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     Тази книга е дадена от един от Учителите на Изтока, същият, който преди десетина 
години даде "Зов" и "Озарение". Тя е първата книга от една нова серия, в която влизат: "Агни 
Йога", "Безпределност", "Йерархия", "Сърце" и "Огнен свят".

     Светлината, която иде Отгоре, е винаги чиста. Тя не може да се сравнява с човешките 
умувания и построения. И затова ние не се съмняваме, че внимателният читател ще открие 
съвършената връзка, единството и едноцелността на следващото изложение с това, което се 
дава тук, в България.

     "Йога, като върховна връзка с космичните достижения, е съществувала през всички 
векове. Всяко учение съдържа своята Йога, прилагана според степента на еволюцията. 
Различните Йоги не се отричат една друга. Като разклонение на едно дърво, така те 
разширяват сянката и дават прохлада на уморения пътник. Изпълнен с нови сили, 
странникът продължава своя път. Той не е взел нищо чуждо, не е извратил първичния 
стремеж, той е възприел небесната благодат, дал е свобода на предвечните сили, завладял е 
своето единствено притежание. 

     Не избягвайте силите на Йога, но като светлина ги отнасяйте в съкровищницата на 
подсъзнателната дейност. Заради бъдещето ние се пробуждаме от сън. Заради бъдещето 
обновяваме всичко. Заради бъдещето се храним. Заради бъдещето устремяваме мисъл. 
Заради бъдещето събираме сили. Първом ще приложим съветите, а след това ще изречем 
името на Йогата на идващите дни. 

     Ще дочуем стъпките на огнената стихия, но ще бъдем вече готови да управляване вълните 
на пламъка. Затова ние приветстваме старшата Раджа Йога и утвърждаваме бъдещата Агни 
Йога.

     1. Ще ви запитат — може ли идването на Майтрейя да ознаменува нова епоха? Отговорете 
— ако походите на кръстоносците създадоха епоха, то, разбира се, епохата на Майтрейя ще 
бъде хиляди пъти по-значителна. С това съзнание трябва да живеете. 

     2. Хората не разбират какво означава Бог и Бодисатва. Също както слепите питат — какво 
е светлината? И хората дори нямат думи за описване качествата на светлината, макар да я 
виждат всеки ден. Те дотолкова се страхуват от необикновеното, че са смесили границите на 
светлината и тъмнината. за тях е най-лесно да си представят, че дворецът на Бога се намира 
на най-голямата звезда. Иначе за тях Бог би останал без местожителство. Неспособността да 
схващат разликата ги кара да умаляват великото. 

     3. Чудите се защо не отговарям на някои въпроси. Знаете, че често пъти стрелите на 
мисълта засягат обекта на отговора. Представете си пътник, вървящ по въже над пропастта. 
Ще бъде ли разумно да почнем да го викаме?. Викът ни може да наруши неговото 
равновесие. Затова по-рядко трябва да споменаваме имена без неотложна нужда. Разбира се 
умението да се ползваме от личните имена е необходимо. То трябва да бъде като удар на чук 
в пространството. 

     4. По отношение на простите думи за простите хора, нека помним, че последните се 
нуждаят от малки дози лекарства. Този закон е верен и горе и долу. Затова простите хора се 
явяват най-добри разпространители.

     5. Разширението на кръвоносните съдове е типичен белег при разширението на 
съзнанието и то трябва да бъде по технически начин избягвано, чрез запазване на слънчевия 
възел от удара на слънчевите лъчи. За запазване от слънцето древните жрици носили 
нагръдник от метала литий, покрит с восък. Освен потапянето на ръцете във вода, допуска се 
и потапянето на нозете. Къпането в студена вода може да вреди не по-малко от лъчите.

     6. В менталното си тяло, човек може да посещава различни планети. Това отбелязва 
бъдещия етап на развитието, когато съзнанието не ще бъде привързано към една планета. 
Ако ние днес минаваме една част на света в друга, то това може да се осъществи и по 



отношение на планетите. Учителят ви предлага да се възползвате от всяко завоевание на 
Духа. Пътът между планетите не е по-труден от овладяването на мисълта и устрема към 
светилата. Само към стремежа към междупланетност можем да разчитаме на човешката 
еволюция.

     7. Развиването на астралното тяло е само по-себе си незначително в сравнение със 
съзнателната работа върху менталното тяло. За задачите на планетата не е нужно да 
извеждаме менталното тяло из неговото съкровено състояние, но за междупланетната 
дейност това по-висше тяло е необходимо. Възприемането на нови лъчи дава възможност да 
се запази съзнанието в различни области. По-рано само някои слоеве на атмосферата са 
способствували за запазване на съзнанието. Но съществуват пресичащи ги течения от газове. 
Новите лъчи могат да преминават през препятствия, създавайки нещо като въздушни тунели 
и с това разширяват съзнателната деятелност.

     8. Обяснимо е защо Учителите на Мъдростта са страдали, напускайки земята. Естествено, 
това страдание е било съзнателно и доброволно. Както домакинът напълва до върха чашата, 
така и Учителят иска да отпечата в съзнанието последния символ на Завета.

     Тук нямат значение клеветите на стария свят; всяко усилие на подвига е нужно за 
Космоса. Творчеството на подвига е подобно на всеки творчески процес. 
Усъвършенствувайки формата, достигаме до вековни кристализации. Чувството към 
съвършенство се подига от духа на творческите прояви.

     Може да се каже, че подвигът се дели на два вида: подвиг надземен и подвиг земен. В 
случай на надземно устремление ние виждаме спокоен преход отвъд.

     Не ще преценяваме поотделно подвизите, защото схващането на еволюцията е лично и 
доброволно. 

9. Всеки, който може да наблюдава човешката аура, може да види живата игра на 
светлинните излъчвания. На принципа на този космически поток се основава построяването 
на разумното действие. Всяка безжизненост се отнася към продуктите на тъмнината. Където 
са вълните на Светлината, където е обменът на живите искри, там е Нашият лъч.

Моето учение може за разкрие вълните на изпитваната Акаша. Приветствайте 
радостта на искрите. Не промяна, а задълбочаване на заданието. Проявявайки Нашата воля, 
можете само да се приближавате. Моето желание е да се запази красотата на духа. 

Всяко движение може да се обърне в успех за духа. 

10. Само когато е усамотен, когато не се нуждае от вещи, когато не се оплаква, когато 
е нетърпелив, тогава дръзновеният се радва. Така ще започнем да превеждаме Нашата древна 
книга за дерзанието. Когато детето си играе с котенцето, майката се умилява от неговата 
смелост, не желаейки да види, че котенцето е още сляпо. Когато юношата си играе с душата 
на връстника, тогава съгледвачите се изумяват от неговото дързновение, не забелязвайки 
затрудненията на бедната душа. Когато мъж изобличава събранието на съдиите, свидетелите 
се възхищават от мъжеството му, не дзабелязвайки, че смелостта за заканите е купена със 
звъна на злато. Когато старец се утешава с насмешка над смъртта, другарите му изпадат в 
умиление, не забелязвайки, че ужасът е сложил гримаса на насмешка. Дръзновението 
обикновено не се забелязва от хората, тъй като в природата то не е обичайно. 
Необичайността е спазъм за сърцата. 

Къде  си ти, който си превъзмогнал? Къде си ти, обърнал спазъма в скок към 
светлината? Слушай, дръзновени! В тъмнината на нощта ще дойда да благословя твоята 
обувка и ще обсипя с искри на светлина възглавето ти, тъй като сънят на дръзновения е 
подобен на затихването на лютня, когато всичките седем струни са пълни с тайна, когато 
сънят на дръзновения е подобен на затишие пред вихър, пред който са неподвижни най-
тънките стебла. 



 Нима лъвът разтърсва с рева си световете? Не, събудило се е дръзновението и се е 
отворил царственият лотос на духа. Братя, да се съберем в палата на радостта, цветът се 
отвори, великото колело се задвижи. Нашата радост ще слезе в подземните светове и ще се 
възнесе към надземните Братя. 

Най-хубавата песен пеем на дръзновението. 

11. Птичето свирукане прекъсна минутата на отдих. Защо птиците се напрягаха в 
ранен час? Те дръзнаха, чувайки прохвалата на дръзновението. Никой не им е казал, че 
тяхното обидено свирукане няма да увеличи дръзновението им. Оглушавайки от обида, 
тъмнината крещи. Тъмнината не понася дръзновението на светлината. 

Когато е натоварена теглилката на Владиката, ще се събудим рано, за да известим, как 
премина миналият ни ден. Ще отделим най-дръзновеното, за да може тези зърна да натежат 
на чашата. Ще прибавим огорчението от стария свят, тъй като неговата тежест ни е полезна. 
Ще приложим насмешките на невежеството, всяка от тях ще натежи в чашата на 
правдата.Ако намерим заплахи и покушения, да не забравим да ги приложим към 
напълнената чаша.Кое кара теглилката да се люлее? С какво е напълнена чашата на 
обвиненията? Какви жалки сиви дрипи са напълнили чашата на съда? Като засъхнали, 
мръсни листа от миналата зима се трупат проклятия от обиденост – боклукът на миналия 
ден. Тържествувайте, дерзания, тъй като най-крилатото е усилило осъждането. 

В ладико, разреши да предадем на огъня дсрипите на лъжливата обилайност. Няма да 
сбъркам, разбирайки, че от Теб е благословена крилатата дръзновеност. В свещеното огнище 
ще изкова крилата на Алай. Не знам жабли и ожесточения, и всичко, което би попречило да 
поникнат моите нови срила. Да бъде нова моята песен! 

12. Хвалата на дръзновението е проникнала широко. Най-малките ученици се 
обърнаха към пътя на търсенето и дойдоха при Нас с разбор на техните устремления. Всеки 
донесе своите мечти: аз ще разруша всички земни храмове, тъй като истината не се нуждае 
от стени; аз ще напоя всичките пустини; аз ще отворя всички затвори; аз ще унищожа всички 
мечове; аз ще прокарам всички пътища; аз ще изтрия всички сълзи; аз ще обиколя всичките 
земи; аз ще напиша книга за човечеството; но най-малкият се обърна към изгряващите звезди 
и каза: „Здравейте, братя” – и в това дерзание на привета си отиде неговото „аз”. Да се 
утвърди в това дерзание на привета пътят на вселената.  

13. Книгата на Тома Кемпийски "Подражание на Христа" е отдавна оценена на Изток 
не само по съдържание, но и по значението на названието й. При средновековното 
идолопоклонско отношение към Христа гласа на Тома прозвуча като протест. Из стените на 
католическия манастир се издигна глас, който озари лика на великия Учител. В самата дума 
Подражание е включена жизнената действителност. Формулата Подражание на Христа се 
явява като подвиг на дързостта, присъщ на съзнателния дух, приемащ цялата отговорност за 
градивната работа. Именно, съзнателният ученик се осмелява да се приближи към Учителя 
чрез подражание. Този пример внесе светлина в мрака на неподвижността и създаде, зад 
стените на затвора, устрем към творческата дързост.

     Според извратеното съзнание на средновековието, подходно би било да се каже — 
"Поклонение на Христа", но възходящият дух дръзна да призове към подражание. Всяка 
стъпка в пътя на дерзанието към доброто, трябва да се пази като пътеуказател за 
човечеството.

     Ние не обръщаме внимание на някои манастиризми в съдържанието. На Тома не е било 
определено да отива на кладата, неговата задача била да даде не запретена, но зовяща 
формула.Има два вида истини — едните се нуждаят от пламъка на кладите, за да бъдат 
запечатани в съзнанието, другите могат да бъдат разпространявани безнаказано. Трудно е да 
се каже кой от двата способа е по-болезнен за автора. Понякога е по-лесно да се понесат 
мъките на кладата, отколкото да се гледа как се извратяват изнесените истини. Така или 



иначе, благословени са усилията, които пронизват тъмнината.

     14. Щастие в света не ще намерите, защото щастието е в духа. Тия, които са се отрекли от 
духа, трябва да изпитат нещастието, защото иначе що би ги заставило да се върнат? В това е 
смисълът на великите събития. Някои търсят щастието чрез лъжа и убийства! Но дори и 
отклоненията ускоряват еволюцията. Престъпленията запалват огън в загасналия свят.

     15. Империл се нарича отровата, която се явява като резултат на раздразнението и която е 
много опасна. Това е истинска отрова, която се отлага по стените на нервните канали и по 
тоя начин се разпространява из целия организъм. Ако съвременната наука се постараеше да 
изследва безпристрастно нервните канали, вземайки предвид астралните токове, тя би 
открила особено разложение на астралната материя при движението по нервните канали — в 
това се състои и действието на империла. Само спокойствието можа да помогне на нервната 
система да се справи с опасния неприятел, който може да предизвика най-различни 
раздразнения и мъчителни състояния на организма. Страдащият от империл трябва да си 
повтаря: как всичко е прекрасно! И той ще бъде прав, защото еволюцията се развива законно 
или, с други думи, прекрасно. Колкото по-усъвършенствана е нервната система, толкова по-
мъчителни са отлаганията на империла. Същата тази отрова, макар само като съставна част в 
други вещества, може да действа за разлагане на материята.

