклопедията Уикипедия и 

трудовете на други автори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аз чувствам вашата Любов. 

И ви изпращам своята Любов! 

Възлюбеният Сен Жермен,  

25 март 2005 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен! АЗ СЪМ дойдох! 

АЗ СЪМ! 

Радостта от нашата среща ще бъде помрачена от тъжното известие, което искам да ви 

съобщя сега. Вие знаете, че аз предоставих своето каузално тяло, за да може човечеството 

на Земята да се възползва от дара на Виолетовия Пламък в това трудно за планетата време. 

Законът е такъв, че енергията трябва да се изразходва разумно. И някой трябва да 

компенсира загубата от напразно изразходваната енергия. 

Аз заложих своето каузално тяло за правото на земните хора да ползват Виолетовия 

Пламък. Това беше колосална възможност, която трябваше да подпомогне скока в 

съзнанието на човечеството. Разтваряйки с този универсален разтворител кармичните 

натрупвания, вие бихте могли да се изкачите на следващата степен от еволюционното 

развитие, прескачайки катаклизмите и всевъзможните стихийни и техногенни бедствия и 

катастрофи. 

Но това не се случи. Виолетовият Пламък бе използван от човечеството не така, както бе 

планирано от Възнесените Същества. Както ви обясни Възлюбеният Сурия3, в дадения 

момент милостта на Виолетовия Пламък действа избирателно и само за индивидите, които 

могат да използват този пламък, без да нанасят допълнителни вреди на планетата. 

Някой трябваше да компенсира загубата, енергийната загуба от неправилното 

използване на енергията на Виолетовия Пламък, което човечеството отново допусна. И 

този някой бях аз. Аз се лиших от огромна част от своето каузално тяло, енергията на което 

бе насочена да компенсира загубата, нанесена от човечеството при неправилно използване 

на енергията на Виолетовия Пламък. 

Дойдох да ви кажа за тази жертва, която трябваше да принеса заради вас. Не за да 

получа съчувствие или подкрепа. Дойдох, за да ви информирам какво е станало. И ако това 

не беше станало, то тази карма, която е създадена от човечеството с неправилното 

използване на енергията на Виолетовия Пламък, можеше да доведе до необратими 

последици за планетата Земя. 

Дойдох да ви съобщя за това тъжно събитие. Но не унивайте. Този свят винаги е 

изисквал жертви от страна на висшите същества. И подобни жертви са били принасяни 

винаги, през цялата история на развитието на цивилизацията на планетата Земя. 

Ще ви кажа нещо повече. Много Светли Същества са жертвали и жертват своите 

каузални тела, за да може събраната Светлина, достиженията, съдържащи се в тези тела, да 

бъдат използвани за стабилизиране на положението както на тази планета, така и на други 

планети в други галактики, където положението е също така неблагополучно, както на 

Земята. 

Предполагам, че много от вас ще са натъжени от тази вест. Наблюдавах много от вас в 

моменти на четене на повелите на Виолетовия Пламък. Вие го правехте толкова искрено и 

самоотвержено, че заради този ваш устрем, заради този ваш порив и заради постигнатите 

при това от вас достижения съм готов да пожертвам всичко, което имам, всички свои тела и 

всичко, което АЗ СЪМ. 

Възможно е това да ви се стори неразумно. Но искам да ви напомня, че всички ние, 

Възнесените Същества и невъзнесеното човечество, съставляваме единното тяло на Бога. 

Ние сме едно цяло. И сме безсмъртни. Затова умирането е невъзможно, дори и да 

                                                 
3
 Виж Посланието на Възлюбения Сурия от 19 март 2005 г. „Ние просто скрихме кибрита от децата“. 

 



пожертвате всички свои тела. Това е мистерия на Бога и някога ще разберете смисъла на 

тази мистерия. 

Сега мога да ви кажа, че няма никаква по-голяма наслада в тази Вселена, освен 

насладата, която изпитваш, принасяйки се в жертва в името на живота, заради спасението 

на живи същества. Вие също в своя живот принасяте жертви. Всеки принася такава жертва, 

каквато може да принесе в съответствие с нивото си на развитие, в съответствие с нивото 

на развитие на своето съзнание. Вие жертвате свободното си време, давайки повелите на 

Виолетовия Пламък, жертвате своите навици, своите недостатъци. 

Някога ще се издигнете до тази степен на своето развитие, която ще ви позволи да 

пожертвате част или цялото си каузално тяло за благото на Живота. 

Ще ви разкрия, че всички ваши жертви, които вече сте принесли и които ви предстои да 

принесете, в действителност не са никакви жертви, ако се гледа от позициите на Духовния 

свят. Вие жертвате вашата тленна част, но набирате безценен опит, който оцветява вашата 

монада с чудни цветове. 

Получавате точно толкова, колкото давате. Получавате и повече, защото давате тленна 

валута, която е в обръщение във вашия свят, а получавате безценни нетленни съкровища на 

Небесата. 

И ще настъпи денят, когато ще сте готови да пожертвате и тези ваши безценни 

съкровища, защото сте разбрали, че я няма повече границата, която ви отделя от Бога. Вие 

вече не разделяте в съзнанието си това, което ви принадлежи, от това, което принадлежи на 

Бога. Защото сте едно. 

И това е състоянието, което трябва да постигнете. 

АЗ СЪМ Сен Жермен. Този същият Сен Жермен, когото обичате. Аз зная колко ме 

обичате. Чувствам вашата любов. И ви изпращам своята любов в отговор. 

Любовта на вашите сърца, енергията на Любовта е това, което ни е нужно на нас, 

Възнесените Същества. Вашата Любов за нас е като най-добрата храна на Земята, която 

може да вкусите. 

Ние ви изпращаме нашата ответна Любов. И вие чувствате тази наша Любов като 

Благодат. Това е най-хубавата, най-висшата наслада, която можете да изпитате, намирайки 

се във физическия свят. 

Това е тайна на алхимията. Това е обмен на енергии между октавите и е план на Бога за 

човечеството на Земята. Много скоро, още при следващата Шеста Раса, човечеството ще се 

откаже от грубата храна. То ще се храни с концентрирана Божествена енергия, вливаща се 

през чакрите и подхранваща низшите тела.  

Това прилича на фантастика, но ще стане. Вие ще станете раса от духовни същества и 

ще можете да си спомните всички свои животи на Земята, всички, дори и най-малките 

подробности от всеки свой живот. Но искам да ви кажа, че първото, което ще се постараете 

да направите, е никога да не си спомняте този ваш земен опит. Защото за вашите фини 

души ще бъде непоносимо да си спомняте за този опит. 

И това, което ви обкръжава сега, ще ви се струва просто страшен сън, който е 

продължил милиони години. Но сънят свършва. И аз ви желая скорошно пробуждане за 

реалния живот! 

АЗ СЪМ Сен Жермен 

и ви изпращам своята Любов! 

 

 

 

 

 

 

 



Учение за алхимията на 

преобразяване на съзнанието  

Възлюбеният Сен Жермен, 

24 декември 2007 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен, отново дошъл при вас в този ден! 

АЗ СЪМ същият този Сен Жермен, за когото навярно  сте чували, защото слуховете за 

моето последно въплъщение ме надживяха значително. И сега, когато идвам, много трудно 

ми се удава да залича от вашите глави всички небивалици, които се разказват за моето 

последно въплъщение на Земята. 

За съжаление истината е там, че на хората им е присъщо да доукрасяват и разкрасяват 

всичко, което се случва, пропускайки го през призмата на своето собствено възприятие. 

Затова трябва да ви кажа, че не всичко, което знаете за мен е истина, а самата истина е, 

че по време на цялото си последно въплъщение аз служих с вяра и правда на Възнесените 

Владици, на Братството, на което имам честта да служа досега. И това е моя отличителна 

особеност, която се състои в това, че преди всичко служа на Йерархията и се подчинявам 

на нейните Закони. А едва след това се случиха всички чудеса, за които разказват 

профаните, предавайки си тези разкази един на друг и измисляйки небивалица след 

небивалица. 

