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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та.  Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2-3

Но към края на годината 
промените към добро ще 
тръгнат много мощно

Имам много познати и приятели, за-
нимаващи се с Рейки. Много пъти са ми 

предлагали Рейки посвещение, но под 
някакъв предлог винаги съм отказвала 
тактично. И така, докато срещнах Мил-
ка Михайлова. От пръв поглед разбрах, 
че нещо силно някога, много отдавна, 
ни е свързвало и сега трябва да се 

продължи във времето. Доказа се и с 
това, че според езотеричната астроло-
гия сме астрални близнаци. Доверих й 
се изцяло, че тъкмо нея е трябвало да 
срещна, за да ми помогне за някои мои 
много стари проблеми. Както и стана.

Милка Михайлова е родена на 27 
април 1952 година в с. Щръклево, Ру-
сенско. Смята, че в детството си е 
живяла в много тежки условия, за да 
й се смачка напълно егото. Няколко 
пъти е била на ръба на смъртта. До 
тригодишната си възраст е била три 
пъти в кома. Завършва механотехни-
кум, работи известно време като ма-
шинен конструктор, но скоро разбира, 
че точните науки не са за нея. После 
поработва за кратко като анкетьор към 
няколко социологически агенции. Ста-
ва Рейки мастер през 2003г., а от май 
2004 г. получава като дар и екзорсиз-
ма. Той идва като проекция чрез една 
млада жена /Илияна от Велинград/, 
върху която е прилагала Рейки. Илияна 
имала отворено трето око и в момента 
на сеанса  назовавала новия метод, 
който виждала като картина. Видяла 
също и магия върху цялата си фами-
лия, която в момента на Рейки сеанса 
била изчистена чрез нея от Милка Ми-
хайлова. Тогава рейкистката получава 
и метода за тестване на аурата чрез 
очите. Чрез него тя диагностицира чо-

90 процента от хората днес живеят като в хипнотичен 
сън поради поразената им  от енергийни паразити и 
същности аура

Неверието в доброто 
умножава и захранва 
негативните енергии
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вешката аура, като кара човека срещу нея да 
затвори очи срещу светлината и да й опише 
какви цветове вижда. За около минута уста-
новява дали аурата на човека е замърсена. 
Ако тя е чиста, тестваният има усещане за 
красиви слънчеви цветове, без да има черно, 
кафяво и други нюанси на сивото. Първона-
чална информация й дават и усещанията за 
моментни задушавания, дали има и тежест, 
като топка, в дадена област на тялото... Но 
най-пълно всичко се изяснявало в момента 
на изчистването.   

По време на 3-часовия екзорсистки ри-
туал на изчистването хората реагирали с 
характера на живеещите в тях „същества”. 
Една жена се смеела като стар пират, други 
я дразнели, обиждали, за да покажат състоя-
нието, в което някога са пребивавали. Други 
реагирали със силно треперене, смях, плач, 
със силни тикове… От някои силно обсебени 
излизали цели палчища енергийни паразити, 
за тях били необходими поне 3-4 очистващи 
сеанси.  След изчистването на аурата си хо-
рата обикновено ставали сънливи, понякога 
се чувствали замаяни в продължение на 1-2 
месеца, разказа Милка по време на презен-
тацията си пред кърджалийска публика.

- Милке, преди време си се занимавала 
и с учението на Бруно Грьонинг. Явно не е 
случайно. С какво те обогати то?

- Да, посветих му се за цели 5 години. То е 
много сходно с това на нашия Петър Дънов. 
Бруно е бил мост между хората и изкуствено 
прекъснатата Божествена енергия. За тази 
цел Бог го е надарил с една допълнителна 
жлеза, която ние още нямаме, но в бъдеще 
ще придобием. Чрез нея той е акумулирал 
огромно количество Божествена енергия и е 
имал нужда да я раздава на хиляди хора. А 
получилите я също ставали малки нейни аку-
мулатори и също я отдавали. Т.е. Творецът 
е измислил този начин за възстановяване-
то и мултиплицирането на Своята енергия. 
Така както това днес става чрез Рейки. Рей-
ки е енергията, с която Христос е изцелявал. 
Името й идва от „Рей”/необикновен, мисти-
чен/ и Ки/Ци/ - енергия. Всички ние можем да 
боравим с нея, ако съзнанието ни е развито. 
Рейки ни помага да стигнем до Божествения 
център в нас, тя отключва божествените ни 
способности, интуицията ни. И най-важното – 
с нея не може да се навреди на човека.

- Явно ти е било предопределено да се 
занимаваш с тази енергия в различните 
й направления и методи. Но какво точно 
представлява екзорсизма и защо сега той 
придобива все по-голяма популярност?

- Той е лечителска, изчистваща практика 
за изгонване на демони или други зли духове 
от човек или място, където те съществуват. 
Практиката съществува от древни времена и 
се изпълнява и до днес в много страни. Ек-
зорсистите или са обикновени членове на 
църквата, или притежават свръхестестве-
ни сили и умения. Те обикновено използват 
молитви, религиозни способи, формули, же-
стове символи, амулети и др. А екзорсизмът 
като практика ще става все по-необходим, 
защото хората, обсебени от енергийни пара-
зите, непрекъснато се увеличават. Тъй като 
сега сме в края на най-тъмната епоха, тези 
негативни същности използват това време 
да се налудуват като за последно. Особено 
сложни са случаите, когато потърпевшите, 
освен на такива паразити, са носители и на 
някои магии. Ако само Рейки сеансите не по-
могнат, например, на едно упорито безсъние 
и едно високо кръвно, за които лекарите не 
са намерили някакви физиологични причини, 
това означава, че причинителите са енергий-
ни паразити. 

- А как могат да се опишат популярно 
тези същности?

- Повечето хора са склонни да си обясня-
ват атаката им чрез вид магия, но отрицател-
ната енергия не е само от магия. Общото, 
обаче, между тези отрицателни въздействия 
е тяхната интелигентност. Дори магията е 
мислеща енергия. И общата им цел е да 
ни пречат да изпитваме радостта от живота. 
Когато пък се пристъпи към тяхното отстра-
няване, те започват да се съпротивляват и 
правят всичко възможно да останат в аура-
та на човека. В зависимост от това, колко са 
силни, те втълпяват мисли, създават ситуа-
ции, стремят се да отдалечат засегнатия чо-
век от екзорсиста. Вселяване в енергетиката, 
в аурата на човека може да се получи и от 
така наречените полусъзнателни същности 
/мисъл-форми/, образувани от негативни 

човешки мисли. Мислещият за някого нега-
тивно автоматично, без да го съзнава,  фор-
мира леко въздушно същество, подобно на 
медуза или с някаква друга форма на „змия”, 
„паяк”  и др. Това енергийно и мислещо /
полусъзнателно/ същество се закрепва зад 
слънчевия сплит на своя създател. Там из-
чаква удобния момент, за да се прикрепи към 
човека, за който е предназначено. Това става 
най-често, когато той е изпаднал в стрес или 
пък имунната му система се е сринала. То-
гава през нощта, това е тяхното време, тези 
мисъл-форми или полусъзнателни същности 
се вграждат в енергетиката на приемника пак 
през неговия слънчев сплит и започват своя-
та манипулация. 