     16. Не струват много хората, които не могат да отличат лястовичката от ястреба. Но какво 
заслужават тия, които, оскубвайки орела мислят да направят от него тромава гъска? Пазете 
се от лицемерите, особено от користолюбивите хитреци, които ви предлагат духовен 
буламач. Като блестящ меч са непреклонни и ненарушими всемирните закони, затова 
лицемерът няма где да се укрие от тях. И учител, който не е доизчел заветите на учението, е 
подобен на осел, натоварен със зърна. И рибарят, приготвил кошница за неуловена риба, 
прилича на лисица около курника.

     17. Противопоставянето срещу Учението има обратен удар и действува върху 
противопоставящия се. Но въздуха е пълен с стрели. Избършете потта от неприятелските 
нападения. В часа на нападението желая да побеседвам за вечните предмети. Ще се радваме, 
защото възможностите се увеличават. Изчислявам, как всяко неприятелско сърце увеличава 
зърното на придобивката.

     18. Астрохимията ни позволява да определим най-добрите въздействия върху определени 
организми. Астрологията е само формула на астрохимията. Човек, влязъл в дом, изпълнен с 
никотин, ще отнесе с себе си отровните отлагания. Също така човек, изпитал за пръв път 
непосредствено астрохимически лъжи, ще звучи винаги в едно съчетание. Може да се 
установи кога трябва да се приближим към желаното лице.

     Прочутите слънчеви петна също усилват химическите въздействия. Хората говорят за 
пертурбация в света в периодите на слънчевите петна. Даже слабите представи за това ни 
подтикват към верни съображения. Но ако вземем пред вид какви могъщи химически 
реакции съществуват, то не ще е трудно да разберем наситеността на пространството с най-
реални окиси на металоидите. Възможно ли е да се отрича лекомислено еволюционната мощ 
на материята, когато из Безпределния Резервоар се изливат над главите ни лъжите с 
неизмеримо напрежение! Особено чувствителните организми могат да свидетелствуват, че в 
кулминационният период на слънчевите петна лъчите стават непоносими за тях. Също по 
време на падането на големи метеори може да се почувствува сътресение на нервната 
система. До днес хората не са успели да осъзнаят своето положение в гигантската световна 
лаборатория. А това съзнание би въоръжило човешкия организъм и вместо тревожни 
наблюдения над сеизмографа, би отправило изследванията към Безпределните висини, тъй 
материални, както хляба на вчерашния ден, тъй величествени, както безкрайността на 
небесните светила.

     19. От всички творчески енергии най-висша си остава мисълта. В какво ще се изрази 



кристализацията на тази енергия? Някои мислят, че венецът на мисълта е точното знание, но 
по-верно би било да се каже, че мисълта се увенчава с легендата. В легендата се влага 
смисъла на творческата енергия и в сбита формула се изразяват надеждите и постиженията. 
Не е вярно, че легендата принадлежи на призрачната древност. Непредубеденият ум може да 
схване как животът всеки ден твори легендата. Всяко народно постижение, всеки вожд, 
всяко откритие, всяко бедствие, всеки подвиг, се обличат в крилатата легенда. Затова не 
трябва да презираме истините на легендата, но да наблюдаваме внимателно и да се 
погрижим за словото на действителността. В легендата се изразява волята на народа и няма 
нито една лъжлива легенда. Духовният устрем на мощния колектив се изразява в образ, 
който се явява като световен символ, тъй необходим, както е необходим световният език.

     Прави са работниците за общ език. Прави са създателите на легендата за света. Три пъти 
по прави да носителите на подвига.

     20. Трябва да схващаме новото като нещо полезно в настоящия момент. Всичко, което е 
неприложимо и отвлечено, е излишно. Наситени сме на въздушни кули. Дори далечните 
светове трябва да станат нещо конкретно. Строежа на парче лед или химическата дейност на 
слънцето трябва да бъдат приети в съзнанието както и значението на най-малките продукти 
на материята.

     Заглъхването на дейността на духа се обяснява с притъпяването на вниманието към 
природните явления. Отучвайки се да наблюдава, човек губи способността да синтезира.

     Разрушението на паричните знаци ще освободи човечеството от клещите, стесняващи 
зрението. Има моменти, когато стените, поставени да пазят условните значи, се явяват като 
пречка за еволюцията. Дошло е време да се освободи науката от отговорността за частната 
полза. Свободният ум има право да търси нови съчетания от неочаквани положения. Тези 
неочаквани нишки ще го отведат до висшите сфери.

     Гледайки на страхливо ограничената игра, бихме съветвали да съставите по-добри 
съчетания.

     Любувайте се на великата игра на Световната Майка!

21. Разсъжденията за историческата клевета са правилни. Клеветата е гориво за огъня на 
подвига.Клеветата е  неудобна само за общожитейските действия на съвременността, но в 
историческите перспективи пламъкът на клеветата е най-разноцветен, и без клеветата 
благодарното човечество би погребало най-ярките явления.

Тактиката на Адверз предвижда човешките камбани да не мълчат. Музиката на сферите се 
нуждае от акомпанимент, но безумните завистници предполагат, че техният вой уплътнява 
атмосферата, за да не могат симфониите на вечността да достигнат земята. Но добрият 
стопанин ще намери приложение на всички отпадъци. Подобно, нека факлите на клеветата 
осветяват пътя на постоянния подвиг. 

Наричайки нашите посланници шарлатани, хората им дават своето свидетелство за 
необикновеност. Нали ласките на нисшите животни са много груби. А грубостта на 
последната отиваща си раса е надминала даже средновековието! Не толкова подлостта, 
колкото грубостта на възприятията прави масата човечество непригоден материал. Именно 
грубостта създава лекомислие и след него предателство. Затова ще определим клеветата като 
факели на диваците, но в нощните преходи всеки огън е полезен. 

22. Няма по-несправедливо мнение от това на основата на очевидното действие.Узнавайки 
привидното следствие, хората губят нишката на действителността.Учението, което води до 
източниците на действителността хората обикновено наричат мечти.Животът не носи 
признаци на зараждане, но показва явно разложение. По такъв начин може да се потопиш в 
разложението и и леко да подминаваш ценностите на зараждането. Процесът на зараждането 
е скрит съзнателно, иначе стихиите биха унищожили зърното на възможността. Инертността 



е основно свойство на стихиите, и за свързването им с еволюционната енергия е нужен удар 
на духа от такова състояние, което може да побере мисълта. Така мисълта се явява 
кореспондент на стихиите. 

Когато се говори за необходимостта да се усили мисловният апарат, с това е казано за 
необуздания натиск на стихиите. Определени периоди на планетното съществуване са 
подложени на натиска на стихиите. Може да им се противопостави само настойчивият 
стремеж на народите към обновяване на живота, това насищане на мисълта дава 
концентрация на Учението и като поразяващ меч ще разсече кълбетата неосмислен хаос. 
Мисълта се противопоставя на стихиите, иначе равновесието толкова се нарушава, че могат 
да се очакват космически явления. Година на глад, суша и болести няма ли да е следствие на 
падането на мисълта? Мислите на един човек не могат да противостоят на стихиите. 
Повратът на съзнанието не може още да оформи съзнателна мисъл. Само осъзнателността и 
отговорността могат да дадат потенциал на мисълта. Иначе платната във вихъра на урагана 
ще са подобни на напрежението на безсъзнателността. 

Наблюдаваме голямо напрежение както на магнитни вълни, така и на химически лъчи. 
Човешката мисъл се е огънала като незакален клин, и в дълбините на съзнанието се 
раздвижва хаос. Може ли да съществуваме? Идеята на Нашия маяк започва да влиза в 
умовететъй като постепенно нищо друго не остава сред кълбетата на хаоса. Колко е тежко на 
чувствителния дух! Как следим за вълните на нечуваната тъма! 

Сърцето може да побере само определено количество стихийна отрова. 

23. Какво насъбра отрови към земната твърд? Явлението раздразнение на стихиите поражда 
силен отровен газ. Обикновено този газ лесно се всмуква от пространството, но химическите 
лъчи на слънцето гонят газовите вълни в слоеве, близки до планетата – получава се опасно 
явление, но предупредените могат да победят явлението отравяне. Раздразнението и 
неговото дете империлът леко се съгласуват с отровата на пространството, наричано 
аероперил. Законите са еднакви във всичко. 

Учителят носи понякога маска против газа. В крайна сметка действието на отровата е 
неравномерно, но чувствителните апарати звучат. Хладното време значително отслабва 
действието на газовете. 

24. Възможен е случай, когато някой не се съгласява да приеме пророчеството и казва: 
„Всичко мога да приема, с изключение на пророчествата”. Отговорете: „Да забравим тези 
думи”. За вас ще бъдат от значение указите на Невидимото Правителство. Вашето 
съвременно сърце предпочита съвременно наименование. Ние не се залавяме за названието, 
за Нас е по-съществено вие да изпитате върху себе си последствията на указа, за да може 
мозъкът ви да запомни, че съществува Невидимо Международно Правителство.Малко 
ненаучно звучи думата „пророчество” във вашите речници, но робският навик ще ви помогне 
да класифицирате определеното понятие от указа, а пролуката на конспиратора ще 
възприеме факта Невидимо Правителство. Към това съпоставянето на факта с последствието 
ще постави на място вашето уважение.Ние не гоним буквата, но водим полезното действие 
докрай. Време е да се заменят библейските термини с ясни понятия.За Правителството не 
струва много талисманът в джоба. Нужна е преданост, изпитана със съзнателно действие. 
Вие мислехте да ни отблъснете заради терминологията, но дадохме живот на указ, 
последствията от който ви молим да обмислите.Проявете предпазливост в думи и мисли. 
Яркостта на дерзанието ние ценим, но уловката за незначителност няма място в 
Правителството. 

25. При всеки химически опит се случва щастлива реакция, след която започва разлагане на 
веществото – това е момент на съзидателен успех. Затова при падането на Рим не следва да 
се прави извод за неуспех на Нума Помпилия. Просто веществото е изживяло своите 
електрони. Така ще бъде и с всички еволюционни действия.Хората обикновено не разбират 



момента на сполуката, струва им се, че строенето трябва да се извършва без край извън 
всякакви строителни закони. 

Невярно е да се помисли, че миналият опит на Моя  Другар е могъл да е неуспешен. 
Степените на новото съзнание са съставени трайно. Там, където тълпата види шарлатани, 
там подходете с внимание. 

26. Вие често задавате въпроса, как да се съвмести указаната радост с безрадостното 
съприкосновение с хората? Разбира се, всеки Учител се радва на безпределната красота на 
далечните светове и се измъчва от  изкривеното тъпоумие на въплътените двуноги. Нима 
може да им даде ключ към далечните светове? След каменната мъчителност на тъпоумието 
те още ще преживеят отровната лигавина на съмнението и ужаса на самомнението.Тогава ще 
се появи гредата в тила и, излитайки от стълбата, охлювите мечтаят да се прилепят поне към 
най-ниското стъпало. Би могла да се залепи поучителна детска играчка от тези търкаляния на 
човешкия дух. Вярно е, че охлювите здраво се държат за своите стълби. При това охлювите 
не водят безмислени войни. 

27. Бездомието е необходимо свойство на Учителя.Учителят има местопребиваване, но не 
местожителство.Учителят влиза в живота, но не става постоянен жител. Учителят украсява 
спора, но не го удължава. Съжалява, но не оплаква. Учителят защитава, но не размахва ръце. 
Заплашва, но не проявява забавяне.В случай на необходимост поразява, но не ранява. 
Благодари, но не забравя. Оценява подбудите, но не проявява слабост. Внимателно се грижи, 
но не обременява. Не се страхува, но не безумства. Затова пазете Учителя, появил се за 
развитие на духа. Необходимо е духът за израства съзнателно. 

28. Хатха-йога не трябва да се разглежда самостоятелно. Израстването на духа я обръща в 
Раджа-йога.Не бива да се назовава нито един достигнал посредством Хатха-йога. Към това в 
света на тъмните преживявания достиженията на Хатха-йога могат да прибавят даже вреда, 
своеобразно укрепвайки астралното тяло. Факирите могат да се приспособят към света на 
тъмните преживявания и незабелязано да отслабят издигането на мисленето. Даже 
неподвижният съзерцател може да достигне повече, тъй като по своята същност мисълта е 
същинска Раджа. Красотата се ражда от мълнията на мисълта.Така, в крайна сметка 
горящият бхакти ще запали с мисъл нови светове и степента на жнана ще бъде само усмивка 
на раджа-бхакти. Затова Хатха и Жнана не са самостоятелни. 

Какъв мъдрец на знания няма да е владика на любовта?

