
за общочовешка колективна ме-
дитативна молитва, за насочва-
не и изстрелване на човешки мис-
ловен, интелектуален и сърдечен 
лъч към Слънцето, Галактическия 
център, земното магнитно ядро и 
земните полюси с цел повлияване 
на всички планетарни и социални 
бедствия.

Лъчът към Слънцето е с цел на-
маляване на слънчевата радиация; 
към земното ядро - за усилване на 
земното магнитно ядро; към полю-
сите – за спиране на преместването 
на магнитните полюси; към Галак-
тическия център – за активно уча-
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Излиза 2 пъти в месеца

- Учителю, ти наистина си пратеник на 
Бога и знаеш всички тайни.

- И вие - отвърна Иисус - ще бъдете 
истински синове на Бога и ще имате него-
вата сила, и ще знаете всички тайни. Тъй 
като мъдростта и силата могат да дойдат 
единствено от любовта към Бога. Затова 
обичайте вашия Небесен баща и вашата 
Земна майка с цялото си сърце и с всичкия 
си дух. И им служете, за да могат техни-
те ангели също да ви служат. Нека всички 
ваши дела бъдат посветени на Бога. И не 
давайте храна на сатаната, защото възмез-
дието за греха е смърт. При Бога е награ-
дата за доброто - Неговата Любов, която е 
знание и вечна жива сила.

Не убивайте и не яжте плътта на не-
винни жертви, за да не станете роби на 
сатаната. Защото това е пътят на страда-
нията, а той води към смъртта.

Из „Евангелие на есеите”

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА 
Прясната храна е истинската 
храна!

СПЕЛТА
сорт Ølandshvede

ПШЕНИЦА ОТ 
KHORASAN
Triticum turgidum polonicum
Древната пшеница на фараоните
открита в египетските пирамиди

Реколта 2012 г.
Пшеницата е произведена в 
екоселището от родови имения 
Васил Левски до село Славейково, 
община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Обогатена е 
с биодинамичен прапарат 500, който привлича етерните съзидателни сили към себе си и след 
това ги предава на растенията (рецепта по Рудолф Щайнер).
Пшеницата Ølandshvede, регистрирана в Генната банка на Дания като сорт спелта и 
отглеждана от древността, е гола спелта, т.е. тя няма нужда от специална машина за белене.
Цена на дребно:
Спелта – 4 лева за 1 кг.
Камут – 6 лева за 1 кг.
Телефон за покупка на едро и дребно: 0888693359

Ако 100 души, братя и сестри, или поне 10 души се съберат на едно място и 
концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат.

Учителя 

ПРИЗИВ

към всички 
духовни хора, 
ученици на бялото 
братство, към 
всички будни 
човеци с чисти 
сърца и стремежи

от 66 неправителствени 
организации по света

на стр. 2
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От стр. 1

стие на човешкия дух в 
собственото му повдига-
не на по-високи честоти; 
към хората по земята – с 
молитва за повече свет-
лина в сърцата и умовете.

Ра з р у ш а в а н е т о 
на отрицателния 
цикъл на всички 

социални и планетар-
ни бедствия е по силите 
на човешкото съзнание 
и човешката обединена 
мисъл. Една от множе-
ството non-profit орга-
низации по света (66 на 
брой), която застава зад 
проекта за обединяване 
на човешката мисъл и 
човешкото сърце, е Ини-
циативата за глобална 
кохерентност на чо-
вешкия ум (The Global 
Coherence Initiative), 
създадена от институ-
та ХартМат (HeartMath, 
„сърдечна математика”) 
към Станфорд през 2008, 
която обединява знаме-
нити учени, изследовате-
ли и лидери в различни 
социални области от це-
лия свят. Инициативата за 
глобална кохерентност на 
човешкия ум има за цел 
да подпомогне глобална-
та човешка и космическа 
промяна.

Предложението за обе-
диняване на човешките 
мисловни вълни е на-
учно обоснован проект, 

имащ за цел да обедини 
както мисловните, така и 
сърдечно-емоционални-
те вълни на загриженост, 
съчувствие, състрадание, 
любов, толерантност и 
отговорност на милиарди 
индивиди към мисията и 
призванието на човешкия 
род, който винаги е бил 
представител на духа на 
познанието и духа на хар-
монията във Вселената.

Научните общности по 
цял цвят стигат до съгла-
сие относно способността 
на естествения магнит на 
човешкото сърце и на чо-
вешкия мозък да повлия-
ват пряко на магнитните 
полета на Земята, маг-
нитното ядро и магнит-
ните полюси. Взаимното 
повлияване и интерфейс 
между магнитните вълни 
на земята и магнитните 
вълни на човешкото тяло 
детерминират радикално 
както човешкото здраве, 
така и човешките боле-
сти. Това взаимно афек-

тиране на човешкия и на 
земния организъм става 
особено по време на ци-
клите на интензифицира-
не на слънчевата актив-
ност.

Между създателите на 
Човешкия мисловен лъч, 
инициаторите за снабдя-
ването на Ноосферата 
със Стрела и глобална 
квантова кохерентност, 
наред с множество други 
учени по света, са Rollin 
McCraty, Ph.D of Boulder 
Creek, California, който е 
координатор на Светов-
ния монитор за кванто-
ва кохерентност; Annette 
Deyhle, Ph.D of Boulder 
Creek, California, която е 
координатор на институ-
та ХартМат в Станфорд; 
Jose Arguelles, световно 
известен учен, пръв де-
кодирал календара на 
маите и основател на 
съвременното движение 
за Noosphere, Iaw of time, 
Harmonic convergence, 
ect.; Johann Ge Moll, 

ПРИЗИВ
от 66 неправителствени 

организации по света
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учен, изследовател към 
Noosphere.org, G2 Institute 
for integral Aesthetics; Irinia 
Delin, учен към Iaw of time 
и G2 Institute for integral 
Aesthetics, CA, USA.

Колективната медита-
тивна молитва в Бълга-
рия ще се проведе на 
21 август от 13 до 14 
часа и от 21 до 22 часа 
на Седемте рилски езе-
ра. В общочовешкия 
лъч може да се вклю-
чат и тези, които нямат 
възможност да са на са-
мото място.

О, Слънце, образ огнен 
на Христос,
върни се в нашите гърди 
да запламтиш,
а ти, сърце, излез навън 
– светило,
и своята рациация без-
крайна намали.

О, Галактичен център,
към когото, от когото и 
чрез когото

се стреми всичко, което 
се стреми,
от когото, чрез когото 
и към когото
струи всичко, което 
струи!
О, Галактичен център,
събери ни в една радост,
раздели ни от нашите 
тела,
извади ни от времето и 
постави в мига.

Нека изпратим една 
добра мисъл към целия 
свят. Законът е: Ако 
изпратите тая мисъл 
както трябва, то рабо-
тата, която ще извъ-
ршите, може да е рав-
на на работата, която 
извършвате през целия 
живот.

Ще се молите за всич-
ки хора по света. Един 
закон гласи: Когато се 
молиш за други, само 
тогава молитвата ти 
добива магическа мощ, 
когато се придружава с 
любов към тях.

Учителя 
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Психология на гнева: това е да искаш 
нещо и  някой да те предпазва да го 
имаш. Някой да те блокира, да се 

превърне в пречка. Цялата ти енергия се стре-
ми да вземе нещо и някой блокира тази енер-
гия. Ти не може да имаш това, което искаш.

И тази измамна енергия се превръща в 
гняв... гняв срещу човека, който ти пречи да 
изпълниш желанието си. Не можеш да се 
предпазиш от гнева, защото той е „вторичен 
продукт“, но можеш да направиш нещо друго, 
така че изобщо гнева да не се появи. 