- И то, навярно, без потърпевшият да 
подозира за тяхното съществуване? И 
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още по-малко да знае какво 
представляват те?

- Обикновено обсебените хора 
не знаят за злото в себе си, нито 
познават и контролират издава-

щите го признаци, движения, тикове. Дори не 
търсят обяснение за това, откъде са се по-
явили. В момента много хора са заразени с 
някакъв вид отрицателна енергия. Тя присъ-
ства почти във всички, но в различна степен, 
като цяло обаче процентът е много голям. 90 
% от хората са обхванати от нея. И, наисти-
на, повечето от тях въобще не подозират за 
това. Не знаят, че „заразяването” се причи-
нява от различни духове, обитаващи око-
лоземното пространство, които по някаква 
причина още не са го напуснали. И те обикно-
вено са силно негативни, защото в земния си 
живот са били носители на най-различни по-
роци, като алкохолизъм, наркотизъм, чрево-
угодничество, скандалджийство и т.н. И тъй 
като при напускането на физическите си тела 
не могат да се разделят с пороците си, оста-
ват да витаят в околоземното пространство 
и продължават да пакостят. Това са вид об-
себвания от неотделени души на умрели зли 
хора, от негативни мисъл-форми, загнездени 
зад слънчевия ни сплит, етерни същества 
или духчета от други измерения, които си 
търсят подходяща среда, за да удължат жи-
вота си максимално. Вселяват се обикновено 
в енергетиката на хора с отслабена имунна 
система, които са прекарали тежки заболява-
ния, стрес и др. От този момент те започват 
да ги манипулират и провокират да повтарят 
техните пороци. 

- Какви са признаците, симптомите, по 
които могат да се разпознаят тези обсеб-
вания?

- Те са многоаспектни и често изглеждат 
съвсем безобидни. Могат да се изразяват в 
най-обикновени схващания, парения, изтръ-
пвания, като при настинки. Друг път се израз-
яват в неясни и неподаващи се на изследване 
причини за болки, в повишено или понижено 
кръвно налягане без медицински основания 
за това, в необичайни психически и емоци-
онални състояния. Отскоро се появи още 
един симптом на сериозно обсебване. И това 
е появата сякаш от нищото на силна, дори 
нетърпима понякога болка, която се усилва 
през нощта. При медицински преглед не се 
установява симптоматика на заболяване. Ако 
такъв човек се подложи на изчистване, бол-
ката започва да се мести по цялото тяло, до-
като окончателно изчезне.

- Как би описала по-подробно същност-
та на твоя уникален екзорсистки метод за 
изчистване човешката аура от енергийни-
те паразити? 

- Доста трудно мога да го направя с думи, 
защото той бе за мен като едно чудно при-
ключение, като това на Алиса в страната на 
чудесата. Почувствах го все едно съм била 
заспала и съм се събудила с това умение. 
В началото усещах като че ли наблюдавам 
случващото се с мен отстрани. Хем участвах 
в процеса, хем като че ли един божествен 
режисьор ме беше привлякъл да участвам 
в този сценарии като един от главните изпъ-
лнители. Понеже обсебванията и замърсява-
нията на аурата влияят пряко на основните 
ни чакри, като ги задръстват, запушват, целта 
на метода е да възстанови тяхната чистота и 
проводимост. А това е много важно, защото, 
както знаем, от работата на седемте основни 
чакри да снабдяват през ендокринната си-
стема с универсалната енергия на Вселена-
та съответните групи органи, зависи нашето 
здраве.

- Но пък така ти е станало ясно, че този 
дар идва от небето, откъдето идват и всич-
ки други дарби, както твърди Библията.

- Да, първо разбрах, че съм станала един 

добър инструмент на силите на светлината 
и в частност на Арх.Михаил, на Господарите 
на кармата, на Св.Богородица, чрез който да 
си вършат работата. За придобиване на това 
усещане много ми помогна и контакта с Роки, 
моята душевна половинка, с когото имам кон-
такт от 20 години, както аз си мислех, но спо-
ред него, той е бил с мен още от раждането 
ми. Сега вече си обяснявам как съм оцеляла 
в най-тежките моменти от живота си. А те не 
бяха малко.

- Навярно, той ти помага и в това да 
бъдеш много убедителна, предразполага-
ща хората да общуват с теб, да ти се до-
веряват…

- Да, защото той е моето второ Аз, моята 
най-добра памет, извикана от дълбините на 
моето подсъзнание, моята банка спомени, 
моят пръв помощник във всичко. Буквално ме 
отгледа като малко дете. Първо започна да го-
вори с езика на майка ми, а нейната реч беше 
изпълнена с изключително много поговорки. 
Това много ме развълнува и ме върна към по-
забравеното детство. Дори имах съмнения, че 
си говоря сама, но Роки бързо ме отрезвяваше, 
като отгатваше мислите ми и ги назоваваше. 
Дори дълго след началото не знаех какво зна-
чи екзорсист. При мен нещата се подрежда-
ха отзад напред. И така постепенно добивах 
усещането, че съм усвоила една практика, за 
която още не знаех как се нарича. Тоест, стиг-
нах до теорията. И за нея съдех по това как 
се чувстваха хората в края на всеки сеанс, 
по това, как състоянието им бързо се подо-
бряваше.

- Но е много важно да се изгради и 
връзката между лечител и болен, както аз 
го усетих. Явно силата във всеки от нас 
зависи от съзнанието му, от вярата във 
възстановителните възможности.