29. Утвърждавайте, като свое дело, нашето Учение. Нека устремът на преобразуването 
изпълни цялото ви същество. Смисълът на общината е в единната мисъл за достигането на 
мира. Разпределението на нисшите материални блага ще дойде като следствие от 
разбирането на висшата воля. Не са важни мислите за материални прояви. Нужно е също да 
се откажете от количеството и да се стремите само към качеството. Винаги трябва да се 
повтаря за ползата от качеството и за вредата от съмнението.

30. Когато Нашият сътрудник завършва дълъг и важен химичен опит, едно дете извикало: 
"Как хубаво си играе със стъклениците!" Когато виждаме някой на път за планината нима ще 
разберем, че той бърза към Учителя? Когато виждаме дървар в гората, нима знаем за коя 
къща сече дърва? Когато срещнем жена да носи вода, нима ще разберем кого ще напои? 
Когато видим затворена врата, знаем ли кой пръв ще излезе през нея? Когато неочаквано 
чуем гръм, ще разберем ли къде е паднал?

Но хората "знаят", че този, който се навежда, взема камък за убийство. "знаят", че качващият 
се на коня бърза с донос. "знаят", че призоваващият лъже. Че подаващият ръка е пълен с 
предателство. Че всяко движение става според тяхната мисъл. 

Бедни хора! Кой ви заклейми с проклятието на преднамереността? Къде намерихте 
предразсъдъка на решението? На кой кръстопът чухте глашатаите на клеветата? Дори самият 



поздрав ви се струва осъждане. Надявате се, че планините ще издържат заплахите на 
клеветниците и океаните не ще пресъхнат от предателство. 

Сводът на познанието още не е завършен.

31. Необходимо е да се различава възмущението на духа от раздразнението. Огънят на 
раздразнението трябва да се дели на два вида. Когато той има безличен космичен характер, 
тогава неговата отрова може да бъде отнесена от потока на праната. Но ако самомнението 
или самосъжалението задълбочат раздразнението, то отлаганията на отровата ще се натрупат 
в центровете. Където няма възможност да се премахне, то би могло да се изживее с 
космичната мисъл.

Трябва да познаете свойството на възвишената мисъл да лекува. Чувството на признателност 
също така отлично пречиства организма. Който намери зърно и схване плана на този, който 
го е поставил, може да отправя признателността си в пространството. Огромна е лечебната 
сила на еманацията, произтичаща от благодарността.

32. Международното правителство никога не е отричало своето съществуване. То не се 
открива с манифести, а с действия, които не са пропуснати дори от официалната история. 
Може да се посочат факти от Френската и Руската революция, а също и от англо-руските и 
англо-индийските отношения, когато една самостоятелна ръка отвън е изменяла хода на 
събитията. Правителството не скрива съществуването на свои посланици в различните 
държави. Тези хора никога не са се криели. Те са посещавали правителствата и са били 
забелязвани от много хора. Литературата пази техните имена, украсени от фантазията на 
съвременниците. Международното правителство изпраща не тайни общества, от които тъй 
много се боят правителствата, а явни лица. Всяка фалшива дейност е противна на 
международните задачи. Обединението на народите, справедливото възнаграждение на 
творческия труд, а също израстването на съзнанието се поощряват от Международното 
правителство с най-сериозни мерки. И ако можехме да проследим мероприятията на 
Правителството, то никой не би го обвинил в бездействие. Фактът за съществуването му 
нееднократно е достигал до съзнанието на човечеството под различни наименования.

Всеки народ бива избран само един път. Пратеник идва само веднъж в столетието — това е 
законът на Архатите. Проявите на Международното правителство вървят паралелно с хода 
на световната еволюция, защото в основата им стоят точни математически закони. Това не е 
лично желание, а неизбежност на законите, които управляват материалния свят. Не "искам", 
а знам. И затова решението не може да бъде променено от нищо. 

Планината може да се изкачи и от север, и от юг, но самото изкачване не може да се 
промени.

33. Явленията, в които взехте участие, изискваха спокойствие, но освен спокойствие беше 
нужно и известно напрежение. Това условие представлява напрягане на енергията по закона 
на помпата. Затова по-правилно е да се каже, че при тия феномени е нужно съсредоточено 
спокойствие. 

     34. Устремът при разширяването на съзнанието се подтиква от центъра на слънчевия 
възел. Ако устремът премине отделните граници, тогава е неизбежна т. нар. огнена смърт. 
Неизостреното съзнание понася силата на устрема, но по-нататъшното издигане изисква да 
се постави временно съкровището в съхраняващия ковчег. Всяка мисъл причинява отлагания 
по стените на нервните канали. Колкото по-съвършен е устремът, толкова по-фосфорни са 
отлаганията. Тогава единственото запазено място за горивен материал ще бъде слънчевият 
Възел, който постепенно всмуква отлаганията на нервните канали. Понякога това всмукване 
е толкова енергично, че предизвиква усещане за звездообразни болки. Тогава Ръководителят 
прилага охлаждащия лъч, който спомага за изтеглянето на отлаганията от краищата към 
центъра. Всичко това е свързано с процеса на разширение на съзнанието. Всеки три години 
може да се отбележи нова степен при изострянето на възприятията. Достигането на всяка 



нова степен изисква ново затваряне на съкровищницата до идване на следващата степен.

     Нека пазим закона на живота, който води по стълбата на красотата и щастието.

     35. Когато се говори за полезността на някого, не бива да се мисли, че сам по себе си той 
представлява стълб на Учението. Нещата трябва да се вземат в тяхната действителност, 
защото преувеличаването е еднакво по природа с умаляването. Не бива да теглим никого на 
сила към небето. В определения му час слепецът ще прогледа. Добре е да се посочи 
истинският порядък на живота, за да могат по-ниско стоящите да видят неговата 
целесъобразност, избягвайки излишното. Но не е нужно насилствено да се подтикват. 
Проучете способността на всеки и не поставяйте товара на камилата на гърба на магарето.

     36. Всяко движение на съзнанието трябва да се оправи в хармония с потока на 
еволюцията. Всяка стъпка в живота да се счита като необходима за усъвършенстването. 
Кристализираната форма е удобна за копиране, но потокът на живота не повтаря вълните си. 
Сън или бдение, работа или почивка, движение или покой еднакво ни водят към реализиране 
на плана на живота. Като откъснати листа — ще кажат страхливите. Като зърната на посева 
— ще кажат разумните. Като стрелите на светлината — ще кажат смелите. Който се плаши 
от шума на потока, още не се е родил от Духа.

     Който лети с вълната, той може да мисли за далечните светове.

     37. Отговаряйте тогава, когато виждате, че отговорът ви ще бъде разбран. Често пъти 
въпросът не предполага вашият отговор. Тогава е нужно да се намери съзвучие, преди 
мисълта да се отправи по новия път. Не е правилно да се мисли, че токът, пресичащ мисълта, 
е по-малко опасен от ножа за артерията. Ние не трябва да прекъсваме чуждата мисъл, а да 
вливаме нова кръв в живота чрез подхранване на нервната система. Всяко отговорно слово 
трябва да бъде не надгробен камък, а лекарствен лъч. Отложеният отговор ще бъде приет 
като съвет. 

     38. На желаещия да се приближи към сътрудничеството дайте възможност да схване 
нужното. Кажете на лекаря: можете да се усъвършенствате в употребата на мускуса, 
валериана и кедровата смола. Можете да проявите устойчивост в стремежа към Учителя, без 
съмнения и предразсъдъци. Само в живота може да се оцени качеството на достиженията. 
Ние ценим всяка стъпка напред.

     Всеки час може да донесе нова ценна възможност. Явното превъзходство може да се 
достигне чрез явна проява — успехите се постигат но закон.

     39. Не бива да се мисли, че тук лесно може да се изгуби нещо; много по-трудо е да се 
намери. В понятието за загубата се подразбира нещо придобито. Всичко придобито е 
свързано с този, който го е придобил, и върви с него. Понякога е невъзможно да се 
освободим от веществената и отвлечената собственост. Собствеността може да се приеме 
заедно с пълната отговорност за нея. Оттук произхожда високото качество на нещата и 
мислите. Тежко е да влачиш след себе си дрипите на миналите преживявания. 

     Как да унищожим язвите на страхливите и предателските мисли? Аурата не може да се 
лекува с кедрова смола. Язвите трябва да се обгарят с пламъка на потресението и да намерим 
в себе си мъжество да понесем болката. Но как ще се прояви мъжеството в малодушния? 
Ужасът е потресението на малодушния, но за нас ужасът е неудобен.

     Ти, който вървиш по пътя на достиженията, мисли за качеството!

     40. За награда мечтае слепецът. Проглеждайки, той би се поразил от самонаграждаването. 
Разширявайки съзнанието си, човек върви напред, изпълнен с радост. Мисълта за награда би 
го върнала в робство. Въпросът е там, че робите са много и се стараят да скрият робството на 
духа под ледената непроницаемост и лицемерното отричане на това, което не притежават. 
Всеки, който получава награда, е роб. Еволюцията се изгражда само от свободното съзнание 
без самомнение и самоунижение.



     Силата на духа е най-доброто оръдие за постижения.

     41. Мостовете, които съединяват различните степени на съзнанието, съществуват вън от 
текущите събития. Погрешно е да се очакват някакви външни съзвездия; змията на 
слънчевия възел се развива самостоятелно. Вътрешната работа се съпровожда само от 
особена чувствителност към атмосферните явления. Сгъстяването на заобикалящата 
атмосфера усложнява работата на нервната система, затова спокойствието е необходимо 
медицинско условие. 

     42. Трябва да различаваме три групи лекарства: животодаващи, пазители и възтановители. 
Ще остановим четвъртата група — разрушители — на нашите врагове. Първо трябва да 
обърнем внимание на животодаващите, защото те работят преди всичко чрез нервната 
система. Нервните центрове и отделянето от жлезите ще определят бъдещето направление на 
медицината. Чрез тези области човечеството ще се приближи до откриването на най фината 
енергия, която, за избягване на неясността, ще нарече засега дух. Откриването на еманацията 
на тази енергия ще бъде първата крачка към новата култура. Метализацията на растителните 
култури дава полезни отделяния от корените. Нужно е да се обръща повече внимание на 
растителния свят. Наблюдавайте хранителността на овощията и зеленчуците и ще откриете 
неочаквани неща. Безразборността на човешкото хранене е поразителна — говоря за 
качеството.

     43. Ученикът не е длъжен да се лиши от собствената си воля, нито пък Учителят може да 
заробва. При това необходимо е осъзнаване на връзката с Йерархията и съгласуваност в 
действията, хармонизиране на свободната воля с признаването на Учителя. Обикновено само 
слабите умове се смущават. Условията и ограниченията пречат на свободата в нейния 
вулгарен смисъл, но съзнанието за целесъобразността и културата подчертава огромното 
значение на Учителя. Приемането на Учителя ни отваря първата врата към еволюцията. Не 
трябва да внасяме надземни предпоставки в понятието на Учителя. Той е този, който ще даде 
най-добрия съвет за живота. Тази близост към живота обхваща и знанието, и творчеството, и 
безпределността. 

     44. Не казвай — не зная, а — не успях да науча. Нито възрастта, нито състоянието на 
здравето, нито условията на живота не оправдават категоричното — не зная. Потокът на 
живота изпълнява признанието с готовност да се узнае. 

     Не казвай — аз реших, а — считам за целесъобразно. Целесъобразността лесно може да се 
задълбочи, но да се променя решението е недостойно. 

     И преди всичко — не призовавай нещастието тъй настойчиво, както обикновено правят 
хората.

     45. Нужно е да се каже на хората решително, че Новият свят вече е започнал живота си. 
Хората не са готови да вземат участие в делото на изграждането. Погрешно е да се мисли, че 
завоеванието отговаря на задачите на Новия свят. Дали ще бъдат завладени земи или класа 
хора, това принадлежи към проявите на миналото. В процеса на еволюцията може да се 
мисли само за издигане на съзнанието въз основа на свободните възможности. Има епохи в 
развитието на човечеството, когато съзнанието се обогатява. Няма да скрием, че именно сега 
пред човечеството е отворена книгата на откритията и светът на смелите набези. Тези зрели 
плодове на дървото на колектива са готови да открият своите зърна. 

     Можем ли да разсечем тези плодове с оръжие, да ги добием със заплаха, със страхливо 
малодушие или с предателско лукавство? Не! Само единението на съзнанието и 
изграждането на знанието ще дадат на човечеството дара на новата раса. При това не 
космичните явления, а токът на мисълта ще даде първия тласък. 

     Да не пропускаме уречения срок, когато мълнията на мисълта може да реши съдбата на 
света. Не предлагаме на астрохимичния момент на нашата планета, когато мисълта напряга 



атмосферата като химически състав. Мисълта само ще се плъзга по главите на скептиците, 
докато не е добре разбрано значението на мисловната еманация. Моментът не търпи 
отлагане. 