Повярвайте ми, не са възможни никакви ваши достижения, ако не стъпите на стъпалата 

на Йерархията и не подчините живота си на Великия Закон, съществуващ в тази Вселена. 

Жалките напъни на мнозина да открият чудодейните сили, без да се разделят нито със 

своето его, нито с някои от своите многобройни навици, не водят до нищо добро, освен до 

създаване на карма, която подлежи на отработване, както навярно вече знаете. 

Нищо в тази вселена не се случва произволно. Всичко е подчинено на строг Закон. И 

само когато напълно се разделите със своето его и с желанието си да получите нещо за себе 

си лично, на ваше разположение ще се появят сили, благодарение на които ще можете 

наистина да творите чудеса не само на финия план, но и да реализирате тези чудеса на 

физически план. 

Ето на тази алхимия на творението аз уча моите ученици. И продължавам да правя това 

и досега.  

Моята любима страна, на която посветих много години от своето въплъщение и на която 

изцяло посветих себе си по време на служенето ми на длъжността Владика на Седмия Лъч, 

моята любима страна – това е Америка! 

Дами и господа, у вас може да възникне въпроса, на какво основание дойдох чрез 

посланик, който живее в Русия и никога за времето на своето последно пребиваване на 

Земята не е бил дори веднъж в Америка? Да, този въпрос е напълно закономерен. И аз съм 

готов да ви отговоря без да бързам. 

Аз дойдох чрез посланика, който е най-подготвен да приеме моето послание. И аз 

дойдох чрез посланика, който в този момент активно служи на Великото Бяло Братство. Да, 

моята любима Америка засега остава в сянка. И вие знаете, че фокусът на Светлината е 

взет от Америка и е пренесен в Русия. Но това съвсем не означава, че ние не сме готови да 

работим чрез хората, въплътени в Америка. Ние просто чакаме удобен случай, за да 

възобновим нашите опити и отново да започнем своята работа на земята на Америка. 

Цялата работа е в колективното съзнание на нацията. Сега тази нация страда от една от 

детските болести, а именно: самоувереност и нежелание да се вслушва в съветите на по-

възрастните. Какво пък, този период ще отмине и ние много се надяваме, че тази преходна 

възраст няма да продължи толкова дълго, колкото продължи комунизмът, който 

просъществува в Русия 70 години. 



Аз вярвам много в народа на Америка. И искрено се надявам, че съзнанието на тази 

нация ще бъде способно да се разгърне и да приеме посланията, които даваме на земята на 

Русия, и да използва даваните от нас знания и учения в своя живот. 

Няма никакви граници на финия план. И ако погледнете земното кълбо от космоса, също 

няма да видите върху него никакви граници, освен границите на континентите. Всички 

граници се намират във вашето съзнание и всички ограничения в него трябва да бъдат 

премахнати. Повярвайте ми, няма друг път, освен премахването на всички и всякакви 

ограничения във вашето съзнание. 

Аз дойдох в този ден, за да ви разкажа за алхимията на преобразяването, което стана 

през вчерашния ден. И тази алхимия на преображението беше осъществена с вашата 

помощ, с помощта на онези, които се присъединиха към медитацията на 23 декември4 и 

изпратиха своята Любов на планетата Земя. Ние получихме 10 000 импулса на Любовта, 

устремени в самото сърце на планетата Земя. Не можете да си представите каква мощ и 

сила е това! 

Кармичното ръководство сега на своите заседания обмисля как да се разпореди с 

енергията, получена от вашите сърца, а аз дойдох, за да ви изразя моята благодарност и 

признателност. 

Благодаря ви за Служенето, за вашата Вяра и Любов! 

Няма значение от коя страна са хората, участвали в медитацията. Любовта няма граници 

и вълните на Любовта, обединявайки се, създават удивителна симфония, която чуват 

всички Възнесени Учители. 

Аз приветствам всички вас, дами и господа, които взехте участие в тази медитация. 

Като майстор-алхимик аз съм напълно удовлетворен от свършената работа. 

Сега бих искал още да спра вашето внимание на един важен момент. И този момент е 

свързан с алхимията на преобразяването на вашето съзнание. Знаете, че вашият свят е 

отразен свят. Вашият свят послушно отразява всички мисъл-форми и образи, които се 

раждат в човешкото съзнание. Затова, ако постоянно се намирате в съзвучие с Божествения 

свят, това ще намери неизбежно отражение във вашия свят. 

Има хора, които постоянно се намират под въздействието на образите на масовата 

култура. Такива са голямата част от живеещите на земното кълбо. Единици са способните 

да генерират висши образи и да носят високи вибрации. Но има закон и той има връзка с 

това, че низшите образи имат много ниско енергийно ниво, тъй като те не са наситени с 

Божествена енергия. И обратно, образите, които носят в себе си Божественото проявление, 

са толкова наситени с Божествена енергия, че са способни да преобразяват всичко наоколо. 

Затова нека ни най-малко не ви смущава привидният превес на силите на Земята в 

дадения момент. Всичко, което се изисква от вас, е да не се поддавате на влиянието на 

низшите, небожествени образци и проявления, да насищате своя живот с Божествени 

образци и проявления. И Божествената алхимия няма да ви кара да чакате дълго. 

Повярвайте ми и повярвайте на моя опит по преобразуването на планетата Земя. 

Аз дойдох с още една важна мисия днес. Аз дойдох, за да подаря огромен кристал 

аметист на нашия посланик Татяна. Аз оставям този кристал на финия план на Ашрама и 

съм уверен, че много скоро той ще се прояви на физически план и ще послужи като 

допълнителен източник на Светлина, способен да указва Пътя на много светлоносци по 

света. 

АЗ СЪМ Сен Жермен,  

обичан от вас и с обич към вас! 

 

 

                                                 
4
 Става дума за всемирната медитация „Любя те, Земя!“, която се проведе на 23 декември 2007 г. 

 



Цялото съвършенство 

е заложено вътре във вас! 

Сен Жермен, 

10 декември 2009 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Радвате ли се да ме чуете отново? Дойдох, за да ви вдъхна голяма порция оптимизъм! Аз 

съм много оптимистичен Владика. И независимо от всички трудности, които все се 

увеличават, аз съм уверен, че победата, окончателната победа ще бъде за силите на 

Светлината! Другояче просто не може да бъде! И аз винаги посрещам с радост всякакви 

проблеми и трудности по Пътя! Има над какво да потренирате. И има на какво да се учите! 

От цялата си душа ви пожелавам да се научите на точно такова отношение към всякакви 

трудности, които срещате по своя Път. Вие винаги трябва да помните, че Бог не ви дава 

непосилни задачи и тази задача или проблем, пред който сте изправени, дори да закрива 

целия ви кръгозор, е само една илюзия. Проблемът стои пред вас точно дотогава, докато 

вие в своето съзнание не намерите ключа за неговото решаване. 

И ако постоянно се концентрирате върху проблемите, то вие ще се сблъсквате с 

проблеми, а ако се концентрирате върху успехите, то успехът винаги ще ви съпътства! 

Оптимизмът – това е онази черта на характера, която ми е присъща. И аз желая да ви 

надаря с този оптимизъм. 

Всичко, което се случва с вас във вашия живот, е обусловено от вас самите, от онези 

избори, които сте правили в миналото. Всички събития имат своите причини в минали 

избори и дори в минали некачествени състояния на вашето съзнание. Затова истинската 

причина за всичко, с което се сблъсквате в живота, се намира вътре във вас, във вашето 

съзнание. И отрицателните енергии, които присъстват във вас, привличат към вас 

негативни ситуации от пространството. Всъщност вие сами създавате илюзията, за да я 

разсейвате след това, срещайки се с нея. Наистина, това не винаги ви се удава, често вие 

пораждате още по-голяма илюзия. И това се случва само защото неправилно се отнасяте 

към всичко, което става във вашия живот. 