 - Да, разбира се, много е важно между 
двете страни да има доверие. Както също 
е много важно, вървейки по пътя на Рейки, 
да стигнеш до заключението, че когато до-
статъчно си работил с Божествената енергия 
Рейки, започваш да я излъчваш като живот. 
Тогава не се нуждаеш повече от книгите, от 
теориите, просто й позволяваш, излизайки от 
теб, да си върши работата. Вярвам, че и аз 
достигнах до този момент. Така и успехът на 
метода много зависи от това, дали човекът, 
подлагащ се на него, с вяра пристъпва към 
него или вътрешно е скептичен, дори да не 
го показва. Липсата на вяра може да върне 
човека в състоянието му отпреди подобрени-
ето, че и в по-лошо. Скептицизмът намаля-
ва съпротивителните сили на организма и 
дава допълнителна сила на негативните 
енергии. Скоро имах и такъв случай. Млад 
мъж дойде при мен да му разкажа какво е 
Рейки. Аз предпочетох веднага да му го де-
монстрирам със сеанс, но той заяви, че нищо 
не усетил. Обясних му, че това е поради сил-
но замърсената му аура. Той пожела веднага 
да пристъпим към изчистването й. След сед-
мица ми се обади отново с молба да го изчи-
стя отново. Наистина изглеждаше като че ли 
за пръв път правим тази процедура. Накрая 
си призна, че първият път е бил доста скеп-
тичен, но не го е показал. Но веднага след 
първия сеанс се допитал за станалото до яс-
новидка от съседното село, която му обясни-
ла, че неговото неверие не е променило голя-
ма част от неизчистените му енергии. Настоя 
да работим отново и сега сме приятели, дори 
е готов да съветва невярващите в този метод 
да са по-отворени. 

- Разкажи за още някои интересни слу-
чаи, в които си помагала на хората да се 
справят с различни видове обсебвания.

- Преди няколко години пътувах с влак от 
Стара Загора за Пловдив. В купето се загово-
рихме с една изискана и интелигентна дама 
на 85 години. Не се впечатлих от силния й 

Неверието в доброто 
умножава и захранва 
негативните енергии

тембър, защото и аз говоря силно и не винаги 
се контролирам. Но скоро от съседното купе 
дойде ядосан пътник, който доста разгневено 
навика моята спътничка. Тя, обаче, спокойно 
му отговори, че не чувала добре с едното си 
ухо и затова не можела да контролира силата 
на гласа си. Тогава реших да й помогна, пред-
ложих й да подържа пръсти в ушите й за 5-10 
минути. Така с Рейки-метода се установява 
дали даден орган е с нарушени функции. 
Оказа се че при нея няма индикации за ув-
реден слух. Осведомих се, че оглушала като 
много млада, докато плакала неудържимо на 
гроба на починалия й единствен син. Тогава 
започнала да чува света като от вдън земя. 
За мен това бе типичен случай за дух, за-
седнал в областта на ухото. 

Наскоро пък две от изчистените от мен 
жени, които нямаха установена причина за 
безплодие до този момент, забременяха и ро-
диха деца. Едната от тях /на 38 години/ дори 
имаше миома, но не беше се осмелила да я 
оперира. 

- На какви хора помагаш, Милке, и успя-
ваш ли да предпазваш и себе си от тези 
атаки?

- Помагам на всякакви хора, в това число 
и на много лекари и масажисти, защото те са 
постоянно в това поле, в този обсег на силни 
енергийни въздействия. А тъй като съм ин-
струмент за изчистване на другите чрез по-
даване на силна енергия от силите на Свет-
лината, това автоматично предпазва и мен. 
Правя го с много любов и всеки случай за мен 
е предизвикателство да успея. И тъй като се 
явяват все по-нови и различни случаи, това 
поддържа интереса ми и желанието ми да 
се обогатявам. Дори доста след изчистване-
то на даден човек аз се моля за него, за да 
укрепне.

- Сега живееш в Пловдив и наред с не-
традиционните си лечителски практики, 
се занимаваш и с активна духовно-граж-
данска работа. Член си и на Инициатив-
ния комитет, отговарящ за подготовката 
на Втория национален събор за единение. 
Разкажи нещо повече за това.

- Група съмишленици организираме в края 
на юни тази година Втория духовен вселен-
ски събор под мотото „Любов и хармония”. 
Той е предопределен от мисията на България 
да стане духовна лаборатория на мира, как-
то са предрекли Петър Дънов и Ванга, и да 
даде в тази посока добър пример на целия 
свят. Затова неговата цел е тази идея да вле-
зе в действие. Той ще бъде по-многолюден 
от първия /около 50-60 хил. души/ и на него 
ще бъдат поканени представители на много 
държави, на много политически партии, не-
правителствени организации, етноси, рели-
гии. Целта му ще бъде духовното обедине-
ние да тръгне първо от България, Балкани-
те, а после да се пренесе и в Европа.  Ще се 
проведе на пловдивския стадион и ще бъде 
като една малка олимпиада на мира.Ще има 
и културна програма, която ще включва най-
характерните наши и балкански културни до-
стижения. Очакваме, че след произведената 
по този начин силна вибрация, промените 
към добро ще тръгнат много мощно. Дори 
и да не участват пряко хората в него, могат 
да помогнат много, ако заживеят с тези добри 
мисли и очаквания.

А третият духовен събор е предвидено да 
се проведе в Израел, за да повлияе на спира-
нето на войната там. Първият пък се проведе 
миналата година на 26 ноември в Москва и 
с обединената в една цел вибрация на 5000 
души той постави началото на разрушаване-
то на старата политическа система, на пре-
обръщането към духовно ръководство на 
държавите. Той отключи и протестните вълни 
в тази посока, включително и в България.

Интервюто взе: Лияна ФЕРОЛИ
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2 Юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България…

Лияна ФЕРОЛИ

Още през март тази година по примера 
на батачани и калоферци излязоха с пред-
ложение националните ни герои Ботев и 
Левски да се канонизират за светци. Дори 
изготвиха примерна икона с лика на два-
мата ни революционери. Тя представлява 
реплика на картина от 1934, дълго пазена 
в с.Тъжа. Намерил я е Антон Караколев в 
старата къща на своята прабаба. Ликовете 

на двамата борци за свобода са увенчани 
с българското знаме, а под тях стои надпи-
са: „Българийо, за тебе те умряха“, като об-
разът на Левски е увенчан с лаврови клон-
ки, а на Ботев - с дъбови. Сега два билбор-
да именно с тези изображения са поставени 
на изходите на Калофер да посрещат и из-
пращат гостите на града. И за калоферци 
това е съвсем естествено, защото винаги са 
ги носели в съзнанието си  като икони и като 
светци.