     46. Има признаци, по които може да се направи разлика между възходящите и 
низходящите народи. Народ, на който предстои възход, мечтае за герой, а за упадащия народ 
понятието за героя ще бъде отегчително и ненужно. Този народ може да бъде потънал в 
злато, може самомнението да гори в него, но той е неспособен за подвиг. Смелостта, нужна 
за подвига, бяга от прекаленото разсъждение. 

     Всеки знае за децата, които са напуснали дома си, за да търсят щастие. И приказките от 
всички времена даряват тези деца с щастие. 

     47. Често хората не са далеч от мисълта за промяна на основните функции на организма. 
Принципът на зараждането или разлагането на материята, или безтегловността на телата или 
непроизволната материализация, също както и други нововъведения във физиката се 
обсъждат дори и в клерикалните изложения. На пръв поглед изглежда, че кръгозорът на 
възможностите трябва да расте след малолетието и идвайки до лабораторията на точните 
проучвания, трябва да закрепне, но именно тук несъвършенството на расата оставя прегради. 
Смелият изследовател, отдаден на точната наука, се превръща в обикновен човек и започва 
да подражава на старите обичаи. Виждали сме как червеният пламък на бунта се превръща в 
дим на огнището. Виждали сме знамената на истината, пришити към стълбата на 
предразсъдъците. Знаем как чистите постройки се подхвърлят на пазарна оценка. 
Страхливото невежество плете мрежи и най-много се бои да напусне тихия бряг на 
разлагащите се кости. Учението за еволюцията показва, че човешкия страх се увеличава пред 
смяната на расата. Но крайния срок идва и ненаучилите се да плуват ще трябва да се 
нагълтат със солена вода. 

     Да се обърнем към устрема на смелите.

     48. Неотложна е нуждата от подготовка за разбиране на Учението. Най-простото 
подобрение на живота дава възможност да се върви по един особен път. Полезността ще ни 
подтикне към търсене на красотата. Животът ще разкрие истината на целесъобразността. 
Простото изложение ще ни даде увереността в изпълнението. Колкото по-лесно, колкото по-
скоро, колкото по-полезно е едно нещо, толкова повече привлича. Дерзанията на свободния 
човек не са отвлечени. Смелостта на птицата, прелитаща морето, е знак за човечеството, 
макар че никой не счита лястовичката за герой. Все пак проверете вашите умствени 
складове.

     49. Ще ви запитат: кой ви даде право да бъдете смели? Кажете: смели сме по правото на 
еволюцията. Правото на еволюцията е написано с огнени букви в нашите сърца. Никой не 
може да обори истината за неизбежността на възхода. Пред тълпата и когато сме сами, ние 
знаем еднакво неотменното си право. Само слепият не вижда посоката на еволюцията. 
Когато портата на знанието е ярко означена, то не е трудно да се устремим към нея от 
тъмата. Нима дерзанието не трябва да бъде трапезата на всеки ден и одеждата на всеки 
помисъл? Нима стените на тъмницата няма да станат прозрачни? И нима печатът на тайната 
няма да се разтвори пред дръзналия? Препоръчвайки смелост, ние посочваме най-лекия път. 
Сърцето знае истината за този път. Сега друг път не може да се посочи. 

     Проявете смелост.

     50. Кога хората ще научат значението на мисълта и словото? Все пак за тях е по-добре да 
пресипват торба с малоценни зърна, отколкото да изговарят разрушителни думи. Всеки 
гризач ще подбере зърната, но дори Архатът не може да унищожи следствията на мислите и 
думите. Които тръгват по море, вземат само необходимите вещи, но човешката реч не иска 
да разбере смисъл и последствията на думите. Ние не заплашваме, но когато се появи дим, 
явно е че пожарът е близко.



     51. Винаги да се помни, че сътрудничеството с Нас има само едно направление — на 
съизмеримост и целесъобразност. Предателят просто е лишен от тия качества и съдбата му е 
съдбата на котенце в морето. 

     52. Думата разстояние не съществува в речника на Сензар. Тя е заменена с познатия ви 
израз — разумно сътрудничество. Помислете над лицемерната природа на понятието 
разкаяние. Най-лесно ще изясним на народа същността на разкаянието с пример от 
медицината. Поради извратеност в мислите си човекът нанася рана на своя събрат, но нито 
мисли, нито думи могат да излекуват тази рана. Ще се наложи с ред повтарящи се действия 
да се съедини скъсаната тъкан. За възстановяване на целесъобразността ще трябва да се 
прояви разумно сътрудничеството. Последствията от действието могат да се поправят пак с 
действия. Никакви словесни излияния, никакви клетви нямат значение. Който е познал 
своята неразумност, нека я заличи с действителната разумност. Неразумност, нека я заличи с 
действителната разумност. Неразумното ще се премахне само от разумното сътрудничество. 
Платеното опрощение на разкаялия се грешник не е ли най-тежкото престъпление? 
Паричният подкуп на божеството не е ли по-лош от първобитните форми на фетишизма? 
Този заплашителен въпрос трябва да се осветли от много странни иначе на човешката съвест 
ще остане още много да тегли. 

     53. Пак ще трябва да се занимаем и със змийската отрова на съмнението. Има два вида 
съмнение —едното свива гнездото си в тъмнината неподвижно и бодливо, а другото е винаги 
пълзящо, промъкващо се, въртящо се. Обикновено първото принадлежи на младостта, а 
второто на старостта. Основата не е толкова страхът, колкото склонността към лъжа. 
Спомняйки си своята по-раншна лъжливост, хората приписват своите качества на другите. 
Макар че човек не обича да наблюдава себе си, той винаги съди по себе си. Опитайте се да 
хванете крайчеца на пътища. Наистина по-лесно е да носиш змия на гърдите си, отколкото да 
те обвие боата на съмнението. 

     54. По-скоро осъзнайте Новия свят. Забравете миналото. Може ли кочияшът да кара 
напред, а да гледа назад?

     55. Разделяйте света не на север и юг, не на изток и запад, а навсякъде различавайте 
Стария свят от Новия. Старият свят се крие във всички части на света, също както Новия 
свят се заражда навсякъде, вън от граници и условия. Старият и Новият свят се отличават по 
възнанието, а не по външни признаци. Възрастта и условията нямат значение. Червените 
знамена често се повдигат от ръцете на Стария свят, изпълнен с предразсъдъци. Често в 
самотността тупти сърце, пълно с лъчите на Новия свят. Без снизхождение се дели светът 
пред учите ни. Неумело, но пълно със смелост расте новото съзнание. Старата мисъл отпада. 
Няма сили, които би могли да задържат океана на Новия свят. Ние съжаляваме за 
безполезното харчене на енергия от оживялото съзнание. Ние се усмихваме на смелостта на 
съзнаващите правото си да разширяват своето достижение. Всяка грешка, извършена за 
Новия свят, се превръща в цвят на смелостта. Всеки хитър опит да се балсамира Старият свят 
си остава остров на ужаса.

     Старият свят отхвърля Световната Майка, Новият — започва да чувства нейното 
прекрасно покривало.

     56. Права е мисълта за опасността от насилствените вълни в нисшите слоеве на нашата 
атмосфера. Едностранчивото съзнание може да предизвика небивала катастрофа. 
Сблъскващите се лъчеви и звукови вълни могат да предизвикат тежки мозъчни сътресения. 
Накъде да се отправи съзнанието? Разбира се, в реалната безпределност. Време е значи да се 
мине от грубите слоеве на материята към изследване на по-фините енергии.

     57. Да си спомним легендата за Светия Граал. Преданият ученик Титурел е получил 
силата на светлината. Неговият приемник паднал в тъмнина и останал с неизличима рана. 
Останките на Титурел били изложени за поколение. Словата на великия мъртвец се 



повтаряли. Въпреки това Чашата на Истината загаснала. Нужно било да дойде нов герой, за 
да вземе от ръцете на недостойния приемник на Титурел Чашата на Истината. И тогава 
пламнал огънят на света. Тази легенда е доста известна на Запад, макар че първоначално се е 
появила на Изток. Не ви ли напомни тя нещо от съвремието?

     58. Можем да тачим паметта на героите, но всеки час носи ново решение. Разрушаването 
на частите на скалите разкрива нови златни руди. Не разрушавайте чуждия храм, ако не 
можете веднага да издигнете на негово място нов. Мястото на храма не трябва да остава 
празно. За изразяване качествата на Бога човечество е измислило много имена. Всяко 
понятие продължава нишката на знанието. Няма врата на Изток, на която да не е начертано 
името на Висшето познаваемо. Наистина, в тази област не може да се влезе без знание. Да не 
забравяме, че Изтокът е писал на камък своите твърдения.

     59. Пространността на Учението е обратно пропорционална на степента на съзнанието. 
Колкото по-обширно е съзнанието, толкова по-кратка е формулата. За близките е достатъчна 
една дума и една буква. Първият завет е подобен на гръм, но последният се твори в 
мълчанието.

     60. Колко е велика играта на Световната Майка! Тя вика децата от далечното поле: 
"Бързайте, деца, искам да ви науча. Приготвила съм ви зорки очи и отворени уши. Седнете 
на моето покривало. Ще се научим да летим!"

     61. Правилно мислите за разнообразното въздействие на човешките излъчвания върху 
това, което ви обкръжава. Можете да видите убедителен пример за въздействието на човека 
върху животните и растенията. Дайте в ръцете на човека животно или растение и ще 
забележите разликата в състоянието им и примери за унищожение на енергията. Като вампир 
изсмуква ездачът своя кон, ловецът — кучето, а градинарят — растението. Търсете 
причината в излъчването на човека. Наблюдавайте и опишете историята на болестите на 
духа. Физическото, очевидно, крие корените си в отдавнашните наслоявания. Съветвам да се 
държите хладно към хората с болни излъчвания. То не бива да се схваща като жестокост. 
Ние само напомняме внимателно да се отвори портата на всеки, който хлопа.

     62. Знайте, че в света на преживяванията се ползвате само от това, което е достижение за 
вас. Научете се да реализирате това, което желаете. Трудно е да се достигне до разширение 
на съзнанието. Бдете над неговото развитие, за да не останете вечно в старите дрехи.

     63. Ако забележите повторения в Учението, това значи, че можете да намерите нови 
подробности или да подчертаете нещо, на което досега не сте обърнали достатъчно 
внимание.

     Знайте, че използването на прана може да бъде разрешено за целия колектив. Човек може 
да използва прана не само за себе си, но посредством психичната енергия може да я предава 
и на другите.

     В древността болното тяло било заобикаляно със здрави за поддържане на силите му, но 
такъв вампиризъм не е за препоръчване. Съвършено друго значение има съзнателното 
даване, доброволно и доброжелателно, не само от едно лице, но дори от няколко 
едновременно, като пратките се делят пропорционално. В този случай имаме твърде важен и 
интересен опит, при който материалното благо се предава чрез психична енергия. 
Осезаемото вещество се предава чрез безтегловната енергия и това не е внушение, а 
конкретна пратка.

     64. Появяването на Нашите Събратя може да бъде лично, при замъглени лица. Ако лицето 
е замъглено, знайте, че то е заето с труден опит, изискващ фиксиране на очите. Ако се яви 
женска фигура със закрито лице, то това се отнася за Световната Майка.

     65. Ако някой съвсем прост човек ви запита — "какви са задачите на Учението?", кажете: 
"Да можеш да живееш добре". Не трябва да го претрупваме със сложни съображения. Нека 



цялото му същество се проникне от съзнанието, че Учението всецяло се грижи за подобрение 
на живота му. Понятието за отговорността ще дойде после. Първо възвестете радост и 
подобрение на живота.

     66. Може ли да се открие на хората истината за световното развитие, когато дори 
препитанието им не е осигурено? Трябва да се избягва даже намекът за отвлеченост.

     67. Как да пробудим предаността? Чрез целесъобразността. Как да пробудим качеството? 
Чрез почитане на майсторството. Как да пробудим плодотворността? Чрез желание за 
красота.

     68. Поръчайте на детето да опише как то си представя Новия свят. Именно по този начин 
можете да проследите проявите на невидяното. Да създадете тласък към реализиране на 
мечтите е най-добрата задача за децата. После поръчайте да опише обикновен къс гранит. 
Това е за пробуждане на находчивостта. Може би камъкът ще му даде представа за 
твърдостта на далечните светове. От обикновеното може да се извлече искрата на красотата. 

     69. Много пъти вие ще чуете житейската формула — аз се отдалечих и после пак се 
приближих. Съумейте при такива случаи да кажете: колко възможности сте изгубили през 
време на вашия танц! Неизчислими са загубите от личните скокове. Човек се отдалечава от 
самомнение и се приближава от самолюбие. Тази знаменита вътрешна работа напомня дима 
на фитила. Някои умеят да скриват истинската причина за постоянните си предвижвания ту 
назад, ту напред, но следствията от това са болезнените мехури по краката, които те няма да 
могат да избегнат. Опитайте всеки отиващ си в какво е обидата?