Вие навярно сте имали много трудни ситуации в миналото. Тревожили сте се, мислили 

сте, че животът вече няма смисъл за вас. Може това да е било любовна несполука или 

неуспех в работата, в семейството. Спомнете си, минавало е определено време: може би 

ден, може би месец, може би година или няколко години, и когато вие във вашето ново 

състояние на съзнанието сте се връщали към тази ситуация, тя вече не ви е изглеждала така 

безнадеждна и безизходна. 

Вие сами създавате в своя живот ситуации, които  после геройски преодолявате. И 

Учението, което давам, е свързано с това да се преодоляват тези вътрешни негативни 

състояния, породени в миналото. В момента, когато всичко ви изглежда безсмислено и 

безнадеждно, вие просто трябва да си спомните за мен. Просто си представете моя образ, 

дайте си възможност да се отвлечете от текущата ситуация. 

Аз зная, че когато сте потопени в илюзията и тя ви изглежда толкова реална, е много 

трудно да си спомните за Владиците, за Учението и за мен. Това е нещото, на което трябва 

да се научите. 

Бог е Велик. Той допуска за всеки от вас собствена илюзия. И една и съща ситуация, в 

която попадат различни хора, на едни изглежда трагична, за други интересна, а трети 

изобщо не изпитват никакви чувства по отношение на тази ситуация. 

В това се заключава изкуството на преобразяването, когато вие в своето съзнание сте 

способни да преобразувате ситуацията. Разбира се, вие не променяте нищо извън вас, но 

променяте вашето отношение към ситуацията. Вие просто намирате в тази ситуация 

някакъв положителен момент, после още един. След това за малко отклонявате своето 

внимание върху нещо, което ви е приятно и после, когато се връщате към ситуацията, тя 



вече не ви се струва толкова лоша и безнадеждна. Самата ситуация вече се е променила, 

защото вие със своето правилно отношение сте я променили. И онази много плътна 

енергия, която е предизвикала негативната ситуация, в която сте попаднали, е успяла малко 

да се разреди благодарение на вашите правилни вътрешни действия. 

Умейте на всяка ситуация да гледате от положителната страна. Важното е да изберете 

правилната гледна точка за вашата ситуация. 

Има една черта в характера на руската нация, която фактически разваля много неща. И 

това е неумението да се гледа оптимистично на нещата. На мен ми харесват американците, 

аз се отнасям с любов към тяхната способност да намират плюсовете във всяка ситуация. 

Дори в началото не можех да давам послания чрез руския посланик, до такава степен ми 

пречеше руският манталитет. 

Всичко може да се поправи. И много черти на характера, дори ако те са се вкоренили от 

многовековните въплъщения в неблагоприятни условия, могат да се поправят. 

Чрез американските посланици аз давах науката за алхимията, науката за 

преображението. И същността на тази наука се свежда най-вече до това, че вие имате 

възможност с огъня на своите сърца да измените всяка ситуация, да преобразувате целия 

негатив в най-добрите човешки качества. 

Аз преднамерено дойдох да дам това мое послание сега, в края на годината, когато в 

северното полукълбо слънцето е недостатъчно и хората са подложени на депресии. Вие 

трябва да отделяте по-голямо внимание на работата над себе си. Цялото съвършенство вече 

е заложено вътре във вас. Това е вашата Божествена същност, златото, което лежи в 

дълбините на вашето същество. Нужно е само да приложите усилия, за да разчистите 

кармичните натрупвания, които ви пречат да се възползвате от вашето съкровище. 

Вие ще бъдете щастливи! Вие непременно ще бъдете щастливи, ако се ръководите във 

вашия живот от тези съвети, които ви давам аз и които ви дават другите Възнесени 

Владици. 

Аз бях щастлив да ви дам днешното послание! 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

 



Беседа за Златния Век 
Сен Жермен,  

10 януари 2010 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен. Аз отново дойдох при вас, дами и господа! И днес съм готов да 

проведа беседа на тема, която ми е много близка и по която мога да говоря безкрайно. 

Заинтригувах ли ви вече? 

Днес съм готов да говоря за Златния Век. За неговото пришествие на Земята. 

Възможно е да сте чували, че има пророчества, дадени по различно време чрез различни 

пророци и посланици, а също и чрез святи хора, в които се говори за това, че трябва да 

настъпи Златния Век. И в същото време вие се оглеждате наоколо и недоумявате как може 

да стане това, при такава голяма загуба на нравственост в обществото и общ упадък в 

духовната сфера. 

Защото Златният Век – това е разцвет на изящните изкуства, максимално близки до 

онези образци, които съществуват на ефирния план. Къде са онези съвършени хора, питате 

вие, които са способни да реализират на физическия план тези съвършени образци. 

Аз много добре разбирам вашето недоумение. И трябва да ви дам кратко учение за 

Златния Век. 

Много от вас нямат съвсем ясна представа кои са Възнесените Владици. И защо към тях 

принадлежат толкова различни Владици. 

Терминът „Възнесени Владици” не е съвсем удачен. Защото под него се разбират 

същности или индивиди, които стоят на различни стъпала на Йерархичната стълба. Сред 

Възнесените Владици има такива, които са дошли от други системи от светове с мисията да 

помагат, а има и такива, които и досега се учат в земното училище. 

Аз ще засегна малко този въпрос. И така, човечеството на Земята преминава определени 

етапи в своето развитие. Тези етапи може да се нарекат коренни раси и подраси. И сега на 

Земята са въплътени онези представители на четвъртата и петата коренна раса, които са 

изостанали от своите събратя, намиращи се на ефирния план и чакащи своето въплъщение 

в шестата коренна раса. 

По своите вибрации тези индивиди, които чакат своето въплъщение, значително са 

изпреварили въплътеното сега човешко съобщество като цяло. Затова техните вибрации не 

им позволяват да пребивават сред вас на Земята. И те чакат с нетърпение кога ще се появи 

възможност за тяхното въплъщаване на Земята, за да продължат еволюцията си. Толкова 

много от своите дарове те могат да дадат на Земята и толкова щастливи биха били да 

споделят тези дарове с човечеството на Земята.  

И сред онези, които сега са въплътени на Земята, се намират определено количество 

индивиди, които представляват богато надарени духове. Но условията, които съществуват 

на Земята в дадения момент, не им позволяват да проявят себе си. И нашите послания са 

зов за пробуждане на техните души. В много от тях пребивават велики духове. Това са така 

наречените частични инкарнации, частични въплъщения на Владиците, които до такава 

степен са се обременили с карма, за да изравнят своите вибрации с общото средно 

вибрационно ниво на Земята, че не могат в съществуващите обстоятелства да си спомнят 

кои са те и защо са дошли на Земята. 

И в същото време сред човешките индивиди, които сега са въплътени на Земята има 

такива, които искрено са готови да служат и да застанат под знамената на Възнесените 

Владици още сега, но не могат да намерят къде е това място на Земята, където се намират 

събратята им по дух. 

Именно затова има план, в съответствие с който Златният век на Земята трябва да бъде 

проявен като част от бъдещите епохи. 



И в тези условия биха могли да завършат земното училище онези, които са способни да 

го завършат. И в тези условия биха могли да идват във въплъщение представителите на 

шестата коренна раса, без да рискуват да претърпят неуспех. 

Ние имахме план за Златния Век на територията на Америка. И аз ратувах за 

осъществяването на този план. Възможно е да сте чували, че дори заложих своето каузално 

тяло, за да получи Америка, а заедно с нея и целият свят, дара на Виолетовия Пламък, за да 

се ускори преобразуването на кармата, която пречи за идването на Златния Век. 

И в същото време нашите погледи не престават да са устремени към Русия като страна, 

притежаваща мощен, но още не проявяващ себе си духовен потенциал. 

В края на краищата пришествието на Златния Век е просто въпрос на енергия. Дали ще 

бъде отделено достатъчно количество Божествена енергия от Великото Централно Слънце, 

за да се осъществи Златният Век на Земята. 

Но, възлюбени, когато отивате в банката да получите кредит, преди да ви дадат парите, 

банковите служители искат да си осигурят гаранция, че ще върнете кредита. Те искат от вас 

залог под формата на недвижими имоти или ценни книжа, или още някакви ценности. 