Запомни едно в живота: Не си пожелавай 
нещо толкова силно и да го имаш на цената на 
всичко. Бъди поне малко „шеговит“.

Аз не казвам да нямаш желания въобще – 
защото така ще се чувстваш потиснат. Аз каз-
вам: желай, но нека желанието ти бъде ше-
говито. Ако то се сбъдне – добре. Ако не се 
сбъдне – може би не е време за него. Може би 
следващия път. Учи се на тази изкусна игра от 
актьора.

Често се идентифицираме с желанието си и 
когато то е блокирано и така предпазва енер-
гия ни да избухне. Оставайки в тебе - то те из-
гаря. 

Когато желанието завладее съзнанието ни, 
но е блокирано – то те изгаря.

В състояние на почти безумие /умопомра-
чение/ си способен дори и на нещо, за което 
после ще се разкайваш. Това може да доведе 
до последствия, които да объркат живота ти. 
През хилядолетията за казвали: Стани човек 
без желания. Но това е нечовешко. Дори хора-
та, които твърдят това, ти дават мотив – жела-
ние. Ако се превърнеш в човек без желания, 
ще постигнеш върховната свобода на мокша*, 
на нирвана*. Това също е желание.

Можеш да потиснеш едно желание в името 
на по-голямо желание и може даже да забра-
виш, че си същия човек. Ти просто си сменил 
целта. Разбира се, малко  хора се стремят да 
постигнат мокша, така че няма да имаш много 
съперници. Всъщност хората ще бъдат много 
щастливи, че ти възнамеряваш да постигнеш 
мокша – един съперник по-малко в живота. Но 
що се отнася до теб – нищо не ще се промени.  
И ако нещо се появи, което смущава желани-
ето ти да постигнеш мокша, гневът отново ще 
избухне. И този път ще бъде по-голям, защото 
желанието е твърде голямо. Гневът винаги е 
пропорционален на желанието.

Бях чувал....
Имало три християнски манастира близко 

до гората. Един ден трима монаси се срещна-
ли на кръстопътя. Всеки път водел обратно до 
селото на техния манастир. Всеки монах при-
надлежал на различен манастир. Монасите 
били изморени и седнали под дърветата. Под-
хванали разговор - да минава времето.

Единият от тях казал: „Едно нещо трябва да 
приемете: що се отнася до начетеност и зна-
ние, нашият манастир е най-добър“.

Другият монах казал: „Съгласен съм. Вярно 
е. Вашите хора са далеч по-ерудирани, но що 
се отнася до аскетизъм, дисциплина и духов-
но израстване, не може да се мерите с нашия 
манастир. И запомни: начетеността няма да ти 
помогне да разбереш истината. Това е духов-
но учение и ние сме най-добрите, що се отнася 
до него.“

Третият монах казал: „ И двамата сте пра-
ви. Първият манастир е най-добър по начете-
ност и знание. Вторият манастир е най-добър 
в дисциплината, аскетизма и постенето, но що 
се отнася до смиреност и ниско его ние сме на 
върха.

Смиреност и липса на его... Но монахът, из-
глежда, не разбирал какво казва: „Що се от-
нася до смиреност и липса на его ние сме на 
върха“.

Даже смирението може да поеме по пътя на 
егото. Липсата на его да стане его. Трябва да 
сте наясно с това. Не бива да спирате гнева. 
Не трябва по никакъв начин да държите гнева 
под контрол – ще ви „изгори“, ще ви разруши. 
Искам да кажа, че трябва да стигнете до „коре-
ните“. Корените много често са желание, което 
е било блокирано, и осуетяването му поражда 
гняв. Не вземайте нищо на сериозно.

За нещастие няма религия на света, която 
да приема хумора като едно от основните ка-
чества на вярващия човек. Искам да разбере-
те, че хуморът, шегата трябва да са ваши ос-
новни качества. Ако не приемате на сериозно 
нещата – няма да избухва гняв. Може просто 
да се посмеете на цялото нещо. Може да за-
почнете да се смеете на себе си и на ситуаци-
ите, в които сте били ядосани и гневни.

Използвай шегата, хумора и смеха. Светът 
е голям и в него има милиони хора. Всеки се 
стреми да има нещо. Естествено понякога хо-
рата може да навлязат в територията на дру-
гия – не, защото са искали, а просто случайно.

Чувал съм за суфиския мистик Джунаид, 
който всеки ден по време на вечерната молит-
ва благодарял на милосърдието, любовта и 
грижата, че съществуват.

Случило се Джунаид и учениците му да 
пътуват три дни и попаднали в села, където 
хората били настроени срещу Джунаид, защо-
то мислели, че учението му не е точно същото 
като на Мохамед. Според тях Джунаид  „поква-
рявал хората“.

И така от трите села учениците не получи-
ли нито храна, нито даже вода. На третия ден 
били наистина зле. Те си  мислели: „ Нека сега 
видим какво се случва в молитвите ни. Как сега 
той ще каже на „съществуването“ /настояще-
то/: „Ти си милосърдно към нас и благодарим 
за любовта ти. Ти се грижиш за нас и ние сме 
ти благодарни за това.“

Но когато дошло време за молитва, Джуна-
ид се молил по същия начин. След молитва-
та последователите му казали: „Това е твърде 

много. Три дни бяхме гладни и жадни. Изморе-
ни сме и не сме спали, а ти продължаваш да 
казваш на настоящето: „Ти си милостиво и тво-
ята любов към нас е голяма и ти толкова много 
се грижиш за нас, за което сме ти благодарни“.

Джунаид казал: „Молитвата ми не зависи 
от обстоятелствата. Тези неща са ежеднев-
ни. Дали ще имам храна или не -  не искам да 
тревожа настоящето – това са толкова малки 
неща в този голям свят. Ако не намеря вода, 
дори ако умра, няма значение, моята молит-
ва си остава същата. Защото в този огромен 
свят няма значение дали Джунаид е жив, или 
мъртъв.“

Това имах предвид, като казах: „Не приемай 
живота сериозно... даже и себе си. И тогава 
ще видите как гневът не се появява. Няма 
възможност за това. И той безспорно е един 
от начините да губите много енергия. Трябва 
да успеете да не приемате сериозно желани-
ето си и да оставате същия, независимо дали 
печелите или губите.

Започнете да мислите за себе си неприну-
дено, да се приемате като не много важен, За-
бравете за мисълта, че сте избрани да побеж-
давате и печелите при всяко обстоятелство. 
Светът е голям, а ние сме малки.

Когато това се утвърди в съзнанието ви, 
всичко ще стане приемливо. Гневът ще изчез-
не и изчезването му ще ти носи изненада – за-
щото, когато гневът изчезне ще остави след 
себе си невероятно много енергия на милосъ-
рдие, любов и приятелство.

 

*мокша – дума на санскрит, която се от-
нася до човек, постигнал просветление и е 
свободен от цикъла на живота и смъртта.

*нирвана-освобождаване от цикъла на ре-
инкарнация и пълно освобождаване от же-
ланията, страданията и индивидуалното 
съзнание.

Психология 
на гнева
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Химичен състав: Fe2O3, с 
примеси от титан (Тi), алу-
миний (Аl), Н2O, Fе2+ и си-
лиций (Si). Името идва от 
гръцки език - haimathites 
(кървав). Твърдост 5,5 - 6. 
Цвят: от стоманено черно 
до червено, с характерен 
метален блясък.

Среща се във вид на 
плочести кристали в агре-
гати, като бъбрековидни 
образувания и основно 
като плътни маси. Сурови-
на за добив на желязо.

В бижутерията хема-
титът се използва като по-
лирани плочки за гердани, 
гривни, висулки, пръстени 
и др. От него изработват 
малки пластики, пирамиди 
и топки.