Но други българи смятат, че канонизация-

Българийо, за 
тебе те живеят…

та им не е правилна, защото олицетворява-
ли не само християно-българските въжде-
ления за свобода, но и наднационалните 
и надрелигиозните. И че революционни 
титани като Ботев и Левски могат да бъдат 
само на целия свят. Чуват се и доводи, че 
и двамата ни герои са били по свой начин 
атеисти. И канонизацията им би била „око-
ваване на нетленно одухотворените образи 
на двамата най-бунтовни българи”.

Важното е обаче, че двамата ни гении на 
свободата отдавна са преминали в духов-
на степен Светия и ще останат в нея, до-
като има българи. А е сигурно, че това ще 
продължи повече от достатъчно, за да не се 
забрави делото им. Защото то бе издигна-
то до степента на Жертвата – най-високото 
равнище на Любовта. А нейните двама не-
надминати радетели я изживяха в съкрате-
ни срокове със сърцата си като огнено при-
частие. Не само в името на род и родина, 
а и в името на Бога. Доказват го следните 
думи, записани в тефтерчето на Ботев, не-
известни за много българи: „Доброто, ко-
ето струвам на ближния си, правя го за 
Бога”. 

Знаел го е и Левски /“Ние сме във вре-
мето и времето е в нас“/. И за него дело-
то им е било в духа на времето. Повеля на 
небето. И жертва за него. 

Тогава една външна легитимация на из-
живяното от тях не би ли била само един 
формален акт?...
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Отмина 
24 май 
– на-

ционалният ни празник на про-
светата и културата. Отпразну-
вахме го, както можем. Пак кам-
панийно, почти както си беше 
преди 1989 година. Нищо ново 
под небето. Но поне да си за-
давахме въпроса – наистина ли 
чествахме деня на славянската 
писменост. И какво се крие зад 
този термин. За да стане най-
после ясно, че съвременният 
български език не е славянски, 
защото той коренно се разли-
чава от славянските езици. А 
е характерният за българите 
аналитичен, безпадежен език. 
И че не славяните са претопили 
българите, а обратно. Защото 
прабългарите се появяват на 
Балканския полуостров, в земя-
та на дедите им, която е била 
тяхна още от сътворението на 
света. Те идват по днешните ни 
земи, където е процъфтяла най-
древната цивилизация на на-
шите прадеди тракобългарите, 
които са се наричали славяни, 
защото чрез словото си славе-
ли Бога ежечасно, отново след 
преселението си на изток един 
век преди да се появят първите 
славяни. Това се потвърждава 
в Манасиевата хроника, Визан-
тийски исторически хроники,  
Ватикански архиви, Унгарски 
архиви и др. Вярно е, че Аспа-
руховите и Куберови българи, 
идвайки при своите си, са из-
играли голяма роля при обра-
зуването на днешния български 
език, особено с многото думи в 
памирските езици и с характер-
ното наше и непроизносимо за 
славяните “Ъ”.  

И в трите ни български 
азбуки /прабългарската, гла-
голицата и кирилицата/ има 
общи запазени букви. 8 букви 
от глаголицата на Кирил са аб-
солютно еднакви с прабългар-
ските букви: А, Г, Ъ, Ь, О, Ш, 
Щ, Е. А 16 от буквите, с които 
пишем сега (в това число “ь” и 
“ ”), са абсолютно еднакви с 
прабългарските букви: Б, Г, Ж, З, 
С, Ъ, Ь, Е, О, Х, У, Ф, Ш, Щ, Ь, 
. Явно е, че са взети от прабъ-
лгарската азбука, защото тя е 
най-стара и на нея в Аспарухова 
България са писали колобрите - 
религиозните водачи на прабъ-
лгарите. Затова древнобъ-
лгарският език не е изчезнал 
и не се е претопил от славян-
ския език, по-скоро славянски-
те племена са взели името си от 
духовното понятие слав-ян-ин. 
И днес ние още говорим на него 
и използваме неговите писмени 
одежди. Някои наши учени дори 
показаха нагледно това със 
сравнителни таблици, в които 
ясно се вижда, че редица бук-
ви от Кирилицата и множество 
знаци са напълно идентични с 
прабългарските руни от Плиска 
и някои тракийски знаци. 50 зна-
ка от неолитната балканска пис-
меност съответстваха едно към 
едно с букви и руни, които са по-
нови от тях с 5 000-6 000 години. 
Т.е. това дава взаимстване бли-
зо 24 процента от 210-те знака 
от културата Винча, които са ед-
накви със знаците на  тракобъ-
лгарите. Дори 16 букви от пис-
меността Винча /53,3%/, без да 
се броят още някои неизследва-
ни или изчезнали артефакти, са 
идентични с азбуката, която ние 
българите  ползваме и днес, 7-8 
000 години по-късно. Тоест, ми-
нимум половината от букви-
те в Кирилицата са дошли за 
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последните 7-8-9 000 години 
непроменени до наши дни.  А 
това, че нашите знаци се сре-
щат и в други писмени култури, 
говори, че не ние сме черпили 
от тях, а те от нас. Обратното 
е нямало как да стане, при по-
ложение, че са дошли след нас. 
Това пък, че в нашите знаци се 
срещат букви и от латиницата, 
както и арабски цифри, озна-
чава че земите на българите 
в древността са били един 
неизчерпаем „буквен резер-
воар”, от който редица народи 
са черпели знаци за своите пис-
мени системи. И днес може да 
се видят редица наши орнамен-
тални знаци по народните ше-
вици, като самоковските, че ко-
пират точно праисторическите.

Това се потвърждава и от 
най-великото същество, сли-
зало някога сред българите, а 
именно Бодхисатвата и бъдещ 
Буда-Майтрейя – Беинса Дуно, 
който е говорил повече от 40 
години през 20-ти век на нашия 
народ, на човечеството и на ду-
ховния свят. Именно той казва, 
че „българският език е най-
точният език, на който могат 
да се предадат окултните за-
кони и Словото на Бога, защо-
то българският народ е най-
древният народ на земята”, 
че „Бог е написал българите 
на дланта Си“.  „Българинът 
е и най-твърдият елемент във 

Вселената“, само той, като 
пряк наследник на Адам и Ева, 
е можел да устои на суровите 
условия при възникването на 
земния живот и да не прекъсне 
еволюционната верига, макар 
че днес тази твърдост /вирогла-
вост/ е силно материално из-
родена. Но затова пък българ-
скаа духовна твърдост е много 
привлекателна за съществата 
от другите светове, които се 
инкарнират сред нас, за да се 
сдобият с духовна устойчивост. 
Затова „Вироглавите“ българи, 
като част от Северния духовен 
поток, трансформират поетите 
в тях духовни вибрации от шко-
лата в Рила, изнасят ги навън 
и създават държави и империи 
из цяла Азия чак до Япония. 
Като носители на учението за 
Върховното Единство (Тан-
гра) по пътя си повдигат кул-
турното и технологично ниво 
на народите, даряват учения, 
духовни водачи, най-стария и 
точен календар… Преминават 
през Беринговия проток, за да 
стигнат до маите, научават ги да 
строят пирамиди и как се създа-
ва държава.