Точно такъв закон действа в Божествения свят. Преди да се даде енергията, необходима 

за създаване на условията за пришествието на Златния Век на Земята, Великото Централно 

Слънце иска да си осигури гаранции, че тази енергия няма да потъне като вода в пясък за 

удовлетворяване на прищевките на човешкото его, а ще бъде използвана по 

предназначение и ще се върне в Божествения свят като сияние на сферите на каузалните 

тела на човешките индивиди. 

Целият въпрос за пришествието на Златния Век се решава на вашето ниво. Ще се 

намерят ли определено количество човешки индивиди, които са способни да приемат 

Божествената енергия и разумно да се разпоредят с нея. Досега ние правим опити, тръбим 

чрез различни посланици и не можем да намерим тези индивиди. 

Един от последните наши опити – това е новата милост за предаване на нашите 

послания във вашия свят чрез този посланик. 

Сега вече не разчитаме на определена страна. За нас в крайна сметка не е важно дали 

Златният Век ще се прояви в Америка, в Русия или в която и да е друга страна по света. За 

нас човечеството на Земята не се дели на националности. За нас е важно да се намерят 

достатъчно количество отговорни индивиди, готови да поемат върху себе си пълната 

кармична отговорност за безупречното изразходване на Божествената енергия, която ще 

бъде отпусната за създаване отначало на образец на физическия план, а след това и цяла 

страна, която ще живее по Божествените принципи. 

И така, възлюбени, виждате, че няма никаква тайна. Всичко е пределно просто и 

открито. Ние поставихме пред вас на златен поднос Божествената възможност, която 

трябва да бъде реализирана на Земята. Кой от вас може да се приближи да вземе тази 

Божествена възможност? 

Не бързайте. Преди Божествената възможност действително да ви бъде дадена, ще ви се 

наложи да докажете своята преданост към Бога и Владиците. Ще ви се наложи да 

преминете своите тестове и житейски изпитания. 

Защото е невъзможно да преминете на следващото енергийно ниво, без да се разделите с 

енергиите на миналото. А енергиите на миналото понякога така са се сраснали с вас, че не 

знаете къде свършва вашата нереална част и къде започва вашата Божествена част. 

И така, дерзайте. Всички възможности се намират пред вас. Кой ще може да се 

възползва от тях? 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 



Необходимо е да изградите 

Златния Век преди всичко 

вътре във вашето същество  

Сен Жермен, 9 юни 2010 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Времето, което измина от нашата последна среща, не е толкова много. И как мислите, 

какво правех аз през цялото това време? Аз внимателно наблюдавах кой от вас ще се 

осмели да приближи и да вземе Божествената възможност от златния поднос, върху който 

тя лежи. 

Ще ви напомня, че говорехме за строителството на Златния Век.5 И се търсеха онези 

смели и целеустремени хора, които биха поели върху себе си осъществяването на замисъла 

на Владиците. 

И аз не мога да сдържа смеха си, спомняйки си това, което имах възможност да 

наблюдавам. Наистина руският манталитет и руският начин на мислене твърде много се 

различават от американския. Какво се заеха да правят руснаците? Те се втурнаха тук и там 

да изграждат общини, да строят жилища и цели селища. 

Нито един човек на запад не би започнал да прави това. Вие дори не помислихте как ще 

работи всичко това. Вие не съставихте план. 

И как мислите да действате под ръководството на Възнесените Владици и да 

осъществявате техните планове, след като вие дори не намерихте свободно време да се 

отнесете внимателно към главното условие, намиращо се между Божествената възможност 

и вас. А именно: да преминете необходимите тестове, за да сте уверени, че работите за 

Владиците, Служите на Владиците, а не удовлетворявате някакви капризи и интереси на 

своето его. 

Никой не се замисли сериозно над въпроса как ще осъществява плановете на Владиците, 

без да има Техния кредит на доверие. 

Повярвайте на мен и на моя опит: нищо няма да се получи при вас дотогава, докато не 

влезете във вътрешно съзвучие с Божествения свят. Не е нужно да строите Златния век 

извън себе си. Необходимо е да изградите Златния век преди всичко вътре в самите вас. 

Вътре във вашето същество. За това е необходимо да измените своето съзнание. Нужно е да 

промените своята вътрешна същност. А онова, което е отвън, извън вас, послушно ще 

повтаря това, което е вътре във вас. 

Колко пъти давахме Учението, че този свят се явява просто отражение на вашето 

съзнание. И всеки път, когато започнете да правите нещо, вие забравяте тази проста истина. 

На нас действително са ни необходими рицари на духа, подвижици, готови да подчинят 

целия си живот в Служение на човечеството на Земята и на Великото Бяло Братство. Защо 

решихте, че на нас ни е нужно да се построят определено количество жилища или селища? 

Мислете не за външното. Мислете за качествата на вашите души. Външното само ще се 

случи, ако вътре във вас заблестят самородни късчета злато, оцветявайки в златен цвят 

сиянието на вашата аура. 

Ние идваме да даваме нашето Учение и внимателно следим как го прилагате на 

практика. И понякога изглежда, че е по-добре да не правите нищо, отколкото да го правите 

така, както го правите. Трябва да бъде избрана златната среда между работата над себе си и 

външната работа. И винаги трябва да се отдава предпочитание на вътрешната работа. 

Малко ли ви е опитът от социалистическото минало? Вие решихте, че сега е необходимо 

отново, както в онези времена, да строите нещо: да обръщате обратно реки, да пълните 

хамбарите на държавата или да строите гиганти на промишлената индустрия. 
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Великата идея не трябва да се профанира! Спрете и се замислете. Необходимо ви е 

преди всичко да седнете на чина и да изучите основите на Божествения Закон. Необходимо 

е да влезете в обителите на Възнесените Владици и да преминете целия курс на обучение. 

Трябва преди всичко да се разделите с невежеството и самонадеяността. 

Не вие ще строите Златния век. Владиците ще строят Златния Век. А вие просто ще 

служите с ръцете и краката си на Владиците. И резултатът от вашето строителство трябва 

да се прояви отначало под формата на придобиване на добродетели, такива като Смирение, 

Покорност, Целеустременост. 

На вас ви доставя удоволствие да бъдете първопроходци? Прекрасно! Докажете, че 

вътрешно сте готови за тази роля. Отърсете се от остарялата себичност. Намерете 

съзвучието с Владиците. Да, дори просто се уговорете с нашия посланик. Интересно е това, 

че много неуспели наши ученици се втурнаха да се занимават с общинно строителство. 

Необходимо е не да строите, а да се върнете в първи клас и отново да седнете на чина, 

защото вие не сте усвоили самите основи на Общината. А това, което подразбирате под 

Община, не става за нищо. Поставям ви две с минус за вашата работа! 

Много строители от социалистическите времена значително ви изпревариха в своето 

съзнание. Защото те действително работеха за Общото Благо и бяха изцяло предани на 

идеята. А вие сте предани на своето его и сте подчинени на удовлетворяването на неговите 

интереси. 

Както виждате, във всички времена е имало хора, притежаващи духовни достижения, 

дори във времето, което е прието да се асоциира с безбожието. 

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 развиете 

рицарските качества във вашето време. Къде са истинските рицари, готови да пожертват 

живота си заради своите дами? Само не ми казвайте, че времената са се променили. Духът 

на рицарството, способността да се пожертваш заради отечеството, никога не е изчезвал. 

Мъжественост, храброст, смелост, безстрашие, преданост, чест и достойнство – защо 

забравихте тези качества на Духа? 

Ще се наложи внимателно да се поровите в своята душа и да изровите тези качества, 

защото ще са ви необходими в съвсем близко време. 

И рицарските турнири могат напълно да бъдат заменени със състезания по познаване 

трудовете на великите посветени. Но не тези посветени, които наричат себе си така и 

провеждат семинари за пари, а онези посветени, чиито имена останаха в аналите на 

историята: Питагор, Ориген, Конфуций, Сократ, Лао Дзъ, Блаватска… 

Без владеене на меча на знанието, без оседлаване на коня на егото, вие няма да можете 

да станете рицар на Словото за всички времена. 