     70. Трябва да се прави разлика между едностранчивото съзнание и едностранната енергия. 
Понякога Учителят прилага едностранната енергия, за да постигне придвижване на духа в 
определена посока. От това не бива да вадим заключение, че съзнанието на учителя е 
едностранчиво.

     Прикрийте се, когато е нужно да изпратите стремителната стрела на мисълта. Само 
недоучените са стремят да покажат пред другите. Изпълненият със знание не се страхува да 
отхвърли несъвършената мисъл. 

     Посевът на еднородните зърна дава силна реколта, но още по-силен е съставът на 
целебните зърна— те ще послужат за устремленията на духа.

     71. Магнитните токове представляват нещо като канали между планетите. Изучаването на 
общуването между световете трябва да върви по каналите на магнитните вълни, но 
духовното съзнание не бива да бъде забравено.

     72. Научихте ли се най-после да се радвате на препятствията? Можем ли да бъдем 
уверени, че това което изглежда като препятствие, ще удесетори вашата находчивост? 
Можем ли да ви изпратим нужната помощ с увереността, че вие ще можете навреме да я 
доловите и използвате? Можем ли да произнесем заедно с вас словото на Новия свят? 
Можем ли да разберем, че заради красотата на творчеството вие сте предали на изгаряне 
одеждите на старото? Може ли Световната Майка да ви довери опазването на тъканта на 
Светлината? Може ли Светлината да освети вашата пътека? Победата е близка. Най-после 
умеете ли да прилагате даваното ви Учение по отношение на себе си? Можем ли да ви 
доверим знаците, за да ги носите? Можем ли да ви устремим с лъча на съвършенството? 
Можем ли да поръчителстваме за вашата зоркост? Можем ли да създадем опората на вашето 
самопознание? Можем ли да се радваме на неотклонността на вашия път? Може ли 
Световната Майка да ви нарече справедливи? Може ли лъвът да стане страж на вашия дом? 
Може ли Светлината да се разлее над новодостигнатите стъпала? Разтворете вратите си!

     73. Вие знаете, че на височина единадесет хиляди фута астралното тяло добива особено 
качество. Също така всяка височина има значение за всяко тяло. Вие можахте да 
констатирате, че на височина седем хиляди фута човек може да намалява количеството на 



храната и тази потребност се намалява постепенно. Към шестнадесет хиляди фута се явява 
вече значителна разлика. След девет хиляди фута не съветвам да се употребява вино, кафе, 
пипер и други подправки. След седемнадесет хиляди фута дори силният чай е нежелан. С 
намаляването на потребността от храна се намалява и потребността от сън; достатъчни са 6 
часа, а на двадесет хиляди фута — не повече от 4 часа. По този начин става ясно, че на 
големите височини може да се живее почти без да се спи, а въпросът с храненето се решава 
със съвсем други количества. 

     Невъзможно е да се взема препоръчаният ви валериан заедно с подправки. На голяма 
височина е вредно да се употребява същото количество храна, както в низините. Планините 
са като начало, което ни извежда от нисшите земни условия. На височина можете да се 
почувствате свободни от обикновените изисквания на земята. Естествено, щом за астралното 
тяло височината единадесет хиляди фута има значение, то за физическото тяло всеки хиляда 
фута носят особени условия. Би било непоправима грешка да се стараем изкуствено да 
приравним планинските условия към земните привички. Запомнете и приложете.

74. Всяка обвивка е извращение на действителността. Цялата ви зоркост трябва да бъде 
напрегната, за да добиете по-малко лъжлива представа. Всичко видимо, всичко отражаемо, 
всяка мисъл, имат своята мнима украса.

     75. Ние сме готови за всяко духовно кръвосмешение. Хората лесно събират 
несъединимите стихии. Те съчетават бащата-огън с дъщерята-вода и майката-земя със сина-
въздух. Ако тяхното поколение бъде унищожено, но и тая беда не ще ги вразуми — те ще 
препишат отговорността на Небесния баща.

     Невъзможно е да се привикне към лекомислието на хорските представи и схващания. 
Само духовното съзнание ще ви подскаже кои елементи са несъединими. Основата ще си 
остане непоколебима. По стихиите се правят най-добри съчетания.

     76. Да побързаме и си изясним понятието да Учителя. Да го обкръжим със стената на 
предаността и с това да се обградим като в крепост. След многото си скитания ще разберете, 
че където има успех, там е Учителят, където е поражението, там сме се изхитрили да 
променим, изкривим и унищожим целесъобразното предначертание. В поражението сме се 
отклонили от опитната ръка, която носи помощ. Можем ли да бъдем уверени, че в часа на 
опасността ще произнесем името на Учителя? Можем ли да свидетелстваме за името на 
Учителя? Можем ли да намерим върховната радост в признателността към Учителя? Или 
понякога ще се запитаме защо Учението е тъй малко приспособено към нашите привички. 
Защо нашето бездействие е разтревожено от Учението? Защо е разбудено самооправданието 
на съня?

     Признателността и предаността цъфтят радостно в Нашата Община. Когато Нашият 
пратеник донесе известие, че наш сътрудник е пожертвал нещо в името на Учението, ние сме 
готови да се лишим от неговото сътрудничество. Нашите сътрудници могат да обгръщат и да 
дават всичко. 

     Когато предавате Учението, не викайте по площадите, а се усмихнете на минаващите. 
Дошлият ще познае Учителя, а уловеният ще гризе веригата. Ние очакваме радостта и 
приемаме само прекрасния цвят на предаността. Да побързаме да познаем Учителя!

     Утвърждавайте успеха, утвърждавайте радостта, утвърждавайте движението, отхвърлете 
мислите на Стария свят. Не ще престана да уговарям.

     77. Знайте, че членовете и сътрудниците, на Международното Правителство са длъжни да 
се подчиняват на Указите. За последен път се обръщаме към М. за историческото събитие на 
Нашия ултиматум. Тази вековна традиция за предупреждаване на човечеството се изпълнява 
само с добро желание. Това е главното условие, иначе ролята на пратеника няма да бъде 
искрена и убедителна. С.Т. говори с Л. доброжелателно. Също така М. се обръща към В; 



     78. Невъзможно е да се отклони вниманието ни от разлагането на клетките на гранита, 
когато се стига до сравнение с безгръбначните; пулсът е един и същ.

     79. Кой може да бъде наречен най-смел? Може би малката пеперудка, която се подлага на 
същите атмосферни условия, както и лъвът. Наблюдавайте влиянието на Учението над 
малките. Често те издържат урагана на озарението по-добре, отколкото големите и 
всеизвестните.

     80. Ако може да се твърди за наличие на мисъл в камъка, то каква чиста светлина на 
мисълта изпълва пространството! Трябва винаги да осъзнаваме, че всичко съществуващо е 
проникнато с мисъл. Това, което е неотвлечено и високо, се отнася към понятието за 
енергията, но запазва потенциала на съзнанието за еволюцията. Почистването на растението 
неотдавна се ограничаваше в областта на инстинкта, но изследванията го отнасят към 
областта на мисълта. Обикновена е грешката на човекообразните, приписващи само на себе 
си изключителното право да мислят. С най-примитивни примери може да се покаже до колко 
човешката мисъл е разграничена от възрастта, положението и народността. Тъкмо сред 
хората може понякога да се изненадаме от най-слабите зачатъци на мисъл. За това пък 
безименните мисли, мислите на пространството повдигат духа. 

     Вие знаете, че видоизмененото радио може да схване мислите на пространството и 
мисълта като вещество може едновременно да храни и развива. 

     Проникнете в явлението на мисълта, осъзнайте нейното разпространение. Радвайте се на 
лабораторията на мисълта, която съединява началата на живота от клетката на минерала до 
Безпределността. 

     Магнитната вълна, електрическата искра и мисълта, тези три пътника срещат стремящия 
се в Безпределността. 

     81. Може ли мисълта да гърми? Теорията за ехото показва, че мисълта, също като звука в 
магнитните вълни ще расте и изразът гърмът на мисълта не е хипербола. Природата на 
мисълта трябва да бъде добре изследвана. Например могат ли мисли от известен характер и 
напрежение да влияят на живота на растенията? Как реагират животните на различните 
мисли? Най-после как се чувства сред различните мисли самият човек? Как влияе мисълта на 
химическите съединения? Не може ли да изпитаме мисълта на лакмусова хартия? Не може 
ли мисълта да съперничи с най-силната отрова или с музиката? Изобщо, мисълта трябва да 
се изследва като жив фактор във всичко съществуващо. Така може да се прехвърли мост 
между психотехниката и динамиката и даже към астрохимията. Трябва да се осъзнае 
икономиката на пространството. 

     82. Можем ли да се доверим на сляп кормчия? Да считаме ли, че дрипите на старата мисъл 
могат да послужат за облекло на Новия свят? Трябва да се разбере, че дарът на Новия свят 
ще бъде донесен там, където вратите са отворени. Новия свят наистина желае да облече 
живота с прекрасни одежди. Ела човече, и приеми тъканта, изработена от Майката на 
Света!!! 

     83. Постепенно разхвърляйте зърната на Учението. Нека то незабелязано да изпълва 
цялото същество. Проповедта отминава, остава животът. Одухотворявайте съзнанието на 
събрата си чрез незабелязани докосвания, които му поднасяте като всекидневна храна. 
Разобличете неговия гняв и го погасете с разумност. Избягвайте да му говорите за чудеса. 
Открийте му целесъобразността на всичко, което се движи в Безграничността. Премахнете 
празника, за да сътворите вечния празник. "Моят празник ще бъде твой празник. Моят път 
ще бъде твое достижение. Моята щедрост ще бъде твое достояние. Ти няма да я забележиш, 
но ще се изумиш от твоето преображение. На мен не ми е нужна благодарност, а 
признателността ще бъде твоя храна, защото огънят на признателността превишава пламъка 
на всички други приношения." — "Виждам Учителю, и никога не ще забравя." 



     Проявената от Учителя черта сияе като бисер в пространството. Прибави и ти своя.

     84. Считам, че всеки може да чете Нашите книги. Не мисля, че някой от идващите към 
Нас ще се уплаши. Устройте различни изпитания за страха. Вземете страшни маски и се 
засмейте, когато сърцето затрепти. Къде е вярата в Учителя? Къде е познанието на силите? 
Нашите могат да се познаят още при първия зов. Като елен ще се устреми нашият 
последовател. Не знам такава чудовищна маска, която би могла да го отклони.

     Няма да взема пример от великаните и героите, ще припомня само за малкия индус, който 
бе познал Учителя. Запитахме го: "Наистина ли слънцето ще потъмнее за теб, ако го видиш 
без Учителя?" Малкият се усмихна: "Слънцето ще си остане слънце, но при Учителя ще ми 
светят дванадесет слънца". Слънцето на мъдростта на Индия ще свети, защото на брега на 
реката стои Малкият, който познава Учителя.

     Както електричеството има свой проводник, така и знанието има свои приемници и 
хранители. Ако варваринът посегне на Учителя, кажете му как човечеството нарича 
разрушителите на книгохранилищата.

     85. Могат ли Нашите хора да имат близки при себе си? Разбира се, могат. Близките ще 
задълбочат чувството им за отговорност, грижливост и находчивост.

     86. Трябва да знаете, че само пробуждането на спящите центрове ще ви донесе 
способността да се издигнете над обкръжаващото ви несъвършенство. Не само да развивате 
чувствителността си, но и да отдавате силите си за подобряване на околната среда. Може да 
се забележи, че при този случай на проява силите ви като че ли се поглъщат от 
пространството. Тази степен в събуждането на центровете се нарича "лампада на пустинята". 
После тя се заменя от степента на "пустинния лъв".

87. Трябва да се прави разлика между безусловната и условна преданост. Хората най-често 
проявяват безусловна преданост когато получават, но всяко даване придружават с най-
различни условия. Приемат даваното им, но поставят прегради в съзнанието си, страхувайки 
се да отдадат дори едно късче плесен. При това трябва да се запомни, че именно степента на 
преданост е и степента на получаването. Вярата трябва да се равнява на точното знание. 
Всяка условност във вярата дава условност и в резултатите. Но никой не ще пожелае да бъде 
наречен условен ученик. Такова название е обидно. Точно такава е и реакцията на всяка 
условност. Законът не се обижда, той само преценява. Имайте вяра в целесъобразността на 
предаността. 

     88. Космогонията трябва да предизвиква във вас велики мисли. Ако богът на изостаналия 
народ се намира поставен на една малка топка, високия дух се взира в Безкрайността, 
украсявайки с радост неизчерпаемото знание. Не унижавайте Безкрайността!