Според „Историята на 
Джагфар“ ние българите сме 
на 35 хил. години, откогато да-
тира, според книгата Урантия, 
и първата вест за идването на 
Христос. Но твърдостта, която 
е следствие от развит Аз, и е 

„двуостър меч“ - може да доведе 
и до духовно извисяване, и до 
така познатите ни днес егоизъм, 
разединение, криворазбран 
патриотизъм и национализъм. 
Затова Учителят е казвал, че 
българинът е „най-доброто 
семе“, което вирее навсякъде, 
но и с „най-дебелата глава”, в 
която мировите мисли не вли-
зат лесно, затова още много 
време ще я „омекотяваме”. И 
това тече още отпреди около 9 
хиляди години, когато под пред-
водителството на Ману сме ста-
нали част и от двата духовни 
потока (северен и южен) на при-
движване, които много по-късно 
се съединяват в Христос. Ние 
сме „изгубените“ племена от 
Стария Завет, които оставят 
навсякъде следи - в Египет, 
Европа, Индия и т.н., и които 
след Потопа, потъването на 
Атлантида, се установяват 
по земите на днешна Бълга-
рия. Беинса Дуно съобщава, 
че  преди 5500 години се раз-
деляме на два клона - „благи“ 
(траките) и „вироглави“.  „Бла-
гите“, като част от Южния духо-
вен поток, също са заредени с 
вибрации от най-старата духов-
на школа на Земята в Рила, те 
обръщат поглед навътре в себе 
си за развитие на ясновидство 
Посвещение чрез много окул-
тни, мистериални техники, чия-
то основна цел е изчистване на 

астралното тяло и разхлабване 
на връзките между астралното 
и етерното, между етерното и 
физическото тяло. Затова око-
ло Черно море процъфтяват 
много мистерийни центрове, 
които търсят „златното руно” 
/изчистеното астрално тяло/, 
предпоставка за развитие 
на органи в етерното тяло за 
ясновиждане – необходимо-
то качество да станеш Син 
Божий. А това е подготовка и 
за гръцката култура, както и за 
идването на Христос. 

Но времената се променят, 
Аз-овото съзнание прониква в 
астралното тяло, създава се 
Сетивната душа, прикована 
към външния свят. Стига се до 
пълно потъване в материя-
та. Но идването на Христос 
обръща развитието от инво-
люция към еволюция. И все-
ки, който Го приеме в Аз-а си, 
вече може да изчисти астрал-
носто си тяло по един съвсем 
нов начин, става Посветен 
чрез катарзис и озарение, а 
не с външна мистериалност.  
Така превръщаш астралното 
си тяло в Дева София. Т.е. при-
емаш Духа-Себе, висшия си 
Аз, и осъществяваш мистичния 
брак между Душата и Духа, ко-
ето ще стане през идващата 
вече нова Шеста култура. Тя се 

Слав-Ян-Ин означава славно да живееш и да славиш Бога 

Българското слово е „Словото 
на Истината и Словото на Живота
А просветлението за него идва най-вече в притеснението
Ако искаш да отслабиш – укрепи, ако искаш да затвориш – отвори, 
ако искаш да вземеш – дай”.

Лао-Дзъ

На стр.  7

Общи елементи в трите ни азбуки

огнено-любовната сила на нашето Слово

Розетата от Плиска
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БУРГАСКИТЕ 
ПОЕТИ 
МАРИАНА 

ПРАМАТАРОВА И 
ИВАН КЕХЛИБАРЕВ 
ОТЛИЧЕНИ В 
ЕВРОПА 
 
Това стана ясно от Годишник 2013 на 
Европейския литературен кръг. Премиерата 
на луксозното издание се състоя във Виена, 
Австрия. В края на месец май предстои 
премиера и в Мюнхен, ФР Германия. Сред 
силна конкуренция журито одобри и включи 
в престижното издание автори на поезия 
и проза от Австрия, Германия, Унгария, 
Полша, Сърбия, Словения и България. 
Нашата страна е представена от 9 поети. 
Това са Пламен Анакиев, Стоян Гяуров, 
Иван Кехлибарев, Таня Колъовска, Мариана 
Праматарова, Антоанета Николова, Станчо 
Пенчев, Палми Ранчев и Маргарит Жеков. 
Мариана Праматарова е включена в 
годишника със стихотворенията «Щрихи 
от Виена», «В цвят какао» и «Ще полетим 
ли?» в превод на Иван Кехлибарев, 
който участва и със собствени стихове – 
миниатюрите «Европа», «Безработица», 
«Наблюдателни камери», «Игра на стъклени 
перли» и «Политици». Двамата са познати 
на бургаската литературна общественост и в 
българските културни среди. Отличавани са 
на редица литературни конкурси. 
Авторите от Годишник 2013 са поканени от 
организаторите на среща в Словения през 
есента. 
 

Мариана ПРАМАТАРОВА
 

Ще пОлетим ли? 

Виж - тревата ниска е, 
а звездите толкова са близо. 
послушай опънатия лък  
на сетивата си. 
Страхът от неизвестното  
е примамлив,нали? 
Вземи ръката ми в своята, 
но само ако вярваш, полети! 

 
* * *
 
еВрОпА 

еВ: еуфория. евнух. 
     Eврото се клати. евтаназия. 
рО: роботи. ротарианци. рокада. 
    изстрел на роналдо. ромни. 
пА: папата. паноптикум. 
    панаир на ужаси. 
    Който слушка, папка! 
 