Не се страхувайте от неуспехите, не се страхувайте, че ще сгрешите. Следвайте нашите 

указания: всички жалони по Пътя вече са поставени, всички завои са обозначени и дори 

опасните участъци по Пътя са отбелязани. 

Само съвсем бездарните и мързеливите няма да могат да овладеят предстоящите задачи. 

Рицари на Духа! На вас ви приляга да се занимавате с достойни дела, а не да се 

излежавате на дивана и да гледате телевизия. Понадигнете се и направете поне няколко 

крачки в посоката, която ви указваме. 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 



Вие сте обречени 

на Златния век! 

Сен Жермен, 18 юни 2011 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Дойдох в този ден, дами и господа, за да засвидетелствам още веднъж пред вас 

привързаността на Възнесените Същества към Истината и към Служението на еволюциите 

на планетата Земя. 

И намерението ни е да прокараме това наше Служение в живота! Ние имаме намерение 

да прокараме активно в живота онези основни принципи, върху които трябва да бъде 

построено обществото на бъдещия Златен век, който аз неизменно насърчавам във вашето 

съзнание. И когато все повече и повече сте проникнати от идеите на Златния век, той ще 

започне своето проявление на физическия план. 

Вие сте обречени на Златния век, защото такава е Волята на Бога и такова е желанието 

на Възнесените Същества сега! 

И колкото и да ви изглежда странно, ние сме изпълнени с оптимизъм и както и преди 

свързваме възраждането на Златния век с Русия. И колкото по-голямо съпротивление 

предизвикват сега всички наши принципи и идеи в умовете на населението на тази страна, 

толкова по-бързо махалото ще се люшне на другата страна. И всичко онова, което 

изглеждаше несбъдната мечта, ще покаже напълно другата си страна. И онези качества, 

които сега пречат на промените, Бог ще обърне в своя полза. Не се съмнявайте, че 

промените и преобразуванията ще станат. Звездите, космическата възможност и всички 

Небесни Същества са вече готови за пришествието на Златния век. Остана малко за 

вършене – да се види как необходимите преобразувания ще се осъществят на физическия 

план. И дори в случай, че това не стане в живота на сегашното поколение, както очаквахме, 

то ще се случи в най-близко обозримо бъдеще. 

Не карайте Възнесените Същества да чакат! По-смело се включвайте в процеса на 

формиране на новото съзнание, на новото мислене. Именно когато допуснете в своето 

съзнание това, че всичко може да се промени и може да се промени в съответствие с 

Божествения Закон, тези промени ще станат. 

Възлюбени, предстои ви огромна работа по изменението на вашето съзнание. И трябва 

да ви кажа под секрет, че ние вече извършихме основната работа. Ние прокарахме 

достатъчно количество Божествена енергия на промените във вашия свят. И сега тази 

енергия издигна на повърхността пяната на всичко онова старо и отживяло, което трябва 

след време да бъде отнесено от ветровете на еволюционните промени. 

Затова не си струва толкова да скърбите, че всичко е лошо. Устремявайте се в 

съзнанието си към Божествени впечатления. Пазете в себе си детската вяра в чудесата. И 

чудото непременно ще се случи! 

Заслужава си да развивате и култивирате в себе си чувството за значимост на всичко 

случващо се във вас и около вас. Най-драматично се изживява именно моментът, когато 

става обрат от старото към новото. Не се бойте от промените, които предстоят! Мислете за 

онези огромни възможности, които се разкриват! 

Замислете се за това, че новите възможности откриват пред вас перспективи за съвсем 

друг живот, когато ще можете да гледате по-уверено в бъдещето, когато ще изчезнат 

страхът и неувереността, когато вековните навици и привързаности, характерни за народа, 

ще се стопят и разсеят като облаци. И слънцето на Божествената възможност ще освети 

перспективите, които ще се разкрият пред погледа ви. 

Не фокусирайте вниманието си върху негативното, което съществува сега. Допуснете в 

съзнанието си мисълта, че всичко непременно ще се промени и ще се промени към добро. 



Още веднъж повтарям: космическата възможност за Русия, а след нея и за цялата 

планета се запазва. И аз самият съм готов да дойда във въплъщение и да възглавя 

правителството на Златния век, когато на Земята се създадат условия за моето въплъщение. 

Аз самият подготвям на финия план на планетата Земя необходимите условия. И аз 

приветствам всеки, който е готов да смени негативното състояние на съзнанието си със 

състояние на очакване на промени към по-добро. 

Цялата работа, възлюбени, е във вашето съзнание. Чрез култивиране на правилна 

нагласа, правилни образци на поведение и въвеждане на нравствените норми на поведение 

в обществото, могат да се постигнат много големи промени за броени години. 

Разбира се съпротивлението на силите, които отстояват старото, е огромно. Но точно 

поради това огромно съпротивление ние имаме възможност да противопоставим равна по 

големина сила на промените. И рано или късно ще успеем да направим пробив, и 

промените и измененията ще нахлуят във физическия план като водната стихия на разкъсан 

бент. 

Ние вярваме, че сред вас ще се намерят достатъчно индивиди, готови да бъдат в челните 

отряди, които ще поемат върху себе си ударите и ще ги издържат с чест! 

Говоря за неизбежния процес, когато новото съзнание идва на смяна на старото. 

Отначало то покълва в умовете и сърцата на малцина смелчаци, които се осмеляват да 

противопоставят на старото мислене новото мислене, на старите образци на поведение да 

противопоставят новите образци на поведение. И отначало нашите представители на 

физическия план ще изглеждат като бели врани. Но ние ще усилим всяко тяхно действие, 

слово и постъпка. Защото един човек, който гори за осъществяването на идеите на Златния 

Век за планетата Земя, е способен да запали сърцата на много хора около себе си. 

Необходими са ни светлоносци, готови да се пожертват, да пожертват всичко, което 

имат, за прокарването на новите идеи и новия начин на живот, който неизбежно ще дойде 

на смяна на стария начин на живот. 

Включвайте се в работата по преобразяването на живота на планетата Земя върху 

основата на Божествените принципи и Богоръководството! 

Та това е толкова просто, възлюбени! 

Просто се иска желание от ваша страна и ние ще ви изпълним с недостигащата 

решимост! 

Иска се само малко устрем от ваша страна и ние ще ви изпълним с енергия и сила! 

Иска се проява на любов и състрадание към хората, които се нуждаят от любов и 

състрадание, и ние ще ви дадем Божествена възможност за преобразяване на обществото! 

Има ли сред вас смели и храбри? 

Чухте ли със сърцето си моето днешно послание? 

И ако сте готови да встъпите в нашите челни отряди от доброволци, напишете ми писмо 

и аз лично ще се заема с вашето обучение и ще дам необходимите наставления. 

Аз съм уверен, че тази нощ в моята обител ще се нареди дълга опашка от желаещи да 

помогнат на еволюциите на планетата Земя! 

Очаквам ви! 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

 



По-смело встъпвайте в  

Новата Епоха –  

Епохата на Водолея! 

Сен Жермен, 30 декември 2011 г.  

  

АЗ СЪМ Сен Жермен, отново дошъл при вас, дами и господа! 

Аз дойдох в навечерието на новата година, за да ви съобщя, че имам 

намерение  да  взема под свой контрол  ситуацията на планетата по-активно през 

настъпващата година! 

Идвам да ви напомня, че именно аз съм Йерархът на настъпващата епоха. Затова именно 

аз дойдох днес, за да ви кажа, че новите енергии, енергиите на настъпващата епоха на 

Водолея най-накрая изцяло и напълно встъпиха в своите права! 

Най-накрая човечеството почти изцяло се потопи в новите енергии! 

Това ще ви се стори необичайно и ново. Вие ще бъдете учудени и обезкуражени. Защото 

всичко ще започне да се променя. Аз дойдох да ви известя, че насъщна потребност на 

момента е вашата готовност за предстоящите промени. 