Като амулет пази от 
негативно физическо 
въздействие и наранява-
не. Почти във всички гроб-
ници на фараони били от-
крити амулети от хематит. 
Като талисман във вид на 
украшения

подсилва 
жизнеността и 

издръжливостта на 
притежателя си.

Използват го като маги-
чески камък за очертаване 
на кръг с червен цвят за 
ограничаване на негатив-
ното външно въздействие.

 Сребърни бижута с хематит

ХЕМАТИТ
р. гематит, кровавик; a. hematite; 
н. hematit, roteisenstein; ф. 
hematite; и. hematites

Според литотерапевти-
те при контакт на тялото 
с енергията на желязото 
в хематита се стимулира 
образуването на червени 
кръвни телца. Регулира 
кръвното налягане чрез 
енергийно въздействие 
върху кръвта.

Находища има в Брази-
лия, Украйна, Русия.

В България хематит има 
на отделни места в нахо-
дище Кремиковци.

Лидия СтаРИКоВа
Из „Камъни за нашите 

души”

ЛЕЧЕБНИ 
СВОйСТВА 
НА МЕДА 

Публикацията е от 
книгата на 
д-р Стоймир Младенов 
и инж. Миленко 
Радосавович «Лечение 
с пчелни продукти 
•АПИТЕРАПИЯ• и основи 
на пчеларството»

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ
ЛечеБно 
ПРИЛоженИе на 
меда

Изучавайки лечебното 
приложение на меда, прави 
впечатле ние, че както в на-
родната медицина, така и в 
научната внима нието е на-
сочено повече към външно-
то му приложение (при 
рани, екземи, травми, изга-
ряния и др.). За вътрешна 
употреба народната меди-
цина препоръчва меда като 
храна, удължава ща живота 
и укрепваща организма, 
предпазвайки го от забо-
лявания. Това ни наведе на 
мисълта да проучим вли-
янието на стомашния и на 
дуаденалния сок върху ле-
чебните свойства на меда. 
Резултатите от тези опити 
(вж. монографиите „Мед и 
медолечение“ и „Пчелните 
продукти – храна и лекар-
ство“) показаха, че под 
въздействието на стомаш-
ния и на дуаденал ния сок 
в организма пчелният мед 
губи до голяма степен сво-
ето антибактериално, анти-
протозойно, антимикотично, 
противоалергично и проти-
вовъзпалително действие. 
Тези резул тати ни дадоха 
основание да разработим 

методики на лечеб но при-
ложение на пчелния мед, 
при които след въвеждането 
му в организма пълноцен-
но да изяви лечебните си 
качества. На този принцип 
разработихме следните ме-
тодики на лечеб но прило-
жение: вътрешно приемане, 
аерозолови, ултразвуко ви и 
парни инхалации, локални 
апликации, чрез електрофо-
реза, ултразвук.

ВътРешно
ПРИемане
През устата медът се вна-

ся в есте ствен вид – като 
разтвор, микстура, таблет-
ки и др. Когато е назначен 
с оглед на неговото анти-
бактериално, антипротозой-
но, антимикотично и проти-
вовъзпалително действие 
(при стоматити, глосити, 
ангина, ларингити, синуи-
ти, наранявания в устната 
и гърлената кухина и др.), 
той трябва да се приема на 
малки порции: по 1 кафена 
лъжичка през 2-3 часа, като 
се задържа в устата колкото 
се може по-дълго време с 
оглед ре зорбцията на анти-
микробните му вещества 
от лигавицата на устната 
кухина и гърлото. След та-
кава форма на лечение па-

тогенната флора в устната 
кухина, гърлото и носните 
кухини бързо намалява, а 
възпалителните огнища и 
рани своевремен но заздра-
вяват. При такива случаи на 
приложение най-удо бни са 
захаросаният центрофужен 
мед, рамковият, т. е. мед на-
право от питата, и медът с 
капачетата от питите. Когато 
се цели използването на 
меда с оглед на противо-
микробните му и противовъ-
зпалителни качества при 
стомашно-чревни заболява-
ния (ентерити, колити и др.), 
препоръчва се вътрешно 
вземане в естествен вид, 
като хипертоничен разтвор 
или обик новен меден раз-
твор. Това обаче трябва да 
става след предва рително 
поглъщане на 1/2 кафена 
лъжичка сода бикарбонат 
за неутрализиране, т. е. за 

намаляване на противоми-
кробното действие на меда 
от стомашно-чревната се-
креция. Когато медът се 
назначава като отхрачва-
що средство, той трябва да 
се дава разтворен в топло 
прясно мляко, хладка вода 
или гръден чай. За меди-
цински цели може да се из-
ползва и мед на прах (Mel 
Depuratum). Такъв се при-
готвя в САЩ чрез центро-
фужно-вакуумно изпарява-
не на водата и запазва свой-
ствата, вкуса и качествата 
си до 1 година.

Приложение на меда 
за лечение на следните 

заболяваниия

Пчелният мед се е упо-
требявал за лечение от 
много народи. В наше вре-
ме лечебната стойност на 

меда е призната не само в 
народната медицина, но и 
в съвременната фармако-
логия. Неговите основни 
съставки: захари, минерал-
ни соли, витамини, фермен-
ти, биологично активни и 
много други вещества, както 
и бактерицидните му свой-
ства допринасят за лечеб-
ния ефект. Медът действа 
осбено благоприятно върху 
нервната система и сърдеч-
ния мускул. Затова при мно-
го заболявания съвремен-
ната медицина го препоръ-
чва.

(Следва)

Продължение от бр. 42
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Продължение от бр. 44

Това се случи при ручея. Мно-
го болни постеха и се отдаваха 
на молитви с Божиите ангели в 

продължение на седем дни и седем нощи. И го-
ляма бе тяхната награда, защото те следваха 
словата на Иисус. И в края на седмия ден всич-
ките им болести ги оставиха. И когато слънцето 
се издигна над хоризонта, те видяха Иисус да 
идва към тях откъм планината и около главата 
му светеше яркият ореол на изгряващото слън-
це.

— Мир вам!
А те не казаха нито дума, само се проснаха 

на земята пред него и докоснаха края на дреха-
та му като свидетелство за своето изцеление.

— Благодарете не на мен, а на вашата 
Земна майка, която ви изпрати своите ангели 
целители. Вървете и не грешете повече, за да 
не видите повече болест. И нека ангелите цели-
тели станат ваши ангели хранители.

А те му отвърнаха:
— Къде да вървим, Учителю, та нали с теб 

е словото на вечния живот? Кажи ни, какви гре-
хове да избягваме, за да не боледуваме никога 
вече?

Иисус им отвърна:
- Нека бъде според вярата ви - и той седна 

сред тях на земята и заговори:
- Казано е: „Почитай твоя Небесен отец и 

твоята Земна майка и изпълнявай техните за-
поведи, за да бъдат дълги дните ти на земята“. 
След това е дадена заповед: „Не убивай“, за-
щото животът се дава всекиму от Бога, а това, 
което е дадено от Бога, човек не може да отне-
ме. Истина ви казвам, от една майка произхож-
да всичко живо на земята. И затова този, който 
убива, убива своя брат. От него Земната май-
ка ще се отвърне и ще отдръпне своята гръд, 
даряваща живот. И нейните ангели ще странят 
от него, а Сатана ще намери обител в неговото 
тяло. И плътта на убитите животни в неговото 
тяло ще бъде собствения му гроб. Истина ви 
казвам, този, който убива, убива себе си, а кой-
то яде плътта на убитите животни - яде тялото 
на смъртта. Защото в неговото тяло всяка капка 
от тяхната кръв се превръща в отрова, в него-
вия дъх техният дъх се превръща в зловоние, в 
неговата плът тяхната плът става гнойни рани, 
в неговите кости техните кости стават на вар, 
в неговите вътрешности техните вътрешности 
стават на гнилоч, в очите му техните очи се об-
ръщат на пелена, в ушите му техните уши се 
превръщат в сярна запушалка. И тяхната смърт 
става негова смърт. Само чрез служене на ва-
шия Небесен отец вашите дългове от седем 
години се прощават за седем дни. Но Сатана 
не ви прощава нищо и нему вие сте длъжни да 
заплатите за всичко. „Око за око, зъб за зъб, 
ръка за ръка, крак за крак, огън за огън, рана за 
рана, живот за живот, смърт за смърт.” Защото 
възмездието за греха е смърт. Не убивайте и не 
яжте плътта на невинни жертви, за да не ста-
нете роби на Сатана. Защото това е пътят на 
страданията, а той води към смъртта. Изпъл-
нявайте волята на Бога, за да могат неговите 
ангели да ви служат по пътя на живота. И така, 
вслушайте се в Божиите слова:

„Вижте, давам ви всяка семеносна трева, коя-
то е по лицето на цялата земя и всяко дърво, 
което има в себе си плод на семеносно дърво; 
те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни 
зверове, на всичките въздушни птици и на всич-
ко, което пълзи по земята, в което има живот, 
давам всяка зелена трева за храна.  Също и 
млякото на всички същества, които се движат 
и живеят по земята, да ви бъде за храна. Така, 
както съм им дал зелените треви, на вас давам 
тяхното мляко.

Но плът и кръв да не вкусвате! А вашата кръв, 
кръвта на живота ви, непременно ще изискам; 
от брата на всеки човек ще изискам живота на 
човека; ще потърся всички убити зверове и ду-
шите на всички убити хора.  Защото Аз, вашият 
Бог, съм Бог силен и ревнив, Който въздавам 
беззаконието на бащите върху чадата до тре-

то и четвърто коляно на ония, които Ме мразят, 
и показвам милости към хиляда поколения на 
ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди. 

Обичайте своя Бог с всичкото си сърце и с 
цялата си душа и с всичката си сила - това е 
първата и най-важна заповед.”4

А втората е: „Възлюби ближния си като себе 
си“.5

След тези думи всички останаха в мълчание, 
освен един, който възкликна:

— А какво да направя, Учителю, ако видя 
див звяр да напада брат ми в гората? Трябва 
ли да оставя брата си да погине, или да убия 
дивия звяр? Няма ли да престъпя закона в този 
случай?

Иисус отговори:
— Казано е: „Всички зверове, живеещи на 

земята, и всички морски риби и всички летящи 
птици предавам във вашата власт”.  Истина 
ви казвам, от всички същества, които живеят 
на земята, Бог е създал единствено човека по 
свое подобие. И затова зверовете са създадени 
за човека, а не човекът за зверовете. Значи, ако 
убиеш див звяр, за да спасиш живота на брат 
си, ти не престъпваш закона. Истина ви казвам, 
човекът е по-велик от животното. Но ако някой 
убие звяр без причина, когато звярът не го на-
пада, от желание да убива или заради месото, 
или кожата, или зъбите му, той върши престъп-
ление, защото сам се превръща в див звяр. И 
неговият край ще бъде същия, като на дивите 
зверове.

После друг каза:
— Мойсей, най-великият човек на Израил, 

е разрешил на нашите деди да ядат плътта на 
чистите животни и е забранил само плътта на 
нечистите зверове. Защо ти ни забраняваш 
плътта на всички зверове? Кой закон е от Бога? 
Моисеевият или твоят?

И Иисус отвърна:
— Бог е дал чрез Мойсей десет заповеди 

на вашите деди. „Тези заповеди са тежки” - ка-
зали те и не могли да ги спазят. Когато Мойсей 
видял това, той се изпълнил със съжаление 
към своя народ и не искал той да загине. Тогава 
Мойсей им дал десет пъти по десет заповеди. 
Защото този, чиито нозе са крепки като пла-
нина, няма нужда от патерици, но този, чиито 
крайници треперят, с патерици се движи по-до-
бре, отколкото без тях. И Мойсей казал на Гос-
пода: „Сърцето ми е пълно със скръб, защото 
народът ми ще загине. На тях не им достигат 
знания и не са способни да разберат Твоите 
заповеди. Те са като малки деца, които още 
не могат да разберат думите на баща си. Поз-

воли ми, Господи, да им дам други закони, за 
да не погинат. Ако те не могат да бъдат с Теб, 
Господи, нека поне да не са против Теб, за да 
могат да се закрепят, и когато дойде времето и 
те съзреят за твоите слова, тогава им разкрий 
законите си”. Затова Мойсей разбил двете пло-
чи, на които били написани десетте заповеди, и 
вместо тях им дал десет пъти по десет. От тези 
десет пъти по десет книжниците и фарисеите 
направили сто пъти по десет заповеди. И те по-
ставили непоносимо бреме на вашите рамене, 
такова, каквото и те самите не можели да носят. 
Колкото са по-близо заповедите до Бога, тол-
кова по-малко са те. И колкото са по-далече от 
Бога, толкова повече трябва да бъдат. Затова 
законите на книжниците и фарисеите са неиз-
броими, законите на Човешкия син са седем, на 
ангелите - три, а на Бога - един.

Затова аз ви уча само на тези закони, кои-
то вие можете да разберете, за да можете да 
станете човеци и да следвате седемте закона 
на Човешкия син. Тогава ангелите на Небесния 
отец също ще ви разкрият своите закони, за да 
може святият Божи дух да слезе върху вас и да 
ви доведе до Неговия закон.

Всички бяха изумени от неговата мъдрост и 
го запитаха:

— Продължавай, Учителю, научи ни на 
всички тези закони, които можем да разберем.

И Иисус продължи:
— Бог заповядал на нашите предци: „Не 

убивай!“. Но сърцата им се ожесточили и те за-
почнали да убиват. Тогава Мойсей решил, че 
те поне не трябва да убиват хора, и им позво-
лил да убиват животни. Но тогава сърцата на 
вашите предци се ожесточили още повече и те 
започнали да убиват и хора наравно с живот-
ните. Но аз ви казвам: Не убивайте нито хора, 
нито животни, нито за храна. Защото ако вие 
приемате жива храна, тя ви изпълва с живот, но 
ако убивате своята храна, мъртвата храна ще 
убие и вас. Животът произлиза само от живот, 
а смъртта винаги произхожда от смърт. Вся-
ко нещо, което убива храната ви, убива също 
и телата ви. А всяко нещо, което убива телата 
ви, убива също и вашите души. И вашите тела 
стават такива, каквато е храната ви, а духът ви 
става такъв, каквито са вашите мисли.

Затова не приемайте за храна нищо, което е 
било разрушено от огън, студ или вода. Защо-
то изгорената, загнилата или замразената хра-
на също така ще изгори, разложи или замрази 
вашето тяло. Не се уподобявайте на глупавия 
земеделец, който засял нивата си със сварени, 
замразени и прогнили семена. И като дошла 
есента, на нивата не се родило нищо. Огромна 
била мъката му. Но бъдете подобни на земеде-
леца, който засял нивата си с живи семена и тя 
родила живи класове пшеница, сто пъти пове-
че, отколкото той посял. Истина ви казвам, жи-
вейте само с огъня на живота и не гответе хра-
ната си с огъня на смъртта, който убива вашата 
храна, вашите тела, а също и вашите души.

- Учителю, къде е този огън на живота? - по-
питали някои.