Иван КЕХЛИБАРЕВ

Мариана ПРАМАТАРОВА

В настоящия век водещото място в сред-
ствата за масово осведомяване е на елек-
тронните медии. Телевизията е най-достъп-
ното и най-широко разпространеното сред-
ство за информация. Съвременният човек 
е под непрекъснатото въздействие на елек-
тронните медии и ако до преди двайсетина 
години хората предпочитаха да общуват „на 
живо” с изкуството, културата, политиката, 
то в съвременното общество това се случ-
ва все по рядко. Многото програми, канали, 
сателитни връзки, интернет и он-лайн пре-
давания ни поставиха в така наречената 
„телевизионна и интернет зависимост”, т.е. 
електронните медии станаха транслатор 
на социална, политическа, културна, обра-
зователна, възпитателна, развлекателна и 
всякакъв друг вид информация, която ни 
залива от екраните. Разбира се, днес те-
левизията не се приема еднозначно и има 
своите привърженици и отрицатели. В тази 
публикация се опитвам да насоча внимани-
ето към някои по-важни функции на теле-
визията, свързани с възпитателния процес, 
като не претендирам за изчерпателност по 
темата, тъй като е многообхватна и диску-
сионна.

І аспект – телевизията е техническо сред-
ство, което увеличава възможностите ни за 
комуникация. В този смисъл тя е средство 
за придобиване на опит – децата получават 
информация, натрупват я, обработват я и я 
възпроизвеждат. Чрез визуалните изобра-
жения те получават представа за света, на-
блюдават интересни неща от заобикаляща-
та ни действителност, изучават други кул-
тури, космоса, природата и по този начин 
разширяват кръгозора си, сетивността си, 
обема на паметта, възможностите за кому-
никация. Друг е въпросът, дали тази инфор-
мация е правилно дозирана и подбрана.

Полученият опит е от „втора ръка”, но де-
тето го пречупва през призмата на собстве-
ното си субективно възприемане и изгражда 
свое отношение към наблюдаваното .Общу-
ването на детето с телевизията го обогатява 
и емоционално. Гледането на телевизия е 
един емоционален процес – детето се въл-
нува, преживява, внимателно следи всичко, 
което се случва на екрана, отправя реплики 
към героите, изразява отношение. Ефектът 
на телевизията върху детето е неотразим. 
Но медиите имат и свойството да ни на-
товарват с информация, която може да се 
окаже прекалена. Информационната агре-
сия от екрана може да доведе до стрес и 
безпокойство малкото дете. Много разпрос-
транено е схващането, че медиите ни мани-
пулират, затова е необходимо всеки един от 
нас да си изработи умение за преценка на 
получената информация и да не я приема 
безрезервно, а критично.

ІІ аспект – ролята на телевизията в об-
разователния процес. Вече е практически 
невъзможно да си представим образова-
телния и възпитателния процес без техни-
чески средства. Освен телевизията, широ-
ко са застъпени видеото, cd плейърите и  
компютрите с цел подобряване процеса на 
обучение. Въвеждането им допринася за 

качеството на необходимата информация, 
естетиката, функционалността и стандарта 
на живот. В този смисъл телевизията е ак-
туално средство за обучение със своите об-
разователни програми /изучаване на чужди 
езици, научно-популярни филми, драмати-
зирани и анимационни приказки, фолклорни 
предавания, детски състезания, игри, вик-
торини/. Ключът тук е: да се изградят необ-
ходимите естетически критерии за подбор 
на наистина ценни, необходими и полезни 
предавания за деца. Педагозите трябва да 
си изяснят основното – че работата с ме-
диите е предимство и не бива да се гледа 
на тях само като средство за развлечение, 
защото телевизията може да се превърне 
в ефективно средство за обучение, когато 
правилно се подбере подходяща медия за 
сътрудничество в тази посока.

ІІІ аспект – телевизията – средство за 
възпитание. Възпитателната функция на 
телевизията не се изчерпва само с есте-
тическото възпитание. Разбира се, визуал-
ният образ е този, който първоначално се 
възприема и затова препоръките към про-
грамите за деца са: образите от екрана да 
бъдат красиви, високохудожествени, есте-
тични, да носят послания за доброто, да 
възпитават естетически вкус. За съжаление 
не всичко, което се предлага отговаря на 
посочените критерии.

Телевизията като най-разпространено  
средство за осведомяване ангажира много 
от времето и наред с възрастните, децата 
гледат новини, игрални филми, публици-
стични предавания, реалити формати, раз-
влекателни предавания, които не са пред-
назначени за възрастта им. Децата стават 
неволни свидетели на жестокости, убий-
ства, негативни прояви чрез неподходящите 
филми и програми, които гледат. Не можем 
да виним и телевизията, че ги показва тези 
филми, тъй като тя обслужва и комерсиал-
ни интереси.

Наред с нравственото и емоционално 
възпитание се поставя и умственото въз-
питание. Информационната среда, която 
осигурява телевизията, съдейства за обо-
гатяване на активния и пасивния речник на 
детето, развива мисленето, паметта и въоб-
ражението му. В този смисъл телевизията 
трябва да поеме отговорността си за пра-
вилния, книжовен български език.

ІV аспект – телевизията е стимулиращо 
средство за изява на детския талант. Раз-
нообразната изпълнителско-творческа и 
продуктивна дейност на децата може да на-
мери място в разнообразни форми на съ-
трудничество с медиите. Традиционни праз-
ници, детски песенни конкурси, мюзикъли, 
шоу програми могат да бъдат излъчвани по 
телевизията. Всичко това е стимул и моти-
вация за децата, а за учителите и родите-
лите са оптимални и ефикасни средства за 
обучение и възпитание.

литература:
естетическо възпитание и съвремен-

ност.Колектив.Н.и изк.,С.,1976
Вагнер,В.р.познаване на медиите.

сп.педагогика 9/96г.,с.70  

ТЕЛЕВИЗИЯТА
В  НЯКОЛКО  
АСПЕКТА
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На стр.  8

А с термините „българин“ и „славянин“ не се оз-
начава толкова етнически, колкото духовен смисъл. 
„Българин“ означава „Човек на Духа, Син на Свет-
лината”, виждащ в духовния свят. А със „славянство“ 
се означава една качествено нова духовна категория 
хора, „отбрани чада на Истината“, които славят твор-
ческата Сила (Ин и Ян) в мисли, думи и дела, разби-
рат и признават Мъдростта в Уредбата на Всемира. 
Така че Слав-Ян-Ин  може да се нарече всеки човек, 
който е Ученик, кандидат за Син Божий, който раз-
вива у себе духовните добродетели на търпението, 
смирението, жертвоготовността, осъзнаването ми-
ража на видимото и всеки, който е избрал служба-
та в името на Светлината. В този смисъл българи и 
славяни могат да бъдат всички, които са избрали тази 
служба, това автоматично ги прави избраници. Затова 
огромната славянска маса от избраници, претърпели 
неимоверни страдания, е безпрецедентна и може да се 
сравни само с тази на евреите. Но само с тази й сила, 
да понесе огромната тежест, тя ще даде началото на 
Шестата култура, която ще започне от България и после 
ще се разпространи по широките руски земи. И Мирът 
по света ще тръгне именно от този „дом славянски, 
род на страдание, племе на раздори, душа и сърце 
на бъдещето, живот и спасение на настоящето…”.