Тези, които успеят да удържат своето съзнание на вибрациите на Радостта, Любовта, 

хармонията и щастието, ще могат да се насладят 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 разделят с тези енергии от миналата епоха. 

Аз дойдох да възвестя началото на Новата Епоха – Епохата на Водолея! И като Йерарх 

на настъпващата епоха, аз ви подготвям изненада! Тази изненада е за всеки от вас, който се 

докосне до енергиите, съдържащи се в моето новогодишно послание! За вас настъпва 

период, когато едно ваше желание, изказано наум или на глас, желанието да се разделите 

със старите енергии, ще бъде достатъчно, за да преминете в съзнанието си на друго 

вибрационно ниво. 

Тази възможност е открита именно сега! Именно сега настъпи този Божествен срок, 

когато ще можете да промените своето съзнание и своя  подход към живота. От вас се иска 

само да озвучите желанието си на глас или да го кажете наум. 

Всички Небесни Същества са готови да ви окажат помощ! И аз, като Владика, 

отговарящ за настъпването на Новата Епоха, като Владика, който приема щафетата от 

миналото, за да се устреми към бъдещето, ще поема върху себе си грижата за вашите души. 

Още сега, без да се бавите, се обърнете към мен! Ще бъде оказана помощ на всички, които 

ясно изразят своето желание да се откажат от миналото и да получат новите енергии, 

енергиите на обновлението, енергиите на устремеността и радостта! 

Новата епоха ще бъде характерна с това, че всеки от вас, който пожелае, ще получи 

възможност безболезнено и почти мигновено да повиши своите вибрации до онова ниво, 

което е необходимо за качествено съществуване в Новия Свят. 

Пред вас се открива възможност да се разделите с миналото! Именно сега! 

Сега, след като ви зарадвах с новата Божествена милост, аз съм готов да кажа още 

няколко радостни слова, които се отнасят до бъдещото ни сътрудничество с вас. 

Не мислете, че Възнесените Същества са някъде далеч и не ви чуват. Аз чувам всеки 

ваш призив, отправен към мен. И когато се намирате в каквото и да е негативно, 

некачествено състояние на съзнанието, аз ви моля да си спомните за моето съществуване и 

да се обърнете към мен с пламенен призив-молба за избавянето ви от вашия негатив. Така, 

постепенно, ние ще можем да преодоляваме вашите некачествени състояния едно след 

друго. 

Ще ви разкрия една голяма тайна. И тази тайна вие всички я знаете отдавна и без мен. 

Тайната се състои в това, че вие сами, всеки от вас сам, определя вътре в себе си: да 

попадне ли в негативно състояние на съзнанието, или да не попадне. Има моменти, когато 

вътре в себе си вие решавате:  дали да се поддадете на лошо настроение, или не, дали да 



започнете да осъждате този или онзи човек, или не, да се поддадете ли на обида, или не, да 

се поддадете ли на скръб, или не. 

Това решение вземате вие и никой друг. И когато решавате да се поддадете на старите 

енергии, вие потъвате в тях през глава и тогава дори аз не мога да ви помогна. Затова още 

щом някаква негативна енергия започне да ви завладява, веднага се обръщайте за помощ 

към мен. Аз ще ви помогна да извисите съзнанието си! Аз ще ви изпратя моята усмивка и 

ще ви протегна ръка за помощ! В най-трудния момент от  живота ви. Така ние ще можем да 

преодолеем старите енергии. И тъй като природата не търпи празно място, веднага при 

всяко негативно състояние на вашето съзнание призовавайте противоположното, 

позитивно състояние. 

Страхът е най-голямото зло във вашия свят. Съвършената Любов замества всякакъв 

страх. Изобщо, всяко негативно качество може да бъде разтворено с този универсален 

разтворител. Практически всички негативни енергии около вас могат да бъдат погълнати и 

разтворени от енергията на Любовта. 

Радостта и Любовта идват при вас тогава, когато е силна вашата вяра. Когато в 

съзнанието си се опирате на Бога и Възнесените Същества. 

Затова ви напомням, че е необходимо постоянно да се обръщате за помощ към мен. 

Защото  сега именно аз съм това същество, на което е възложена отговорността по прехода 

на съзнанието на човечеството на качествено ново ниво. 

Аз и вие, ние заедно, сме способни да извършим чудото, което непременно ще се случи! 

И сега ще ви разкрия една тайна! Тази нова тайна касае новата Божествена милост, която 

получи планетата Земя. 

Току-що на заседанието на Кармичното Ръководство бе взето решение да се предостави 

на разположение на планетата Земя допълнителна енергия. Нова порция Божествена 

енергия. И всички, които ще вибрират на честотите на Радостта, Любовта и Божествената 

Свобода ще получат през предстоящата година и в следващите години небивала подкрепа 

от Небесата. Всички, които  отказват да приемат  новите енергии, постепенно ще 

бъдат  лишавани  от своето привилегировано положение в света. Старите институции, 

обществените  и нституции, основани на енергиите от миналото и вибрациите на отиващата 

си епоха, постепенно ще бъдат замествани с нови институции. 

Аз подкрепям онези, които не се страхуват от промените, които са готови да отстояват 

принципите на Божествената Свобода, на колективизма в живота си. Аз подкрепям всички, 

които са готови за сътрудничество, основано не на принципите на личната изгода, а на 

принципите на Общото Благо и Добро. 

Нови принципи идват във вашия свят. За тяхното проявление се искат готови сърца, 

сърца на хора, безстрашно предани на еволюцията. Аз много се надявам, че сред вас, които 

четете това мое послание, ще се намерят няколко-стотин човека, чрез които аз лично ще 

мога да работя и да провеждам своите енергии във вашия свят! 

Аз съм готов за работа и сътрудничество с еволюциите на планетата Земя! 

Готови ли сте вие? Аз много се надявам, че ако днес още  н е сте готови и не можете да 

застанете в редиците на първопроходците, то утре ще можете да преодолеете остатъците от 

енергиите на миналото и смело ще заявите на Небесата за своята готовност да станете 

сътрудници на Йерархията на Силите на Светлината, сътрудници на Възнесените 

Същества, сътрудници на Владиците на Мъдростта! 

Аз се сбогувам с вас. Но ви моля да не забравяте това мое послание и да го препрочитате 

всеки път, когато енергиите от миналото се стремят да проникнат във вашето съзнание. 

Пазете се и се ограждайте от всякакви негативни енергии на миналото. 

По-смело встъпвайте в Новата Епоха – Епохата на Водолея! 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

 

 



За тези, които са с Бога, 

нищо не е страшно! 

Сен Жермен, 26 юни 2012 г. 

 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Дами и господа, аз отново дойдох при вас, за да утвърдя своето присъствие и да 

засвидетелствам почитта си към вас, които неуморно работите над себе си, четейки нашите 

Послания. 

Това наистина е огромен труд, който полагате, възлюбени! 

Дойде времето, когато единствено вашите всекидневни усилия, които полагате при 

усвояването на Божествената наука, могат да променят ситуацията в света. Сега дойде 

времето, когато всички ваши усилия ще се приумножават многократно! И нека да не ви 

смущава това, че не всичко около вас се променя с тези темпове, с които бихме искали. За 

съжаление, материята е много инертна и вашите усилия ще дадат резултат едва в края на 

текущото десетилетие. А аз на свой ред ви обещавам, че още в най-близко време ще бъде 

отпусната нова порция енергия за планетата Земя! Още в най-близко време вибрациите на 

планетата ще преминат на ново ниво! 

И какво става, възлюбени, когато започвате да полагате усилия, за да въведете ред в 

дома си или в офиса? Да, отначало всичко изглежда много непригледно. Вие размествате 

нещата, изхвърляте онова, което не ви е нужно и премествате всичко на новите места. 

Същото се случва с вашата планета и с вас самите. Енергиите и вибрациите на Новата 

епоха буквално изстискват от вашите четири низши тела всички кармични натрупвания, 

които са се събрали там за милиони години. Всичките вехтории на старото съзнание и 

старото мислене лежат разхвърляни около вас. И разбира се, на първо място е страхът. 