- Във вас, във вашата кръв и във вашите тела.
- А огънят на смъртта? - запитали други.
- Този огън, който гори извън вашето тяло, е 

по-горещ от кръвта ви. С помощта на този огън 
на смъртта вие готвите храната си у дома и на 
полето. Истина ви говоря, огънят, който разру-
шава вашата храна и вашите тела, това е огън 
на злобата, която разяжда вашите мисли, раз-
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яжда вашия дух. Защото тялото ви е това, кое-
то ядете, а духът ви е това, което мислите. За-
това не приемайте за храна нищо, което е било 
унищожено от огън по-силен от огъня на живо-
та. Яжте всички плодове от дърветата, всички 
треви от полята, млякото на животните, което 
става за пиене. Защото всичко това е отхране-
но и отгледано с огъня на живота и е дар от 
ангелите на нашата Земна майка. Но не яжте 
нищо, което е придобило своя вкус от огъня на 
смъртта, защото такава храна е от Сатана.

- Как да приготвяме хляб без огън, Учителю? 
- попитаха изумени някои Иисус.

- Нека Божиите ангели да приготвят вашия 
хляб. Навлажнете пшеницата, за да влезе в 
нея Ангела на водата. След това я оставете на 
въздух, за да я обгърне и Ангела на въздуха. 
И я оставете от сутринта до вечерта на слън-
це, за да може и Ангела на слънчевата свет-
лина да слезе върху нея. След благословията 
на трите ангела скоро във вашата пшеница ще 
покарат кълновете на живота. След това смач-
кайте зърната и направете тънки питки, какви-
то са приготвяли прадедите ви при бягството 
от Египет, робската обител. Тогава отново ги 
подложете на слънчевите лъчи още с изгре-
ва и когато слънцето се издигне до зенита, ги 
обърнете на другата страна, за да ги обгърне и 
оттам Ангела на слънчевата светлина, и ги ос-
тавете така, докато залезе слънцето. Ангелите 
на водата, въздуха и слънчевата светлина са 
отхранили и отгледали пшеницата на полята, 
те трябва да приготвят и вашия хляб. И също-
то слънце, което посредством огъня на живо-
та е позволило на пшеницата да израсне и да 
узрее, трябва да изпече вашия хляб в същия 
този огън. Защото огънят на слънцето дава жи-
вот на пшеницата, хляба и тялото. А огънят на 
смъртта погубва и пшеницата, и хляба, и тяло-
то. А живите ангели на живия Бог служат само 
на живите хора. Защото Господ е Бог на живи-
те, а не Бог на мъртвите.

И така, винаги приемайте храна от софрата 
на Бога: плодове от дърветата, злакове и треви 
от полята, мляко от животните и мед от пчели-
те. Защото всичко, което е в повече от това, е 
от Сатана и води по пътя на греха и болестите 
до смърт. Храната, която приемате от изобил-
ната трапеза на Бога, дава сила и младост на 
вашето тяло и вие никога няма да видите бо-
лест. Божията трапеза е давала храна на Мел-
хиседек в древността и, истина ви казвам, ако 
вие живеете така, както той е живял, тогава во-
лята на Бога на живите ще даде и на вас дълъг 
живот на земята, както е дал и на него.

Истина ви казвам, живият Бог е по-богат от 
всички богаташи на земята и неговата изобилна 
трапеза е по-богата от най-изобилната софра 
на пиршествата на всички богаташи на земята. 
Затова яжте през целия си живот от масата на 
нашата Земна майка и никога няма да се види-
те в нужда. И когато приемате храна от нейната 
трапеза, яжте всичко така, както го намирате на 
масата на Земната майка. Не варете храната 
на огън, не смесвайте продуктите един с друг, 
за да не се превърне вашият корем в блато със 
зловонни изпарения. Истина ви казвам, това е 
отвратително в очите на Господа.

И не бъдете като алчен слуга, който винаги 
изяждал на масата на своя господар порциите 
на другите. Той всичко поглъщал сам и смесвал 
всички блюда в лакомията си. Като видял това, 
стопанинът се ядосал и го изгонил от масата. И 
когато всички се нахранили, той смесил всичко, 
което останало на масата, и като извикал ал-
чния слуга, му казал: „Вземи и изяж всичко това 
заедно със свинете, защото мястото ти е сред 
тях, а не на моята маса”.

Затова бъдете внимателни и не оскверня-
вайте храмовете на вашите тела с различни 
мръсотии. Задоволявайте се с два-три вида 
храни, които винаги ще намерите на трапеза-

та на нашата Земна майка. И не се опитвайте 
да погълнете всичко, което виждате около себе 
си. Истина ви казвам, ако смесвате във вашето 
тяло всички видове храни, ще нарушите покоя 
на тялото си и в него ще се разрази безкрай-
на война. И то ще бъде унищожено така, както 
семейства и царства, разединени един срещу 
друг, работят за собствената си гибел. Защото 
вашият Бог е Бог на мира и не търпи разеди-
нение. Затова не предизвиквайте Божия гняв 
срещу себе си, за да не ви изгони той от софра-
та си и да не бъдете принудени да отидете на 
масата на Сатана, където огънят на греховете, 
болестите и смъртта разрушава вашето тяло.

И когато се храните, не се наяждайте до на-
сита. Избягвайте съблазните на Сатана и слу-
шайте гласа на Божиите ангели. Защото Сата-
на винаги ви изкушава все повече и повече. Но 
живейте в духа и не се поддавайте на желания-
та на тялото. И вашият пост винаги е приятен в 
очите на Божиите ангели. Затова винаги следе-
те колко е необходимо, за да се нахраните до 
насита, и яжте с една трета по-малко.

Количеството на вашата ежедневна храна 
трябва да бъде не по-малко от една мина , но 
внимавайте да не бъде повече от две. Тогава 
ангелите на Бога вечно ще ви служат и вие ни-
кога няма да попаднете в робство на Сатана 
и неговите болести. Не пречете на работата 
на ангелите във вашето тяло, като похапвате 
често. Истина ви казвам, който яде повече от 
два пъти на ден, върши в себе си работата на 
Сатана. И Божиите ангели напускат тялото му 
и скоро го завладява Сатана. Хранете се само 
когато слънцето е в зенита и още веднъж при 
залез. И никога няма да видите болест, защо-
то ще имате благоволението на Господ. И ако 
желаете ангелите на Бога да се радват във ва-
шето тяло, а Сатана да ви заобикаля отдалеч, 
сядайте на масата само веднъж на ден. Тога-
ва дните ви на земята ще бъдат дълги, защото 

така е приятно на Господа. Хранете се тогава, 
когато Божията софра е наредена пред вас и 
яжте от това, което се намира на тази софра. 
Истина ви казвам, Бог добре знае какво е нуж-
но на вашето тяло и кога му е нужно.

През месец Адар (февруари-март) се хра-
нете с ечемик. От началото на месец Сиван 
(май-юни) използвайте за храна пшеницата 
- най-доброто от зърнените растения. И нека 
хлябът, който ядете всеки ден, бъде направен 
от пшеница, за да може Господ да се грижи за 
вашите тела. През месец Тамуз (юни-юли) яжте 
кисело грозде, за да стане тялото ви по-малко 
и Сатана да го напусне. През месец Елюл (ав-
густ-септември) събирайте грозде и пийте не-
говия сок. През месец Мархешван (октомври-
ноември) събирайте сладко грозде, изсушено и 
подсладено от ангела на слънцето, за да могат 
вашите тела да укрепнат и в тях да обитават 
Господните ангели. През месеците Аб (юли-ав-
густ) и Шебат (януари-февруари) яжте сочни 
смокини, а тези, които са в повече, нека ги из-
суши ангелът на слънцето. Ще се храните със 
сушени смокини и бадеми през тези месеци, 
когато дърветата нямат плод. А тревите, които 
никнат след дъжд, използвайте за храна през 
месец Тебет (декември-януари), за да може 
кръвта ви да се очисти от всичките ви грехове. 
От този месец започнете да пиете млякото на 
вашите животни, тъй като Господ е насадил 
тревата на полето за всички животни, които да-
ват мляко, за да могат те да хранят и човека с 
млякото си. Истина ви казвам, щастлив е този, 
който се храни само от трапезата на Бога и из-
бягва всичките мерзости на Сатана. Не прие-
майте нечиста храна или донесена от далечни 
страни, но яжте винаги това, което ви дават 
вашите дървета. Защото Бог добре ви познава 
и знае какво ви е необходимо, къде и кога. И 
той дава на обитателите на всяко царство тази 
храна, която е най-добра за тях. Не се тъпчете 
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7
набързо с каква да е храна, както 
правят езичниците, и не осквер-
нявайте тялото си с всевъзможни 
отвратителни неща.