Защото „Бог потърси дом за Себе Си и изборът Му 
падна в Славянското домочадие, което Небето възлюби 
за неговата Божествена добродетел“. Затова Елохим  
извиква отдалеч, „открай небесата, двамата братя /
Кирил и Методий/, светила на Славянский род“ и да 
им връчи „Словото на Истината и Словото на Жи-
вота“, за да възлезем във „Вечната Виделина“. Така с 
Глаголицата в 855-та година настъпва голяма радост в 
светлите светове, защото Бог полага „печата на велико-
то Си име”, влага „Духа Си в сърцето ни в Завет вечен“. 
И по този начин се доближаваме до Мистичния елемент 
на Българската Мистерия – Словото, припомня Мангу-
ров. 

А пък великият дух Борис I Покръстител, избран от 
Небето да обърне българите към Христос в 864-та 
година, осъществи Божието призвание да Го про-
славяме заедно с цялото славянство, в което Господ 
Всесилний пребъдва и на което отрежда да заеме най-
първото място в Неговото Царство. Така през 15 век, 
времето на Съзнателната душа, се проправя и пътят 
на езотеричното християнство, пътят на Братството, 
на свободната воля, избираща Жертвата и Любов-
та, с които можеш да спасяваш като твоя Спасител. 

В новата епоха на Шестата култура, казва Учителя, 
езотеричното християнство ще бъде единната религия 
на човечеството и само с Христос можем да участва-
ме в нея пълноценно. И друг начин няма да станеш 
„българин“ и „славянин“ и да черпиш от най-дълбокия 
духовен кладенец по нашите земи. И особено пък 
избраният народ на Шестата култура – български-
ят, чийто  език е нейният мистериен език, който ще 

Петър ДъНОВ

България никога няма да бъде голяма по те-
ритория. Но тя може да бъде велика само чрез 
Божественото учение!

Казвате: Какво могат да направят българи-
те? – Ако приложат Христовото учение, те биха 
запалили целия свят и биха го освободили.

Ако не слушате Господа, от вас нищо няма 
да остане. Ако приемете великите Божии зако-
ни, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете ве-
лик народ.

Ако българите не следват Божиите пътища и 
своя ум, ще минат през големи изпитания.

Казват, че това учение е ново. То е старо и 
ново, то е винаги едно – това е Божествено 
учение. Тази светлина ще залее света, защото 
тя е за цялото човечество, а не само за Бълга-
рия. Това движение е Божествено и един ден 
от цял свят ще идват организации да му пома-
гат, защото е всемирно.

Всеки народ, който престъпи това Учение, 
добро не е видял. Евреите, които престъпиха 
това Учение, вече 2000 години се измъчват. 

Ако българския народ не приеме това Уче-
ние, нещо страшно иде за него, няма да кажа 
какво, но да го знаете! Вие ще видите какво ще 
дойде. Ако го приемете, ще бъдете записани, 
че сте повярвали във възкресението на Хрис-
та.

Казвам ви, че ако българите не възприемат 
това Учение, от България нищо няма да оста-
не, нито помен! Даже името на българите ще 
се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат 
това Божествено учение, тяхното име ще се 
запише със златни букви.

Като българи вие трябва да решите задача-
та си именно в България.

Това учение за майка България, за шови-
низма – това учение е на падналите ангели. 
Трябва да дойдат новите българи! Новите 
българи са трудолюбиви пчели, които събират 
мед от цветята. Спасението няма да дойде от 
българите. От българите ще дойде Любовта. 
Любовта ще дойде от България. Любовта ще 
изтече от тях по целия свят. Ако в България 
изтича един извор, няма ли да напои света? 
Ако този извор е сто километра широк, няма ли 
напои света? Любовта като мине през теб, ти 
ще бъдеш носител на Божественото!

Братко, нека България, където няма никакви 
полици. Ще дадеш пари назаем без запис, без 
полица. Можеш само да си отбележиш в едно 
тефтерче, че си дал, например, 2000 лева. 
Първата работа, която трябва да извършат 
българите, е да изхвърлят всички полици. Това 

ЗА  СЪДБАТА
НА БЪЛГАРСКИЯ  
НАРОД

от стр. 5

А този наш забележителен артефакт, освен всичко 
друго, ни носи и много успокоение в трудните ни днес 
дни. Защото според един от нейните прочити именно 
притеснението води към просветление. 

Много често си пожелаваме да се освобождаваме от 
юздите на ограничението. Но старата българска дума 
„юзда” е имала по-друго значение според текста върху 
Розетата от Плиска. 7-те руни върху нея: аум – аум ; юс 
–юс ; йер-йер(ер); ест-ест; фа –фа; з(р) – зъ или Ръ; ук 
– ук имат смислово значение на Първичната вибрация /
Слово/, юзда, боец /войник, съм/е, небесен бог, знание/
просветление, учи. Тоест - „ От създаването на света, 
юздата на войника е божие просветление,

 то учи !...“
С тази космическа звезда древните българи, като 

хора на знанието, отправят послание да се учи. А тъй 
като надписът започва с + / Слънцето/, защото денят за-
почва с него, ни казват също, че знанието е нужно като 
Слънцето. Но дано скоро изпълним и този завет на де-
дите ни, дано у нас се появят и истините за произхода, 
езика, културата, историята, и всичко, свързано с живо-
та на древните българи. Но и това да стане държавна 
политика, да намери достойно място в научните публи-
кации и учебниците. И България да заеме полагащия 
й се статут на „държава на Духа”, както я нарече акад. 
Лихачов. Но не като се страхуваме или заклеймяваме 
днешните събития, а като разбираме защо се случват, 
като ги разпознаем като закономерни и ги трансформи-
раме. Та нали затова в България се намира духовното 
сърце на Европа, за да превърнем омразата в любов и 
страха и войната в смелост и мир. Нали Бог твори чрез 
нас и нашата земя, която е духовният черен дроб, а той 
трансформира токсините на тъгата и грозотата в Любов 
и Красота. Но само вярвайки в Божиите обещания, мо-
жем да осъществим предназначението си. Знаел го е 
дори и най-големият живял напоследък жив пророк от 
Индия – Сай Баба, който казва, че когато българският 
народ открие „Великото неизвестно” за себе си и за сво-
ята мисия, той ще тръгне по Пътя на Възмогването. 