     89. Хармонията на излъчванията не е само в единството на тона. Виолетовата аура не е 
чужда на зелената, а розовата може да хармонира със синята. В това взаимно допълване се 
съдържат токове с особено напрежение. Желателно е дори да се комбинират цветовете като 
стремеж към бъдещата дъга. Вибрациите на светлите цветове са толкова многотонни, че е 
невъзможно да се предадат чрез бедната земна гама. Както е невъзможно да се изрази 
симфонията на сферите в гамата на земните звуци. 

     Вашият лилав и виолетов цвят нямат нищо общо с Нашия небесен пурпур. 

     90. Достатъчно е да се уповавате всецяло на знанието, за да намерите изхода от 
противоречията. Невъзможно е да мислите, без да уважавате знанието. Учителят ви предлага 
да положите знанието в основата на вашето съзнание. Само знанието може да открие пътя 
към единното учение. Наистина ли човечеството не може да разбере, че знанието иде от един 
и същ Източник? Затова разделянето на знание и невежество ще бъде разделяне на светлина 
и тъмнина. Ние заменяме лесно Тора с химните на Ведите и със Заветите на Учителите. 
Защото не виждаме различия в Ученията, произхождащи от един Източник. 



     91. Осъзнаването на Безграничността на пространството спада към тези задачи, които 
ученикът сам трябва да реши, защото това е сборът на сборовете. По пътя към това съзнание 
вие ще срещнете попътни знаци, но заключителната формула трябва да произнесете 
самостоятелно. Тази формула съответства на степента на "пустинния лъв". Тя означава 
освобождение от земята и от земната собственост. За да се разберат отдалечените сфери, е 
нужно осъзнаване на тази формула. Доколкото Безкрайността не е само едно следствие, 
дотолкова крайното е едно умаляващо понятие. Само съотношението на тези антиподи ще ни 
даде правилно решение на космогоничния проблем. По този път можем да разсъждаваме за 
изчисленията на крайното, без да умаляваме величието на Космоса. 

     Вие намерихте вярното решение, което прави по-нататъшното разсъждение за 
образуването на световете напълно конкретно: Пред нас ясно се очертава астралната 
механика.

     92. Бдете в часовете на великите явления. Започнало е вече сливането на Ведите с 
Трипитака и Кабала и заветите на Учителите прогонват невежеството. Внимателно 
наблюдавайте ръста на знанието в различните части на света. Съгласяващите се и 
отричащите вървят в едно и също направление. Това неповторимо време е като врата към 
уреченото. Мъртви са тези, за които уреченият час изглежда обикновен.

     93. Не слушайте учител, който взема пари за Учението. Учението не може да бъде купено 
или взето със заплашване. Наистина всеки може да получи достъп до Учението, доказвайки 
предаността си на дело. Не думите, а делата ни въвеждат в общината на Знанието. Ако едно 
дете дойде в Общината, нима и за него там няма да се намери работа? Всеки който с цялото 
си съзнание е приел основите на Общината, няма да намери вратата затворена. Не може да се 
посочи нито един случай, когато чистото съзнание е останало без отговор.

     Ясно определени са основите на Общината на Знанието. Никакво лукавство няма да ги 
затъмни. Пътниче, заплати дълга си и върви без умора. 

     94. Никой няма да разбере как може да се приеме равенството при наличието на 
Йерархията. Равенството се състои в еднаквите възможности на духа, а Йерархията — в 
незаменимост на достигнатите степени. Затова правилно е да се каже, че комплексът от 
знания е врата към Йерархията. Обърнете внимание на понятието комплекс, защото само за 
една специалност не може да даде пълното съдържание на Йерархията. 

     Мислейки за знанието, познайте Учителя. Наистина почитането на Учителя е панацея 
дори против физическите болести. При събуждането на центровете се явяват по-големи 
затруднения, защото тогава всяко дихание на Стария свят носи неговата зараза. Само 
диханието на истинската еволюция ни носи неговата зараза. Само диханието на истинската 
еволюция ни носи оздравяването. Затова не се оставяйте да бъдете затрупани от Стария свят 
и привличайте малките към радостите на Новия свят. 

     Във всичко пазете радостна и сурова целесъобразност. 

     95. При Великия Посветен дошъл ученик, който желаел да види чудеса. След като видя, 
ще повярвам, казал той. Учителят се усмихнал печално и му показал голямо чудо. Ученикът 
извикал: "Сега аз съм готов да вървя под твое ръководство по стъпалата на Учението." Но 
Учителят му посочил вратата: "Сега ти вече не си ми нужен."

     96. Чудя се на Стария свят. Слънчевите петна ще предизвикат неочаквано разногласие. 
Старият свят маха с последно крило; пробудените центрове започват да действат. За тях е 
нужно нещо като епидерма, покривка, която израства болезнено.

     Чистият въздух трудно понася азота на живота.

     97. Знайте, че всички видове опиум са несвойствени за пътя към Учението. Безсънното 
бдение по-скоро ще ви приближи към Нас.



     98. Чистата молитва е придружена с дела на преданост. Старайте се да утвърждавате 
Учението всеки ден. Не губете нито ден, нито час. Станете създател на цял свят от дела. 
Изпълнявайте със сила всяка ваша проява. Вложете Учението във всяка ваша мисъл. 
Разпределете силите си като на бойно поле. Чувствайте признателността като връзка на 
радостта с красотата. Достойно свършвайте, защото краят е огънят на достижението. 

     99. Ще ви науча да изостряте меча, който ви давам. Учителят може да озари хората, ако 
вървят по пътя на знанието. 

     100. Съдбата, която ви води към Нас, трябва да се кове ежечасно. Мярката във всичко е 
път към достиженията. Който отлага достиженията, прилича на удавник.

101. Присъствам на опити за действие на човешката сила от разстояние С насочване 
енергията на мисълта към съответната енергия на предмета е възможно да се премести 
ключалката на вратата. Сам по себе си този опит е отдавна известен, но установявайки обща 
връзка, трябва да се има предвид, че енергията на мисълта обединява всички сфери на 
живота. Не с чук ще съединяваме, а с енергията на мисълта ще проникнем дори в съставните 
предмети. 

Мъдростта е във всичко — казва индусът. Сътрудничеството във всичко — прибавя векът на 
Майтрейя. Не по заповед, не по хармония, а чрез мълнията на мисълта се обединяват 
сътрудниците.

Взаимодействието на различните видове материя е характерно за Новия свят. Всяка епоха 
има свой отличителен белег. Силата на мисълта ще бъде белегът на Новия свят. 

Наблюдавайте живота на така наречените неодушевени предмети. Отбелязвайте вашето 
въздействие върху тях. Не винаги е смешен този, който говори с предметите. Обгръщането с 
мисли създава един вид атмосфера около предмета. Също така роящият се стълб от мисли 
прониква пространствата на далечните светове. Отнасяйте се с мисълта като с най-реален 
фактор в живота. Оттук е ясна нуждата от суров контрол над потока на мислите. 

102. Отбелязвайте всяко приближаване към Нас. Станете незаменими. През нощта се 
закрийте с Нашето име. През деня пристегнете бронята на предаността. 

103. При взаимоотношенията си с ученика, Учителят дава напътствия в пределите на 
позволеното. Той издига ученика, като го очиства от старите привички. Той го предпазва от 
всички видове предателство, суеверие и лицемерие. Той му изпраща тайни и явни изпитания. 
Учителят отваря вратите на следващото посвещение с думите: "Радвай се, брат!" и ги затваря 
с думите: "Сбогом, минувачо!" Ученикът си избира Учител. Той го почита наравно с 
висшите същества. Той вярва в него и му изпраща най-добрите си мисли. Той пази името на 
Учителя и го изписва върху меча на своето слово. Той е прилежен в труда и устоява в 
подвига. Той среща изпитанията като светлина на утрото и пази надеждата си за достигане 
на новата врата. 

Приятели, ако искате да се приближите към Нас, изберете си Учител на земята и се оставете 
да ви ръководи. Той ще ви каже навреме кога ключът на вратата трябва да се обърне. Всички 
имайте Учител на земята.

104. Бъдете сигурни в желанието ми да ви дам най-добрия път. Знайте, че вие сами трябва да 
помогнете на доброто ми желание. Нека нищо старо не запълва вашия стремеж. Помнете, че 
един спрял кон спира целия керван... Затова си казвайте — "Върви твърдо, защото съдбата ти 
е на косъм." Не се мамете — везните на вашето приближаване към нас постоянно се 
колебаят. Да кажем молитвата на Шамбала: "Ти, който ме призова по пътя на труда, приеми 
моето умение и желание. Приеми моя труд, Владико, защото ме виждаш денем и нощем. 
Простри, Владико, твоята ръка, защото тъмата е силна. Аз идвам след теб!"

Вървете като че ли отивате в планината на радостта. Необозрими са мащабите на борбата за 
обновяване съзнанието на човечеството. Учителят се радва на реалността. 



     105. Има четири вида ученици: едни следват упътванията на Учителя и напредват 
правилно, други избързват зад гърба Му и с това често си нанасят вреда. Трети използват 
отсъствието на Учителя за празни разговори и с това затварят пътя си. Четвърти скришом 
осъждат Учителя и предателстват. Ужасна е съдбата на последните два вида.

Затвърдете в съзнанието си правилното понятие за Учителя.

     106. Прави да тези, които се опълчват против грубите и двусмислените изрази, защото 
техния източник е невежеството. Речта трябва да бъде красива, ясна и пълна с дълбочина. 

     107. Степени на познанието: разтревожен, озъртащ се, хлопащ, внимаващ, припомнящ си, 
пресъздаващ, меченосец, мощен, пустинна лампада, пустинен лъв, сътрудник на Началата, 
създател. Всяка степен се дели на три подстепени. Редът трябва да се спазва постепенно. 
Стремящият се може бързо да напредва, но отстъпникът сам се низвергва. 

     108. Кой предателства? — Който злослови, скрива, присвоява, лицемери, отрича и чака 
гибелта на Учението. 

     109. Сърцето ще познае приятеля. Изследвайте приятелите си, за да не допускате 
минувачи в сърцето си. Учителят е най-добрият другар. Не увеличавайте неговия товар.

     110. Степента на пустинния лъв е характерна със способността за осъществяване на 
мислите, затова при нея трябва да бъдете особено предпазливи. Степента на пустинния лъв 
не знае обиди. Кой би могъл да обиди? Великото сърце приема всичко. Лесно е да бъдете 
радостни, когато всеки момент сте изпълнени с чувството на преданост към Нас. 
Удовлетворението е достъпно на учениците, които не се страхуват от облаците и разбират 
как може да грее слънцето без тях. Учителят може да действа само там, където ръката му не 
е възпрепятствана. 

     111. Учителят обича битките и знае как те изпълват с енергия космоса Космоса. Учителят 
стои заедно с вас над пропастта. Кой ще се уплаши от големите зверове? Да гониш бълхите 
по леглото не е много привлекателно. Но да държиш в ръка меча на Соломон и завета на 
Майтрейя — е все едно да носиш утринна светлина. Дори само съзнанието за нечуваната 
битка звучи като победна тръба.

Няма да се разделим в тълкуването, щом това, което за Нас е подвиг, за Вас е упадък. 
Удръжте глупеца от неразумни решения. Отровата на разрушението е скрита в старите 
схващания. 

     112. Знам колко е тежко за гладния да чака, докато супата заври, но е нужно микробите да 
бъдат убити. Докато условията се подготвят, нека погледаме към далечните светове, да се 
почувстваме съучастници. Връзката с далечните светове прави плътното тяло все по-
възприемчиво. Наскоро оттам ще могат да се уловят звуци. В близкото бъдеще ще са 
възможни физически контакти с далечните светове. 

     113. Именно човешкото желание е скрижал на завета. Това което заспалия дух пожелае, 
пробудилият се ще получи. Вълната на прилива ще отнесе безнадеждните мисли. Участието 
в световните задачи е най-доброто закаляване на меча. 

Отстъпващият поток няма да намери вече своята струя. Затова трябва да приемем световната 
битка. Който не умие лицето си в струята на потока, ще легне като камък в прохода. 

Съкровената тайна може да се предаде само на малцина — техния брой е малък, но и самото 
пространство ги слуша, защото върху наковалнята на човека трябва да бъде прикована 
световната мисъл. Нека хората пазят мисълта. 

     114. Кармата, произхождаща от действия, не може да бъде изчерпана с бездействие. 
Който е вдигнал клада за изгаряне на Истината, трябва да се навежда над всеки въглен. 
Действието на Правдата не гори и не тлее, то пламва неочаквано и изгаря твърдините на 
препятствията. 



Успехът в космичните построения не прилича на човешките очаквания. Човешкият ум е 
подобен на урока на начинаещия. Той иска да избегне отговора, подслаждайки езика си. Но 
как ще мините? Само със съзнанието за близостта на космичните построения? Кои са съдии 
и кои — подсъдими?

Дали музиката на сферите означава победа на човешките предположения или тържествува за 
възраждането на забравената истина.

Пророчеството говори за осъждането и очистването на свещения град.