Защото силата на Божиите ан-
гели влиза във вас с живата храна, която Господ 
ви дава от своята царска трапеза. И когато се 
храните, нека отгоре бъде ангелът на въздуха, 
а отдолу - ангелът на водата. Дишайте дълбоко 
и бавно докато се храните, за да може ангелът 
на въздуха да благослови вашата трапеза. До-
бре сдъвквайте храната със зъбите си, за да 
стане тя като вода, и ангелът на водата да я 
превърне в кръв във вашето тяло. И се хранете 
бавно, сякаш това е молитва, с която се обръ-
щате към Бога. Истина ви казвам, силата на Бог 
влиза във вас, ако вие приемате храната си по 
този начин на Неговата маса. А Сатана превръ-
ща в зловонно блато тялото на този, над когото 
не са слезли ангелите на въздуха и водата до-
като се е хранел. И Господ не го допуща повече 
на своята маса. Защото Господнята софра е 
олтар и този, който се храни на нея, се намира 
в храм. Истина ви казвам, тялото на Човешкия 
син се превръща в храм, а неговите органи - в 
олтар, ако изпълнява Божиите заповеди. Зато-
ва не поставяйте на олтара на Господа нищо, 
ако духът ви е разстроен, и не мислете за нико-
го с гняв в храма на Бога. И влизайте в светили-
щето на Господа само тогава, когато усетите в 
себе си зова на неговите ангели, тъй като всич-
ко, което ядете в състояние на печал или гняв, 
или без желание, се превръща в тялото ви в 
отрова. Защото диханието на Сатана осквер-
нява такава храна. Поставете с радост вашето 
приношение на олтара на тялото си и нека ви 
напуснат всички лоши мисли, когато приемате 
в своето тяло силата на Бога от неговата маса. 
И никога не сядайте на Божията маса, преди 
Той да ви е призовал чрез Ангела на апетита.

Затова винаги се радвайте заедно с Божии-
те ангели на тяхната царска трапеза, тъй като 
това е приятно на сърцето на Господа. И живо-
тът ви на земята ще бъде дълъг, защото най-
добрият Божи слуга ще ви служи през всичките 
ви дни - Ангела на радостта.

И не забравяйте, че всеки седми ден е свят 
и е посветен на Бога. Шест дни хранете тялото 
си с даровете на Земната майка, а седмия ден 
посветете на Небесния отец. На седмия ден не 
приемайте никаква земна храна, живейте само 
с Божиите слова и прекарайте целия ден с Гос-
подните ангели в царството на Небесния отец. 
И нека на седмия ден Божиите ангели сътворят 
небесното царство във вашето тяло, след като 
сте се трудили шест дни в царството на Земна-
та майка. И нека никаква храна да не попречи 
на работата на ангелите във вашето тяло през 
седмия ден. И Бог ще ви даде дълъг живот на 
земята, за да можете да имате вечен живот в 
царството небесно. Защото истина ви казвам, 
ако вие не боледувате повече тук, на земята, 
ще имате вечен живот в небесното царство.

Всяко утро Бог ще ви изпраща Ангела на 
слънчевата светлина, за да ви събуди от сън. 
Подчинете се, когато ви призове Небесният 
отец и не се излежавайте в постелята, тъй като 
ангелите на въздуха и водата вече ви чакат на-
вън. Трудете се цял ден заедно с ангелите на 
Земната майка, за да изучавате тях и тяхната 
работа все по-добре и по-добре. А когато слън-
цето залезе и вашият Небесен отец ви изпра-
ти най-добрия си ангел - съня - отдъхнете си и 
прекарайте цялата нощ с Ангела на съня. То-
гава вашият Небесен отец ще ви изпрати тай-
ните си ангели, за да бъдат те до вас през ця-
лата нощ. А тайните ангели на Небесния отец 
ще ви научат на много неща за царството на 
Бога, така както ангелите на Земната майка, 
които вие познавате, ви учат на всичко, което 
е от нейното царство. Истина ви казвам, вся-
ка нощ вие ще бъдете гости на царството на 
вашия Небесен отец, ако спазвате неговите 
заповеди. И когато се събудите на следващо-
то утро, вие ще усетите в себе си силата на 
тайните ангели. И вашият Небесен Отец ще 
ги изпраща при вас всяка нощ, за да могат те 

да укрепят вашия дух точно така, както Земна-
та майка всеки ден ви изпраща своите ангели, 
за да укрепят вашето тяло. Защото истина ви 
казвам, ако през деня вашата Земна майка ви 
държи в обятията си, а през нощта Небесният 
отец ви вдъхва своята целувка, тогава Човеш-
ките синове ще станат Божии синове.

Ден и нощ трябва да се противите на изкуше-
нията на Сатаната. Не будувайте нощем и не 
спете през деня, за да не ви изоставят Божиите 
ангели.

И не се наслаждавайте нито на питиетата, 
нито на пушенето от Сатана, които ви будят но-
щем и ви карат да спите денем. Защото истина 
ви казвам, пиенето и пушенето на Сатаната са 
отвратителни в очите на вашия Бог.

Не се отдавайте на блудство нито нощем, 
нито денем, защото разпътният човек е като 
дърво, чийто сок изтича от ствола. Това дърво 
ще изсъхне преждевременно и никога няма да 
даде плодове. Затова не блудствайте, за да не 
изсуши Сатана вашето тяло и Господ да напра-
ви вашето семе безплодно.

Избягвайте всичко, което е твърде горещо 
или твърде студено. Защото такава е волята на 
вашата Земна майка, нито жар, нито студ да не 
увреждат вашето тяло. Нека вашите тела да не 
стават нито по-горещи, нито по-студени откол-
кото Божиите ангели ги сгряват или охлаждат. 
И ако вие изпълнявате заповедите на Земната 
майка, то всеки път, когато ви става много горе-
що, тя ще изпраща Ангела на прохладата, за да 
ви охлади, и всеки път, когато тялото ви изсти-
не, тя ще ви изпраща Ангела на топлината, за 
да ви сгрее отново.

Следвайте примера на всички ангели на Не-
бесния отец и Земната майка, които работят 
неуморно ден и нощ над Небесното царство и 
Земното царство. Затова приемете в себе си 
също и най-силните Божии ангели - Ангелите 
на действието - и заедно с тях се трудете над 
Божието царство.