Защото тази част от вас и от колективното безсъзнателно на човечеството, която се е 

сраснала с тъмните енергии, с негативните енергии, изпитва страх. Няма и не може да има 

място в новия свят за старите енергии, за старото мислене, основано на страха! Затова под 

въздействието на всепоглъщащата Божествена енергия на Любовта всичко старо изпитва 

страх. И много скоро целият стар свят ще рухне в безсилие! И новото мислене и новото 

съзнание ще встъпят в своите права. 

Това е Закон! Искате или не искате, приемате ли го със своето външно съзнание или не, 

новият порядък идва в света! 

А сега всичко изглежда разхвърляно и непригледно. Аз ви уверявам, че всичко това е 

временно! И съм готов да ви дам съвети как с най-малко трудности да преминете към 

новата спирала на еволюцията. За тази цел е необходимо да се изпълните с безстрашие и да 

се опирате на онази част от вас, която не се страхува от промените! 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. 

Когато правите почистване на дома си, отначало всичко има не съвсем спретнат вид. Но 

с течение на работата, когато полагате усилия, всичко придобива нов вид и нов ред. 

Така е и на границата на смяната на епохите. Отначало всичко изглежда разбъркано и ви 

се струва, че не можете да отделите това, което ще ви потрябва в новата епоха от онова, 

което принадлежи към старата епоха и от което вие трябва да се откажете. Но когато сте 

въоръжени със знания за протичащите процеси, на вас ви е по-леко да преживеете 

съществуващия хаос, който скоро ще бъде сменен с нов порядък. 

Аз дойдох в този ден, за да ви предам увереност в утрешния ден! Защото от това 

доколко ще бъдете уверени, че занапред ви чакат много по-радостни и светли времена, 

зависи продължителността на преходния период. 

Предстои ви да промените своето съзнание, да промените подхода към всичко, което ви 

обкръжава. Защото новата епоха ще се основава на съвършено различни принципи! И ако 



се вкопчвате в страха, в индивидуализма, в ограниченията, ще останете назад, ще изпуснете 

влака на еволюцията. 

Защото за новата епоха ще бъде характерен колективизмът, свободата и отношенията, 

основани на дружбата и любовта! 

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

И колкото по-бързо сте способни да преустроите своето съзнание, толкова с по-малко 

катаклизми и трудности ще се сблъска човечеството в най-близко време. Защото цялото 

външно неблагополучие е обусловено само от вашето нежелание да се пренастроите и да 

приемете енергиите на новата епоха. 

Аз много ясно определих задачите, които стоят пред вас. И сега трябва да отделя още 

малко време, за да кажа какво ви готви настъпващата епоха. 

Тогава, когато ви се стори, че сте заобиколени от непреодолими прегради, именно в този 

момент трябва да вдигнете глава нагоре и да се обърнете към Бога. Защото за новата епоха 

ще бъде характерно връщането от неверието към вярата, от атеизма към божествеността. 

Предстои ви да прочетете отново нашите Послания, всички до едно. Вие трябва да 

разберете, че тези Послания представляват за вас ръководство по преход в новата епоха – 

Епохата на Водолея. Можете да ги разглеждате както библия за новата епоха или просто 

като препоръки за времето на прехода. Във всеки случай онези от вас, които успеят, 

преодолявайки вътрешното си съпротивление, да се заемат сериозно с изучаването на 

нашите препоръки за новата епоха, ще имат предимство пред другите хора, които са 

толкова невежи, че се опитват към новата епоха да приложат мерките от предшестващите 

епохи.  

Радвам се да ви протегна ръка за помощ и да окажа подкрепа на онези храбри 

първопроходци, които рискуваха да последват нашите съвети и се устремиха безстрашно в 

Новата епоха, подлагайки платната на своето същество на вятъра на промените. 

Не се страхувайте от нищо!  За онези, които са с Бога, нищо не е страшно! 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

 

 

Ще влезем достойно 

в Новата Епоха! 

Сен Жермен, 24 декември 2012 г. 

  

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

АЗ СЪМ отново дойдох при вас, дами и господа! 

Целта на моето днешно идване е да утвърдя нашите съвместни постижения! 

Да, възлюбени, като Йерарх на Новата Епоха, аз с удовлетворение констатирам факта, 

че успяхме със съвместни усилия да преместим цялата грамада на физическия свят в 

точката, от която е невъзможно връщането към енергиите на миналото! 

Това стана буквално преди няколко дни. 

По времето, когато човечеството очакваше поредния край на света, ние извършихме 

огромна работа по прехода към по-високо ниво на енергиите на физическата октава на 

планетата Земя.   

И сега е невъзможно да не се забележи как промените във физическия план се проявяват 

все по-явно и по-явно. 

Точката на необратимост е премината! 

Какво означава това за човечеството? Това означава, възлюбени, че не ви застрашава 

връщане към енергиите, които се изчерпаха по време на предходната епоха. 

Вече не ви заплашва онзи кошмар,  който преживя човечеството за изминалите 2000 

години. 

Новата Епоха встъпи в своите права! 



И аз, като неин Йерарх, искам да ви уверя, че човечеството като цяло е готово да 

осъществи прехода в Новата Епоха чрез промяна на своето съзнание. 

Вие недоумявате, защото изглежда, че нищо не се е случило и наоколо всичко е както 

преди. Това не е така, възлюбени. И смея да ви уверя – а и вие, много от вас, и сами вече 

разбрахте, че се извърши глобална промяна на енергиите на планетата Земя. 

Разбира се, някои от вас не са готови да приемат новите енергии. Мнозина се опитват да 

се върнат в миналото, където им беше уютно и комфортно. 

Но, възлюбени, толкова ли ви беше добре? И не е ли вашата носталгия по миналото 

просто страх от бъдещето? 

Смелостта е качеството, което ви е необходимо! 

Радостта трябва да бъде винаги с вас! 

Вашето същество трябва да бъде отворено за промените. Нима не ви е интересно да 

разберете какво ви е приготвила Новата Епоха? 

В Новата Епоха няма да има място за такива егоистични прояви като нетърпимостта, 

порока, омразата, неприязънта. 

За Новата Епоха ще бъдат характерни толерантността, свободата и независимостта. 

Независимостта от външните обстоятелства.  

Вие ще можете по-свободно и решително да проявявате своята Божествена природа. Но 

всичко, което противоречи на Божествения Закон, ще среща по своя път все по-големи и 

по-големи трудности. 

И ако сте привързани към миналото, ако сте свикнали да живеете в страх, ще ви се 

наложи да се разделите с вашите навици. Незабавно! 

Сега ви предстои решително да се замислите над въпроса, какво във вас не съответства 

на изискванията на времето. 

Егоизмът във всичките му проявления ще бъде пометен от колективизма, от 

колективната отговорност за съдбата на света и родната планета. 

Страхът, в каквото и да се изразява той, е необходимо да бъде заменен с увереност в 

утрешния ден и свобода от външните обстоятелства. 

Какво може да застане на пътя ви, когато неразделно сте свързани с Бога и Владиците, 

когато Божественият Закон  ръководи  живота ви? 

Вие с лекота ще преодолеете всякакви трудности и всякакви препятствия. И онези 

динозаври от вчерашния начин на живот, които се опитват да се вкопчат в миналото, ще 

бъдат принудени да напуснат световната сцена. Нови хора, чийто мироглед съответства на 

Новата епоха, ще дойдат на смяна на старото поколение ръководители. И в управлението 

на света много скоро ще се случат онези промени и размествания, които ще дадат 

възможност да се прокарат Божествените принципи на ръководство в управлението на все 

повече и повече страни. 

Вие знаете, че по време на моето последно въплъщение като граф Сен Жермен аз се 

специализирах точно в това, да регулирам по оптимален начин политическата ситуация в 

света и специално в Европа. 

Като че ли моите усилия не донесоха голяма полза, но Възнесените Същества придобиха 

огромен опит, с помощта на който са готови да извършат сегашните промени. Няма да ви 

бъдат дадени всички тънкости на извършващите се промени. Само с всяка изминала година 

ще усещате все по-голямо и по-голямо проникване на Божествените принципи в живота си 

и в живота на цялата планета. 