     115. Често Ни питат защо не бързаме да унищожаваме вредните същества. Това трябва да 
се поясни, още повече че и вие сами имате оръжие за такова унищожение. Ще ви поясня с 
пример от медицината. Често лекарят е готов да отстрани снопче негодни нерви, но 
реакцията на синпатическия център спира ножа му. Нито едно същество не е напълно 
обособено. Неизброими са нишките на кармата, които свързват и най-различните същества. 
Вървейки по течението на кармата, вие ще почувствате връзки като с най-достойните, така и 
с най-негодните. Затова преди всичко е нужно да се умъртвят каналите, съединяващи 
струите на кармата. Иначе справедливото, взето отделно, унищожение може да причини 
обща вреда. Затова средството за унищожение трябва да се употребява много предпазливо.

     116. И най-малката неискреност в предаността и в приемането на основите на 
обновлението влияе силно на здравето. Подобна неискреност може да се таи дълбоко в 
гънките на съзнанието. Заразителността на неискреността е голяма, тя поразява съседните 
излъчвания. Ако хората знаеха каква вреда причиняват на себе си и на другите със своите 
неокончателни решения! Те разсичат съзнанието, довеждайки го до смърт! Както винаги 
болестта започва незабелязано, а след това става неизбежна смъртно опасната операция. Така 
човешката гибел идва от малкото жило на ехидната на неискреността. Нужно е 
предупреждение, но поправянето е невъзможно. Конят, устремил се към пропастта, не знае 
юзди.

 117. Защо огънят се лее изпод нозете? Устремът е като пожар и неукротимостта — като 
вихър. Ясното схващане на Нашите Укази ще ви даде огнени крила. В това пламенно 
самоограждане като иззад стена, невредимо ще наблюдавате битката, готови да изпратите 
своята стрела.

 Изявени воини, какво течение неудържимо се бори около вашия стан! Неповторяемо и 
смешно е то за очите на света. Какво ви кара да държите мечовете изострени и щитовете 
повдигнати от търпението? Ще кажете: "Ние знаем сроковете на земните събития и нищо 
няма да притвори нашите очи. Този, който разполага със сроковете, ни довери съчетанието 
на силите и решението. И търпението се преобрази в неминуемост. Вчера ние тръпнехме от 
очакване, но днес ликуваме от жаждата да влезем в бой, защото знаем, че предреченият бой 
води към победа." "Господарю на седемте Врати, поведи ни към страната на слънцето, нас, 
преминалите през полунощ. Нашите стрели принадлежат на теб, Господарю! Без Твоята 
заповед ние няма да влезем зад стените на отдиха. Ни час, ни ден, ни година не преграждат 
пътя ни. Защото ти, Най-бързий, държиш поводите на нашите коне! Защото ти сам си 
изпитал пътя и си приел търпението. Кажи, Непоколебимий, откъде изтича изворът на 
търпението?" "От рудата на доверието".

 Кой знае къде вестителят сменя коня си?

 118. Често чувате самодоволни възгласи — аз вече се промених, аз вече преуспявам! 
Люшкащо се "аз", правилно ли си проучило себе си? Ако ти си преуспял, толкова по-добре за 
теб, но не се ли е изменило всъщност обкръжаващото и не отдаваш ли ти на себе си чуждото 
преуспяване? Но къде е зоркостта и не извикваш върху себе си болестта на духа?

 Заблуждение е да се мисли, че нашите беседи са без последствия. Обратно, всеки указ носи 
вихрите на охраната или на осъждането. Може ли да бъде иначе, когато всяко 



самозадоволство носи вредна зараза? Когато всяко ограничение се храни за сметка на съседа 
си. Затова всеки недоизслушан Указ е като стрела в сърцето. Всяко отбягване — като верига, 
която души. Знаете, че всичко се запечатва в пространството. Кой ще забие сам гвоздея на 
своето осъждане? Но ние бързаме да ликвидираме с кармата, за да освободим бързия кораб 
от излишните връзки.

 В определеното време напрягайте слуха си да разбере всяко слово на Учителя.

 119. Почитането на Учителя показва разбиране на Учението. Почитането на мястото на 
работа на Учителя е белег за проницателност и преданост. Но тези признаци на внимание не 
могат да бъдат подсказани. Те трябва сами да разцъфнат в съзнанието на ученика. Учителят 
няма да каже: окажи ми внимание.

 120. Може ли тъй нареченото чудо да бъде очаквано? Първото условие за такъв феномен е 
неочакваността. Самата същност на човешкото съзнание прави феномена неуловим. 
Обикновеното съзнание само си поставя прегради, предполагайки противоречиви условия. 
Адептът на знанието може само да моли хората: "Мили същества, не пречете със своите 
викове на очакване, когато ретортата на мировата есенция вече създава щастливо съчетание. 
Можем ли да очакваме обръщане на кораба надясно, когато Нашата ръка направлява 
кормилото наляво?"

 Само ясното съзнание за неизбежното може да бъде сътрудник на световния прогрес. Ако 
стаята изглежда празна за нашите очи, можем ли да твърдим, че тя наистина е такава?

 Нека призраците на незнанието не ограничават хоризонта.

 121. Твърдя и трябва да разберете, че това, което сега не може, утре ще бъде напълно 
възможно. Учителят също се грижи, за да запази красотата на вашия подвиг. Нещастието на 
хората е в това, че не разбират въплъщението и сложността на условията на подвига. 
Самотността е най-добрият другар на подвига, но понякога са необходими свидетели и 
тогава законите на кармата са особено сложни.

 Учителят може да даде главната линия на действие.

Учителят може да ви пази до известна степен, но танцът на сенките ще продължава да води 
своето хоро около вас. Трябва да си изработите ясно и твърдо отношение при срещата с 
демоните. Когато видите вратар, вие не се грижите много за неговата психика. Също когато 
срещнете престъпник, вие няма да започнете да разговаряте за космогония. Съкровищата на 
земята трябва да се очистват и при това нерядко трябва да се срещаме с демоните. Можем да 
си припомним от нашите минали съществувания редица срещи с такива ужасни същества. 
Стихиите вземат най-близко участие в земния подвиг, както стражата на две 
противоположни страни. Когато огънят се сражава със земята, могат да се забележат някои 
природни феномени. Могат да се очакват различни несвоевременни прояви. Земята е 
покровителка на старата мисъл, но огънят е бунтът на еволюцията.

 Каква нечувана борба водим при блясъка на стихиите! Неразрушимостта на първичното 
вещество дава устойчивост в борбата. Също тъй, както знанието за непрекъснатостта на 
съществуването окриля подвига. Кажете: "Сестри и братя, можем непрекъснато да се трудим 
и крилата ни ще растат със смяната на дните и нощите." На маловерците кажете: "Затоплете 
се и се подсладете при осъзнаването на Учителя, но не подхвърляйте камъни на пътя." В 
борбата на стихиите всяка стара мисъл е като преграда на светлината. Кажете: "Не 
усложнявайте тъканта."

 122. Безизходицата се явява на тези, които възлагат надеждите си на хората, вместо на 
силата на мисълта си. Огорченията от състоянието на хората текат като река. Но образите на 
Истината, които наричате идеи, властват над кармата на света. Поразителна гледка 
представлява борбата на образите на Истината в пространството. Докато множество хора 
доизгниват в изстъплението на невежеството и предателството, мислите на Истината вият 



своите небесни гнезда, които за реалната еволюция са много по-насъщни, отколкото 
преклонението на цели народи.

 Вие съзнавате делото на действителността и делото на Майя. Действителността е 
пространствената мисъл, а Майа е вниманието на хората. Имайте предвид, че всеки от Нас 
може да бъде огорчен от ниското състояние на въплътените. Но това няма нищо общо с 
плана на еволюцията, защото мислите творят. Нарастването и разпадането на единичното 
тяло и образите на истината дават възможност за повдигане в нови сфери. Всеки Учител на 
живота е основал своето значение само на образите на Истината и е творил бъдещето с 
мисълта, но не със съзнанието на тълпата.

 Макар пепелта на предишните клади да затъмнява зрението, огньовете на новите образи 
блестят в Безграничността. Когато ние сме зад границите на народите и държавите, не е ли 
все едно коя планета подхранва пространствената мисъл! Важното е тя да бъде наситена със 
съзнанието за общото благо. Тогава потокът на народите не може да смущава погледа, 
устремен в неизбежността на еволюцията.

 Почитането на местата, където е живял Учителят, не е поклонение на земята, не е църковна 
условност, а запалване на справедливостта в пространството.

 Много пъти сме се изнурявали поради положението на човечеството, но Ние не сме 
съжалявали нито за една еволюционна мисъл. Тези мисли израстват като вълшебна 
химическа градина. Умейте да мислите само за общото благо и Ние сме винаги с вас.

 Ще завършим с легендата: "Да погледнем към звездите. Казаха ни, че съсъдът на Мъдростта 
се е излял от Тушита и капките на чудесното питие засияли в пространството." Но Учителят 
каза: "Там сияе крайният резултат от стрелите на мисълта, защото мисълта пронизва 
лъченосното пространство и поражда световете."

 Творяща мисъл, не оставяй пространството да бъде украсявано с цветовете на светлината!

 123. Соломон е казал: "Ще те поставя на кръстопът, ще те направя мълчащ и неподвижен и 
пред теб ще започнат да минават знаменията на времето. Тъй ще сдържиш човешкото 
любопитство, ще погледнеш в предначертания ход на съдбата, защото над човешкото се носи 
световната мисъл."

 Наблюдавайте течението на събитията така, както от върха на кулата броите стадата овце.

 124. Когато ученикът напуска Учителя, той трябва да му предаде пръстена, получен от Него. 
Този случай не бива да се счита за изключителен, Кармата на обсебването или слабостта на 
духа лесно може да сложи граница между ученика и Учителя. Самодейността на отдалечения 
лесно може да го възвърне към точката на прекъснатия път. Ученикът трябва да разбере 
неотложността на събитията и да се възвърне към труда.

125. Открито, готов да отхвърли дрипите на Стария свят, устремен към новото съзнание, 
желаещ познанието, неустрашим, правдив, предан, зоркобдящ на поста, трудещ се 
целесъобразно, ученикът внимателно се приближава към Учителя. Той е намерил пътя на 
доверието. Майя не може да го прелъсти. Мара не може да го уплаши. На земното лоно е 
намерен камъкът на далечните светове. Животът е украсен, утвърдено е умението, 
излишните думи са съкратени. "Учителю, аз можах да понеса стрелата на зноя и ужаса на 
студа. Моите земни сили ме напуснаха, но ухото ми е открито. И тялото на светлината е 
готово да разпери криле при този зов. И ръцете ми са готови да донесат и най-тежките 
камъни за храма. Зная три Имена, зная Името на скритото, силата ми приижда." Така се 
обърнал ученикът към Учителя.

 126. Нещастията на човечеството произтичат от неумението да се различават нишките на 
добрите и лошите знамения. Човечеството преди всичко отнася предзнаменованията към 
своето бъдеще, то мисли предимно чрез себе си и завършва света със себе си. Може ли при 
такива измерения да се получи вярна представа? Главното и най-ужасно последствие на тази 



ограниченост е в това, че много добро и полезно бива поставяно наред с вредното. Безбройни 
са примерите, когато нареждане, дадено за бъдещето, се прилага в настоящето и губи своето 
полезно предназначение. Понякога съдбата на цели народи се влага в една формула, но човек 
иска лично да погълне смисъла на цял колектив и готовата формула ще се окаже раздробена, 
като ваяние, попаднало в груба ръка. Тази грубост на самоограничението ще бъде най-
вредният елемент на разложението на ценните възможности.

 Нишките на светлите светове се употребяват за домашни цели, а тогава съчетаванията на 
световните задачи се случват твърде рядко. Затова се приближавайте с трепет към 
световните задачи. Чрез бездните на катастрофата ще почувствате земните тръпки, но по 
същата скала ще се изкачите до вселенското разбиране.

 Горко на този, който е разсипал зърната на света в своята градина, но радост чака оногова, 
който отдава всяко зърно на своето разбиране за общото благо: това е заповедта на тези, 
които са дошли да разрушат световните задачи.

 127. Енергията и волята са властители на кармата. Отреклият се от себе си, целящият 
общото благо, преданият в битката, радостният в труда добива за миг озарението на Архата, 
правещо го господар на своята карма. Осъзнаването може да се схване като чувствознание. 
Това чувствознание може да отлети или да не се създаде. Тези метеори на духа блуждаят в 
пространството, отнасяйки щастливите възможности за безсъзнателното човечество. 
Съзнанието на Архата дава преимущества, но същевременно е пълно с отговорност. Мнозина 
ли са тези, които могат да почувстват радостта на отговорността? В решителния час трябва 
да имаме мъжеството да видим в себе си Архата, водещ борбата без всякаква външна помощ, 
противопоставяйки своя разум и воля на натиска на стихиите.