Следвайте примера на водата, която тече, 
на вятъра, който духа, на слънцето, което из-
грява и залязва, на дърветата и тревите, които 
растат, на животните, които бягат и скачат, на 
луната, която се пълни и намалява, на звезди-
те, които изгряват и угасват - всичко се движи 
и върши своята работа. Защото всичко, което 
има в себе си живот, се движи, и само това, кое-
то е мъртво, е неподвижно. Бог е Бог на живи-
те, а Сатана е бог на мъртвите. Затова служете 
на Живия бог, за да може вечното движение на 
живота да ви поддържа и да избегнете вечната 
неподвижност. Затова се трудете непрекъсна-
то над създаването на Божието царство, за да 
не бъдете изхвърлени в царството на Сатана. 
Защото живото царство на Бога е изпълнено 
с вечна радост, а царството на смъртта на Са-
тана е затъмнено от мрака на мъката. Бъдете 
истински синове на вашата Земна майка и на 
вашия Небесен отец, за да не попаднете в роб-
ство у Сатана. И вашата Земна майка и вашият 
Небесен Отец ще ви изпратят своите ангели, 
за да ви учат, да ви обичат и да ви служат. И 
техните ангели ще запишат Божиите заповеди 
във вашите глави, във вашите сърца, на ваши-
те ръце, за да разбирате, да чувствате и да из-
пълнявате заповедите на Бога.

Молете се ежедневно на вашия Небесен 
отец и Земна майка да стане душата ви съвър-
шена, както е съвършен Святият дух на Небес-

ния отец, и тялото ви да бъде съвършено, както 
е съвършено тялото на Земната майка. И ако 
вие разбирате, чувствате и изпълнявате запо-
ведите им, тогава всичко, за което се помолите 
на вашия Небесен отец и на Земната си майка, 
ще ви бъде дадено. Защото Мъдростта, Любо-
вта и Силата на Бога са над всичко.

Молете се така на вашия Небесен Отец:
„Отче наш, който си на небесата, да се свети 

твоето име. Да дойде твоето царство. Да бъде 
твоята воля, както на небето, така и на земя-
та. Хлябът наш насъщний, дай го нам и днес. И 
прости ни дълговете наши, както и ние проща-
ваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай 
в изкушение, но избави ни от Лукавия. Защото 
е твое царството, и силата, и славата, во веки 
веков. Амин.“

След това се молете на вашата Земна майка:
„Майко наша, която си на земята, да се свети 

твоето име. Да дойде твоето царство. Да бъде 
твоята воля в нас, както и във теб. Както изпра-
щаш всеки ден своите ангели, изпрати ги и на 
нас. Прости ни греховете, тъй като ние изкупу-
ваме всички наши грехове срещу теб. И не ни 
давай болест, но ни избави от всяко зло. Защо-
то твои са земята, и тялото, и здравето. Амин.“

И те всички се молиха заедно с Иисуса на 
Небесния отец и на Земната майка.

После Иисус им говори така:
— Както вашите тела бяха възродени чрез 

ангелите на Земната майка, така нека и духът 
ви да се възроди чрез ангелите на Небесния 
отец. Затова станете истински синове на вашия 
Отец и на вашата майка и истински братя на 
Човешките синове. Досега бяхте в несъгласие 
с вашия Отец, с вашата Майка и с вашите бра-
тя. И служехте на Сатана. От този ден живейте 
в мир с вашия Небесен отец и с вашата Земна 
майка и с вашите братя, Човешките синове. И 
воювайте само против Сатана, за да не ви от-
неме той вашия свят. Давам ви мира на Земна-
та майка на вашето тяло и на Небесния отец на 
вашия дух. И нека техният мир да цари между 
Човешките синове.

Елате при мен, всички измъчени и нещаст-
ни, в раздор и беда! Защото моят мир ще ви 
даде сила и ще ви утеши. Защото моят мир е 
преизпълнен с радост. Затова аз винаги така ви 
приветствам: „Мир вам!“ И вие така се привет-
ствайте един друг, за да може в тялото ви да 
слезе мирът на вашата Земна майка, а в духа 
ви - мирът на вашия Небесен отец. Тогава вие 
ще имате мир и помежду си, защото царството 
Божие е във вас. А сега се върнете при вашите 
братя, с които досега сте били в несъгласие, и 
им дарете също така вашия мир. Щастливи са 
тези, които се стремят към мир, защото ще по-
лучат Божия мир. Вървете и не грешете повече. 
И дарете на всеки своя мир, както аз ви дарих 
моя. Моят мир, това е Бог. Мир вам!

И той ги остави.
И неговият мир слезе върху тях, и в сърцата 

им се настани Ангела на Любовта, в главите им 
- Мъдростта на Закона, а в ръцете им - силата 
на възраждането, и те отидоха сред Човешките 
синове, за да донесат Светлината на мира на 
тези, които се бореха в тъмнината.

И като се разделяха, те си казваха един дру-
гиму:

— МИР ВАМ!
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ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

- откъде идват и накъде те водят „обувки-
те” ти, азиз? Съдбовен ли е твоят път?

- Противно на общоприетото, вярвам, че 
съдбовни за нас са онези отсечки от жизнения 
ни път, които са заключени между събитията, ко-
ито сме свикнали да наричаме съдба (раждане, 
смърт и всякакви предварително програмирани 
случки, определящи физическите параметри на 
битието ни). Наложената ни съдба заема само 
минимална част от живота, а ние имаме свобода-
та да превърнем всеки един миг в съдбовен. „Об-
увките” ни идват от Обущаря, превеждат ни през 
всички необходими за телата и душите ни точки и 
ни връщат обратно при Него. Единственото, кое-
то се изисква от нас, е да не сваляме „обувките” 
си само защото понякога ни стягат, или защото 
в тях е попаднало камъче – то със сигурност не 
е от онези, които обръщат колата, а напротив – 
подсещат я, че е кривнала от зададения марш-
рут и се опитват да я вкарат в правия път.

- Какво виждаш през „иконата на Слънце-
то”, т.е. през твоя прозорец?

- Когато съм на село, виждам градината, в коя-
то родителите ми отглеждат плодове и зеленчу-
ци, чийто истински вкус ми напомня да благодаря 
на Градинаря за семейството, в което ме е заса-
дил. Когато съм в града, виждам хиляди други 
прозорци, които не смеят да се отворят за света, 
да не би да нахълта неканен. Понякога, когато 
поглеждам през прозореца на душата си, виждам 
себе си, застанал под него, което е ясна индика-
ция за отдалечаване от собствената ми същност. 
В такива случаи бързам да отворя прозореца, за 
да проветря затлачените от ежедневието помис-
ли. Направя ли го - всичко си идва на мястото.

- една от любимите ти теми е тази за „свет-
лината връз светлина” и „лечебната тъмни-
на”. Защо?

- Светлината, както и една от нейните разно-
видности – тъмнината, са в състояние както да 
скриват, така и да разкриват. Слънчевата свет-
лина, от една страна, скрива от погледите ни 
необятността на вселената, а от друга, разкрива 
заобикалящия ни свят. Така както прекалената 
светлина е способна да ни ослепи и изпепели, 
така и тъмнината може да излекува. „Светлина 
връз светлината” е спомената в глава „Светли-
ната” на Корана (24:35). Твърди се, че Едисон е 
изобретил електрическата крушка, ръководейки 
се тъкмо от това знамение. „Бог е светлината 
в небесата и на земята, светлината му е като 
ниша, в която има светилник, светилникът е в 
стъкленица, стъкленицата е сякаш сияйна звез-
да; разпалва се от благословено маслиново 
дърво, нито източно, ни западно, маслото му е 
готово да озарява дори без да го докосне огън; 
светлина върху светлина, Бог напътва към Своя-
та светлина, когото пожелае, и дава Бог за хората 
примерите; Бог всяко нещо знае.”

- Колкото повече се раздалечават небето 
и дъното, казваш, повече се приближават. 
т.е., колкото по-нататък, толкова по-насам. 
но това достатъчна утеха ли е, след като 
„съвършената материя” трудно го долавя?

- Ако не е, то тя би могла да я потърси другаде. 
Но самият факт, че въпросната „съвършена ма-
терия” е сътворена, е предостатъчна причина да 
няма нужда от допълнителна утеха.

- Какви скрити кодове виждаш в днешното 
забулване с тъмнина и тъкмо то ли отчита 
хода на светлината, тази която възприемаме 
твърде късно?