Слав-Ян-Ин означава славно да живееш и да славиш Бога 

Българското слово е „Словото 
на Истината и Словото на Живота
А просветлението за него идва най-вече в притеснението
Ако искаш да отслабиш – укрепи, ако искаш да затвориш – отвори, 
ако искаш да вземеш – дай”.      Лао-Дзъ

символизира с „третия ден“ на сватбата 
в Кана Галилейска, както ни припомня 
Димитър Мангуров, и нейното „огни-

ще” ще са българите. През нея в Свобода и с Любов 
българите ще намерят връзката с висшия си Аз. 
Въпреки или тъкмо поради това, че планът за бълга-
рите предвижда много мъчнотии, много жертване на 
придобитото, на „живот, слава и чест“, за да изпълнят 
„Волята на Върховния Владика“ (Отец) и да донесат на 
света Шестата култура на Любовта. Понеже българите 
са „род избран, семе Царско, народ, на който Господ на 
Силите е Вожд“, т.е. Христос, нашият пряк Бог и Създа-
тел. А тъй като Той казва: „Аз и Отец Ми - едно сме!“, 
следователно под Господ на Силите се крие самият 
Отец, „написал българите на дланта си“.

Знаем от Библията, че до Отец не може да се стиг-
не без Христос. Затова ние българите ще го направим, 
като Го приемем в Аз-а си и вече можем да повторим 
Неговия път, да дадем Жертвената Любов, продукт на 
Висшия Аз, на човечеството. Като приложим Любовта, 
Мъдростта и Истината. И не на последно място – Сло-
вото, чрез което ежедневно християнизираме ду-
шите си, като пускаме Христос в Аз-а си. 

Затова „българите са и черният дроб на Вселе-
ната, а Вселената е направена от материята на чер-
ния дроб“, която я преработва и пречиства в чиста 
Любов. 

се говори от всички нейни представители.
Според езотеричния прочит българската писменост 

е наречена славянска, защото слав-ян-ин не е толкова 
географско, етническо, народностно понятие, колкото 
специална дума, в която е заложено предназначение-
то на писмеността, чрез която единно да се слави Бога. 
Т.е. чрез единството на началата ИН-ЯН /женско-мъжко, 
нощ-ден, зима-лято, студ-топло, сън-бодърстване, 
вдишване-издишване…/. Защото всички явления в при-
родата и в човека са подчинени на тяхната цикличност и 
смяна. Чрез енергийно единение и съзвучие, симетрия, 
взаимодействие. Т.е. не чрез определено надмощие, 
а чрез хармонично преобразуване, чрез равновесие и 
хармония. Защото всичко в този свят се развива по едни 
и същи закони и всичко е взаимосвързано: атоми, моле-
кули, планетите с техните обитатели, звездните систе-
ми, галактиките – това не са отделни части, независими 
една от друга, а равноправни участници от един голям 
процес, наречен Живот. И който го знае и прилага, слав-
но живее и слави Бога, най-вече чрез азбуката, дадена 
от небето, която е ключ към познанието и към още 
неразкритите закони на живота.

Затова е хубаво да знаем и почитаме корените си, на-
шия славноболгарски език и неговите писмени одежди, 
които не са на 1150, а на много, много повече. Доказа 
го и Розетата от Плиска, която говори за учение и Бо-
жие просветление от създаването на света. И която 
е един завет от дедите ни за неотразимата история на 
българския народ.
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се отнася до всички, без изключение! После аз 
ще отида пръв да работя на нивата по 5 часа 
на ден и без никакво възнаграждение. Тогава 
няма ли да бъдем един повдигнат народ? Ако 
всички индустриални и фабрични работници, 
мъже и жени, постъпват така, на какво ще при-
лича България?  От всички европейски дър-
жави щяха да идват да я гледат и да кажат: 
„Каква идея е влязла в главата на този народ?” 
Културен народ ще бъде българският! Аз ще 
ви създам музика, поезия. С други думи, ще ви 
дам Добрата земя. Ще ви покажа нов начин на 
възпитание на децата. Всички други системи 
сами ще паднат. Само една система същест-
вува в закона на Любовта. По нея ще действат 
всички.

Какво трябва да направи българският на-
род в тези трудни времена, които преживява? 
Едно се иска от всички: да възлюбите вашия 
Божествен баща, майка и сестра. Това значи 
да се обърнете към бога. Така ще се спаси 
българският народ! Така ще се спасят всички 
българи: свещеници, учители, управници, съ-
дии, майки и бащи. Готов съм да стана слуга 
на всички, само да се спасите и повдигнете.

Влизайте в положението на страдащите. И 
аз съм готов да помогна на всички, които стра-
дат. Аз ще поема 50% от вашите мъчнотии. 
Като помагам аз, и вие ще помагате. Като съ-
единим моята мисъл с вашата, всичко можем 
да направим. Ако искаме да имаме истинска 
култура, трябва да се обединим и отправим 
мисълта си към Бога. Без него не само че няма 
да дойде тази култура, но постоянно ще се на-
тъкваме на раздори и недоразумения. Ако се 
обединим в името на Бога, ще дойде великата 
култура.

Това, че българите имат много дългове, се 
дължи на неизпълнение задълженията към 
Бога.

Казвам: ако спазвате законите на Любовта, 
Мъдростта и Истината, върху вас ще се излеят 
всички благословения, обещани на човечест-
вото от памтивека.

На българите ще кажа: ако слушате велико-
то разумно Слово, нивите ви ще раждат десет 
пъти повече, отколкото досега, лозята ще да-
ват толкова много плод, че не ще може да се 
обере.

Ако българският народ се обогати с новото 
отношение към Великия живот, ако се проник-
не от съвършената идея за единство на всич-
ки живи същества, то ще раздере завесата на 
мрака, която забулва човечеството, и пред нас 
ще изгрее действително светлият и творчески 
човек, който е определен да възглави новата 
Култура.

Желая българите да бъдат извор, от който 
да изтича великата Любов. Желая ви да бъ-
дете образец на чистата необятна Любов, на 
Знанието и Мъдростта, свободни от всякаква 
корист. Желая ви да бъдете носители на Пра-
вдата и Истината, които ще ви направят сво-
бодни.

от стр.  5
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