Разбира се, старото ще се съпротивлява. Но тези жалки напъни вече не са страшни за 

основната част на човешкото общество, която все по-уверено и по-уверено ще гледа в 

утрешния ден! 

Жалко, че нашите наставления и ръководство не са достъпни за по-голямата част от 

населението на планетата Земя. Обаче за Новата Епоха ще бъде характерно мигновеното 

разпространяване на всичко позитивно, което ще се случва в най-различни кътчета на 

земното кълбо, в умовете на най-добрите представители на човечеството. 



Всичко напредничаво ще се разпространява веднага по цялата територия на земното 

кълбо, не само благодарение на интернет. 

Нещо подобно на интернет, само че на финия план на планетата Земя, започва да 

действа сега! 

Това е глобална мрежа за позитивно мислене. Това е глобална мрежа, в която само 

Божествените принципи и методи ще се разпространяват със скоростта на светлината по 

цялото земно кълбо. 

Вие можете да се включите към тази глобална мрежа незабавно. Сега ще ви дам достъпа 

до нея. 

Думата за вход в мрежата е: Нова Епоха 

Паролата за включване е: Ново Съзнание. 

Веднага щом попълните вътре в своето същество необходимите данни за вход в 

глобалната мрежа, ще можете да се възползвате от всички нейни предимства. 

Вашето съзнание, вашето Божествено съзнание, на фино ниво ще влезе във 

взаимодействие със също такива съзнания, устремени към Бога и предани на Владиците. И 

преумножено на броя на участниците в тази нова глобална мрежа, новото съзнание все по-

успешно и по-успешно ще започне своето разпространение по планетата Земя. 

Аз съм с вас! 

Ние сме заедно! 

Ще влезем достойно в Новата Епоха! 

Напред! 

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

 

 

Аз ви призовавам да следвате 

вашите идеали независимо 

от всичко! 

Сен Жермен, 26 юни 2013 г. 

  

АЗ СЪМ Сен Жермен! 

Дами и господа, аз отново дойдох при вас, за да засвидетелствам своята почит на тези от 

вас, които неуморно работят над себе си и правят всичко възможно за проникването на 

енергиите на Новата Епоха в обкръжаващия ви свят! 

Аз дойдох днес, за да си спомните онази епоха, в която много от вас се въплъщаваха. И 

аз дойдох днес като ваш Рицар-Командор! 

Аз съм длъжен да ви напомня, че имаше такова време, когато съществуваха рицарските 

ордени. И съм длъжен да ви напомня, че в онази епоха, точно така, както и във ваши дни, 

имаше истински рицари на Духа, готови да пожертват своя живот заради идеалите. И 

имаше такива, които също носеха доспехи и участваха в рицарски турнири. Но техните 

сърца мълчаха и не провеждаха Божествената истина и истинските идеали в света. 

И във ваши дни има истински рицари на Духа, които са готови да отстояват своите 

убеждения във всяка житейска ситуация. Има и такива, които прикривайки се с Учението, 

действат за своите користни интереси и се опитват да си съберат паство и да го насочат в 

съответствие с личните си интереси. 

Не е ли истина, че това е много разпространена картина във вашето общество? 

Мнозина събират групи и се опитват да ги водят. Слепците водят слепи.  

Днес аз дойдох да ви придам импулса на вярата и истинското направление, което сте 

призвани да следвате. 

И така, вземете за образец кодекса на рицарската чест. Има истински идеали, за които 

вие трябва да се сражавате и от които не можете да отстъпите. Има и фалшиви двойници на 

истинските идеали. 



Когато ми казвате, че не можете да направите различаване, че не можете да определите 

дали лидерът, който следвате, е истински или лъжовен пастир, вие хитрувате. Вие винаги 

знаете истината! Вашите сърца са най-съвършеният инструмент за разпознаване във вашия 

свят. И когато не слушате сърцето си, вие започвате да слушате вашия ум, който винаги ще 

ви докаже защо е по-удобно и по-безопасно да следвате някого. 

Сега трябва да получите по-определена престава за това къде се намират истинските 

ценности, и къде – техните двойници. 

Луната също свети. Но тя свети с отразената светлина, идваща от слънцето. Затова има 

такива, които прокарват във вашия свят истинската Божествена Светлина, а има и такива, 

които светят с отразена Светлина. И това е също така очевидно, както когато наблюдавате 

луната и слънцето. 

Вие встъпвате в Новата Епоха. Основното качество, което ви предстои да отработите в 

Новата епоха, е качеството различаване. За да развиете това качество не е нужно да 

посещавате лекции и семинари. Това качество е присъщо на всеки от вас по рождение. 

Всички вие в детството си сте владеели това качество. Но когато сте попаднали сред 

фалшивите ценности, които са завладели вашия свят, вие сте се поддали на влиянието на 

обкръжението и сте започнали да разчитате на вашия плътски ум, а не на сърцето си. 

Затова вашата задача е просто да върнете в живота си истинските ценности. Към тези 

ценности се отнасят чувството за дълг, достойнството, предаността, вярата и любовта. Аз 

мога да ви изброя много истински качества. Но и вие самите много добре ги знаете. Когато 

се опитвате да се прикривате зад фалшиви идеали, опитвате се да следвате лъжовни 

лидери, в душата си вие винаги знаете, че сте на грешен път. Защото в този случай вас 

винаги ви движи користта. Вие се опитвате да получите нещо за себе си. Няма значение 

какво е това – добро отношение, спокоен и сит живот, власт, пари, удовлетворяване на 

страстите или желанията. Във всички случаи това винаги е нещо, което е против 

Божествените ценности и истинския Дух на рицарството. 

Аз си давам сметка, че пребиваването във вашия свят прави практически невъзможно 

следването на истинските, Божествените ценности. Защото вашият свят на 90 процента се 

състои от фалшиви ценности. 

Но именно сега аз дойдох да оглавя тези от вас, които са готови да застанат под 

знамената на Възнесените Владици! Именно сега аз ви призовавам да застанете под нашите 

знамена като вашият Рицар-Командор! 

Лесно е да се удържи победа, когато врагът е слаб и малоброен. 

Чест и хвала на тези, които намирайки се в малцинство, удържат победа! Сега аз се 

обръщам именно към вас, които сте готови да пожертвате кратковременните изгоди и да се 

устремите към вечните и непреходни ценности. Кой от вас е готов да остави света на 

илюзорните играчки, с горящите светлини на рекламите и завличащ ви със своя фалшив 

външен блясък, и да излезе на полето на сражението за истинските ценности, към които се 

отнасят вашата преданост към Братството и Владиците и вашата несломима вяра и любов! 

Аз съм готов да оглавя тези от вас, дами и господа, които няма да се побоят да застанат в 

защита на своите идеали пред многократно превъзхождащите ги сили на противника! 

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, 

отколкото Бог и следването на Неговия Закон. 

Изхождайки от това, всичко останало ще ви стане ясно и ще придобие друг смисъл. 

И самият ви живот е по-малко важна ценност, отколкото Бога и следването на Неговия 

Закон. Защото отдавайки живота си за Бога, вие получавате вечния Живот. А следвайки 

кратковременните интереси и увлеченията на илюзорния свят, вие губите душата си 

завинаги. 

Пожелавам ви да застанете на пътя на отстояване на Божествената истина. Именно сега 

настъпи времето, когато сте длъжни да демонстрирате вашата решимост и вашите 



убеждения пред лицето на илюзорните сили, които безсрамно ви се смеят в очите и не 

вярват, че още има хора, за които следването на идеалите е приоритетна задача на живота. 

Аз ви призовавам да следвате вашите идеали независимо от всичко! И това се нарича 

истински дух на рицарството! И това се нарича безсмъртие. 

Аз ви призовавам да встъпите във вечния Живот! Аз ви призовавам да вървите след мен 

– вашия Рицар-Командор. 

Ще влезем достойно в Новата Епоха – епохата на Водолея!  

АЗ СЪМ Сен Жермен! 
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