- Днешните забулвания с тъмнина, за съжа-
ление, са от естество, по-различно от това на 
дервишите (споменати в разказите ми). Ходът на 
светлината при тези условия си остава закоди-
ран. В противен случай има опасност някой да й 
подложи крак. А светлината е с вроден инстинкт 
за самосъхранение, който реагира и на най-
незначителната на пръв поглед тъмна помисъл.

- Какво изпускаме да видим тогава? С какво 
се разминаваме?

- Не само докато се забулваме с тъмнина, но 
и през по-голямата част от останалото време 
се задоволяваме с това да плъзгаме поглед по 

Наричат го „българския Орхан Памук”. И с право. Поезията му се свива в притча, 
а притчовата му проза звучи като поезия. Сякаш са образи без думи, казва Светлозар 
Игов, а думите са като разпънати на кръст, усещат се като отсечена ръка. Присъстват 
чрез отсъствието и са като казани от вестител на безкрая в края.

Да, става дума за Азиз Таш. Кръстен е на своя прадядо, изчезнал по време на 
7-годишната си служба в Йемен през 19 век. Оттук и предадения по генетичен път 
интерес към Ориента. Първите си литературни стъпки прави върху камък, свален от 
зида пред селската къща на дядо му, от което пък идва псевдонима му Таш (камък). 
Защото „дяла” думите с любов и преклонение и после ги поставя там, където си 
тежат на мястото – било то в нечие сърце или върху нечий гроб. Смята, че е редно 
написаното да напомня за Първосъздателя на словото.

Азис Таш е роден на 7 декември 1973 г. в Смолян, където завършва английска гимназия. После 
учи арабистика, турски език и литература в СУ „Св. Климент Охридски”. В момента е докторант по 
История на науките в Истанбулския университет. Негови творби са превеждани на български, турски, 
английски и руски. Автор е на книгите „Повод за небе” (1993), „Насрещен вятър” (1999), „Небе на 33” 
(2007). Съвместно с Мая Ценова превежда антологията на съвременната палестинска поезия „На среща 
със сбогуването” (1999). А съвместно с Веселина Райжекова и Мая Ценова превежда „Антология на 
кувейтската литература” (2003). Автор е и на преводите на турски на „Житие и страдания на грешния 
Софроний” (2003), както и на „Книга за българите” (2006). Заедно с Мая Ценова превежда и сборника 
с творби на големия палестински поет Махмуд Даруиш „След тебе няма след…”. Неотдавна представи 
в Кърджали поетичната си книга „Небе на 22. Апокриф за дъжд”. Тя търси брод между нашите сърца и 
техния вечен Извор. И го намира в единението ни, в сливането ни с този Небесен корен.

Благословение ни източно, ни западно

външната повърхност на заобикалящите ни чуде-
са. Регистрираме съществуването им на първо-
сигнално ниво и вместо да се гмурнем в самата 
същност, с елегантни лупинги ги избягваме. Стра-
хуваме се, че сблъсъкът ще разстрои стройната 
ни представа за света. Ако умеехме да се вглеж-
даме, щяхме да проумеем, че осъзнаването на 
чудото води не до сблъсък, а до потъване в раз-
лично от познатите ни измерения.

- Локвата, казваш, лекува късогледството 
ни. Всичко е небе, сигурно, макар и отразено в 
нейната кал? а истинският Божествен извор 
в кръвта ни застрашен ли е от подобни недо-
виждания?

- Не. Функцията му е да ни зарежда с нужните 
за движението ни във времето и пространството 
флуиди. Изворът определено няма проблеми с 
диоптрите. Неслучайно в много езици думата из-
вор има значение и на око. (Така е в персийския, 
арабския, английския).

- Събираеми ли са многото счупени парчен-
ца от „огледалното подобие – човек”?

- Не е невъзможно, но дори и след като бъдат 
събрани, парченцата не могат да образуват едно 
цяло – всяко продължава да се изживява като 
самостоятелно огледало и по-скоро изкривява, 
отколкото отразява божествената си същност. 
Затова може би е по-добре да си кажем, че счу-
пеното носи щастие или най-малкото, че се е 
„счупило злото” (такъв е изразът на арабски) и да 
си „купим” ново огледало.

- молейки се за дъжд, жертваме облаците, 
казваш. между молитвата и жертвата има ли 
разстояние или е „от минус до плюс безкрай-
ност”?

- Факт е, че ежедневно се принуждаваме да 
принасяме в жертва вещи, мечти, състояния... 
И щом е тъй, не е ли по-добре тези пожертвова-
ния да бъдат предшествани или последвани от 
молитва? Особено ако става дума за жертви, ко-
ито целят собственото ни благополучие (какъвто 
е случаят с пожертването на облаците в името 
на дъжда), молитвата е „задължителна”, защото 
само чрез нея можем да си осигурим благоволе-
нието на жертвата и на нейния Творец. Разстоя-
нието между молитвата и жертвата зависи от нас 
самите и е препоръчително то да не е белязано 
от необятност.

- отслужва ли Родопа все още молитви за 
дъжд със своите песни? Или това, че рядко 
вали, не значи, че кръвта не пее? И че истин-

ският дъжд не вали отвътре?
- Имам усещането, че под „Родопа” все по-

рядко се подразбират родопчаните. А намалява-
нето на песните и дъждовете, предизвикани от 
тях, е напълно закономерно, но не и естествено. 
Когато кръвта на родопчанина пее, песента не 
може да се сдържи и напуска кръвоносната му 
система. Песента се превръща в родопска едва 
когато планинските била започнат да си я преда-
ват. Редно е и песента, и дъждът да се леят под 
открито небе, именно това ги прави истински. 

- Все още ли е апокрифна притчата за мо-
хамед (който и да стои зад него) и планината? 
ако той е отишъл да се слее с нея, как ще го 
открием?

- Апокрифни са главно притчите за Исус. Но, 
разбира се, фолклорът не е подминал и житието 
на Мохамед. Едва ли някога Мохамед, или който 
да е друг пророк, е чакал планината. Ако би го 
сторил, би означавало, че това очакване е част от 
мисията му и в такъв случай планината би дотъ-
рчала като влюбена на първа среща. Всъщност 
Мохамед и мисията му действително са свърза-
ни с планина. Нарича се Хира и в една от пеще-
рите й архангел Гавраил му низпослал първото 
от знаменията на Корана: „Чети, в името на своя 
Господ!”. Апропо, едва ли е случаен фактът, че 
първата дума от Корана е тъкмо заповедната 
форма „Чети!”. А ако пророк се слее с планина, 
си мисля, че най-лесно ще бъде той да бъде от-
крит в някой „апокриф за дъжд”.

- не камъните, а планинците са истинските 
корени на планината, според теб. Вероятно, 
защото са посели небето в нея. но дали го 
знаят? И щом миражът не е лъжа, апокрифът-
живот ще стане ли явен?

- Ако планинците го знаеха, нямаше да им го 
напиша. А за апокрифа-Живот - е и ще бъде все 
по-трудно да остава таен. Затова отговарям с 
„да”, без обаче да съм сигурен, че това ще е за 
добро.

- трудно ли се „извайва” и „отглежда” пла-
нина, „когато си на един хвърлей живот от 
нея”?

- Когато си на хвърлей от нея, можеш само да 
хвърлиш поглед. Или живот. А извайването и от-
глеждането на планини е божествен атрибут, на 
нас се пада само честта да съзерцаваме и опаз-
ваме делата Му.

Интервюто взе: 
Лияна ФеРоЛИ

Благословение ни източно, ни западно
Светлина връз светлина 
и лечебна тъмнина
Разстоянието между молитвата и 
жертвата зависи от нас самите