 Срещата със стихиите е само приказка за невежия, но вие вече знаете как често стихиите се 
приближават към реалния живот на хората. Учението не веднъж е посочвало въздействието 
на физическите явления върху състоянието на човешкия организъм. Енергията представлява 
координация на стихиите с напрежението на човешкия организъм. Волята се ражда от опита 
и вниманието към феномените на живота. Така недостъпната карма може да се подчини на 
човешкото въздействие.

 128. У нас има беседи за бъдещето, при това могат да се изграждат най-широки построения 
и да се потвърждават с факти и аналогии. Тези опити с прогнози за бъдещето са най-добрият 
отдих, те пробуждат спящите центрове и пораждат нови мисли. Нашето учение е създадено 
от опити и предвиждания. Затова съветвайте приятелите си да мислят за бъдещето. 
Безполезно е да се мисли дали е удобен или неудобен сегашният момент. Само когато 
свържем факта с бъдещето, можем да намерим неговата ценност. Така се изгражда 
действителността на бъдещето.

 Ние сме против необоснованите фантазии, но приветстваме всяка целесъобразна прогноза. 
Ако елементите на строежа се докажат и волята ги съчетае в едно цяло, може да настояваме 
за утвърждаване на този план. Негодността или ронливостта на постройката лежи в самите 
нас. Ужасът на разрушението произтича от несъответствието между съзнанието и разума. 
Логиката на разума подкопава основите, докато съзнанието вече тържествува за победата. 
Ако с разбирането на очевидното схванем своето положение пред съзнанието на 
действителността, тогава решението става неотложно. И тъй, мислете за бъдещето, и сред 
пустинята издигайте крепостта на знанието. Вие знаете, че всеки камък на тези стени е 
безусловно полезен. Безусловността прегражда нападките на враговете на знанието. 
Вземайте под внимание всеки час, когато изчислявате бъдещето. Главните сили на 
човечеството се раждат от виденията за бъдещето. Откъде идва мъжеството? Откъде 
стремежът? Откъде е преодоляването?



 129. Предателството трябва да се предвиди. Всеки намек за предателство трябва да бъде 
разобличен. Колкото по-разноцветен е страхът, толкова по-разноцветно е предателството. Да 
бъдем зорки!

 130. Кажете му: "Нужно е дори в най-големите потресения и борби да запазим спокойствие 
на духа." Ще ви отговори: "Вашата истина не е нова за мен. Защо да нарушавам 
спокойствието на духа си, когато тялото ми тръпне от напрежение." Кажете му: "Това е 
законът за усъвършенстването." Ще ви отговори: "И това не е нещо ново. Какво е 
предимството на усъвършенстването?" Кажете: "Упражнението в спокойствие води към 
овладяване на различните състояния на тялото. Дух, който не се стреми към 
усъвършенстване, при смяната на телата се потопява в безразличие и след това блуждае, 
измъчван от неосъзнати спомени. При това спомените за плътското го тласкат в тъмнината.

 Необходимо е при смяната на телата да се избягва безразличието. Усъвършенстването на 
стремежите ще ни даде възможност спокойно да минаваме от едно тяло в друго. Тогава се 
достига качеството на Архата, който никога не прекъсва тока на съзнанието и постоянно се 
стреми към бъдещето."

 Кажете на събеседника си, че вечната Амрита на съвършенството на духа може да се получи 
само с помощта на опита. Може ли изследователят да заспи по време на неотложния опит? 
Така и Ние с бодро съзнание, ще съединим отделните животи в неразрушима огърлица. Този 
съвет ще се покаже някому като нещо отвлечено, но ние познаваме цялата практическа 
реалност на усъвършенстването.

 Нужно е също така да осъзнаем и друго качество на Архата. Трябва да умеем да прекарваме 
някои периоди от живота незабелязано за чуждите очи. Стрелите на извънредното внимание 
унищожават заграждащата мрежа на пурпура. Този опит скоро ще може да се покаже на 
екрана. Не избягваме съпоставката на недостижимото понятие за Архата с научния опит. 
Така може да се прехвърли мост към далечните светове и да се намери живот там, където се е 
предполагала смърт.

 131. Физическите явления и химическите докосвания към тях на други прояви на фините 
енергии представляват мощен фактор за въздействие върху човечеството. Ако химическото 
действие на лъча на отдалечената планета потиска човешкия организъм, то най-близките 
съчетания от излъчванията на нашата земя при въздействието на неизмеримите сили на 
космичните натрупвания ще бъдат мощен лост за устрема на човечеството напред. Законите 
на човешките пертурбации не могат да бъдат установени от логиката, разпределяща 
елементите на очевидното. Как бихме могли да различим възлите на мислещия апарат без 
изучаването на обкръжаващите процеси?! Някъде пламват розовите лъчи и подготвеното 
въстание на цял народ избухва. Някъде се изменят океанските течения и настъпва промяна в 
световната търговия. Това са груби, очевидни примери. Но колко "най-тънки" причини и 
следствия изпълват пространството и набраздяват живота на човечеството!

 Ти, който решаваш съдбините на хората, влез в лабораторията, изкачи се в обсерваторията и 
ако не откриеш аналогията със социалните проблеми, то търсещият ум ще долови сложното 
устройство на действителността. Ще долови неразделността на съдбините на човешката 
еволюция от космичните процеси. Затова реалното знание без предразсъдъци ще бъде верен 
проводник в бъдещето. Който откъсне науката за човешкото общество от световните 
процеси, той отсича нозете си и се обрича на съществуването на сакатия.

 132. Ужасни болести са самомнението и подозрителността. Самомнението поражда тъпотата 
и невежеството, от подозрителността произтичат лъжата и предателството. Внимателно 
трябва да се вглеждаме в подбудите на сътрудниците. Щитът запазва този, който с 
искреността на озарението може да закрие извивките на тъмнината.

 Не е простак щастливецът в народните приказки, а воин, бодърстващ и предугаждащ — 
такъв е обликът на текущото време.



 134. Защо Нашата Община лесно избягва раздразнението? Няма да надценяваме качеството 
на съзнанието — все пак основата ще си остане вглъбеността в труда. В труда и в 
използването на прана е скрита тайната на задружния живот на група хора. Такова 
сътрудничество е възможно и нашите последователи не трябва да се смущават от различието 
между характерите на участващите. Достатъчното количество труд и използването на 
природата дават правилна насока на трудовото гнездо.

135. Можем да се радваме, когато наближава времето на големите събития. Никакви 
разрушения няма да убият съзнанието за действителността на новите космични съчетания. 
Тези съчетания трябва да ни изпълнят с радост. Ако ги съзнаваме, това значи, че ние вземаме 
участие в тях. А всяко, макар и частично осъзнато участие в космичния процес, е вече голяма 
победа на духа. Стремежът към далечните светове е естествена посока на човешкия дух, 
спомнящ си своите междупланетни опити.

 Необходимо е човечеството да се насочи към далечните светове. Това насочване трябва да 
се проведе до истинско реализиране въпреки всички насмешки на невежеството. Връзката с 
далечните светове ще преобрази живота на земната кора. Неизбежната реалност ще помете 
застоя на дребнавите мисли.

 136. Често хората се доверяват на буйния кон, макар че и най-нищожната мушица може да 
доведе животното до побесняване. Често хората се опитват да плават с гнила лодка, макар че 
всеки камък я заплашва с гибел. Често хората седят под гредите на дома, макар че най-
малкото разтърсване на почвата може да ги събори. Всичко това е напълно известно, но все 
пак хората се опитват да избягнат опасността, сякаш тя не е спътник на въплътения живот. 
Хората мислят, че са щастливи, когато вървят над пропастта, без да я забелязват. Но ако 
зрението е достатъчно развито, в живота пътникът забелязва всички космични неравности, 
случва му се да се измъчва болезнено пред очевидната непроходимост на пътя.

 Какво може да му даде бодрост и сили, за да премине през ямите на събарящата се крепост? 
Само съзнанието за съотношението между преходното настояще и бъдещето, което 
неминуемо ще дойде.

 137. Хората не желаят да разберат груповото действие, което умножава силите. 
Додекаедърът е една от най-съвършените форми. Такава динамична сила може да 
противостои на голям натиск. Систематично свързаната група от дванадесет души може 
наистина да владее дори над световните явления. Трябва да се знае, че разширяването на 
групата може да я отслаби, нарушавайки динамиката на строежа й. Ето защо ние изграждаме 
малки групи. Различните кармични условия могат да привлекат различни кармични 
елементи. Да ги изгоним насилствено е невъзможно, но можем да ги изживеем ускорено. 
Дълг на всеки издигнат член на групата е да опознае неканените гости и да напрегне волята 
си за ликвидиране на старите сметки. Понякога дори нелоши подбуди привързват към 
достойното лице негодни елементи, също като кораб, натоварен с негоден товар. Но 
кормчията трябва да проучи качеството на товара и да отхвърли негодното.

 Особено избягвайте обещанията; те са като раковини, облепящи кораба. Отдайте на 
достойния заслуженото, но не го отегчавайте с обещания. Свързаната група трябва да бъде 
свободна от взаимни обещания. Само съзнанието за бъдещото строителство ще бъде 
връзката на сродството. Говоря не за магически кръгове, а за реално групово въздействие.

 138. Прави сте, когато въставате против лошите примери. Животните постъпват по-чисто, 
защото въображението им е неопетнено. Без страх изтръгнете лошия навик, който действа 
като пример на младежта.

 139. Огънят на Брахмавидия се забелязва само в очите. Словото не може да го изрази, нито 
може да се изрисува, защото неговият пламък е в онази мисъл, която не се изразява чрез 
телесната обвивка. Само огледалото на очите отразява искрата на висшата мисъл. Тези очи 
ще схванат искрите на космичните лъчи, които грубото зрение ще нарече слънчева светлина.



 За да разложим с невъоръжено око космичния лъч на искрите на Фохата, е нужен огънят на 
Брахмавидия. Човешкото слово е безсилно да изрази същността на Брахмавидия. Може 
частично да проникнем в него с духовното зрение, прозрявайки разложените лъчи със 
закрити очи. Но засилването на огъня на Брахмавидия ще даде възможност открито да видим 
съставните части на лъчите, които са недостъпни за механичните апарати. Тази възможност 
вече минава в областта на общуването с далечните светове. Тя пламва най-неочаквано, както 
и всяко озарение на съзнанието. Тя не се поддава на насилствено развитие и не се явява 
тогава, когато е достигната известна степен на чувствителност на организма. Учителят не 
насилва тази възможност, а се радва, когато зрението минава от тъмнината към светлината.

 Същото става и със звуковете от далечните светове. Първоначално те действат в глъбините 
на съзнанието, а после неочаквано навлизат в откритото, ликуващо ухо. Тези, които не знаят 
що е озарение, няма да разберат за какво говоря.

 140. Най-зле е работата с хората, които не умеят да вярват и не познават силата на 
доверието. Това са отминаващи сенки!

141. Ние не напускаме нашите събратя, Ние претегляме щастливите възможности и ги 
противопоставяме на действителността. Сеячът може да променя нивата, без да изменя 
своята полезност. Така също нашите събратя могат да изменят полето на работа, когато 
знаят, че техните близки непрестанно следят творческото им дело и стремежа на духа им. 
При истинското сътрудничество всеки събрат трябва да знае, че му се дават най-добрите 
възможности. Това знание трябва да му бъде опора във всички трудности — това е 
задължение в Общината.

 Може ли въплътеният сам да знае кога е започнал или е завършил нещо? Невъзможно е да 
се познавате в телесната си обвивка. Много съществувания тъкат една плоскост на 
съзнанието и трябва да предоставим на верните Събратя да определят часа, когато лотосът 
ще разцъфне. Те могат да определят нужното действие и волята за това. В дълбочината на 
доверието стои една от победите над карма.

 142. Да вземем пример от животинското царство. Когато животните, които се хранят само с 
месо, трябва да се разделят от родителите си, те са почти безпомощни. Но идва време и те се 
превръщат в силна глутница, като враждуват помежду си и същевременно дружно нападат 
неприятеля. Въпреки незначителното начало е създадена нова енергия.

 Да вземем пример от строежа. За изграждането на нова сграда се разрушава старата 
постройка. Всеки камък, всяка греда протестира срещу несправедливостта на извършваното. 
Но разчленението свършва и започва да действа нова енергия. Разрушителката Кали става 
майка-създателка. От отломъците се гради нова постройка. Нова енергия изпълва 
пространството. С такива прости примери трябва да се напомни за необходимостта от 
възобновяване на енергията.

 Ако някой ви говори за форма, която може невредимо да съществува през хилядолетията, 
Ние преди всичко бихме съжалявали за неподвижността на енергията, затворена в това 
изобретение. Затова великото действие ще бъде винаги Наша радост. Ние наричаме 
разрушението съзиждане, ако при него съществува съзнанието за бъдещето. Създаването на 
поток от енергия е основата за разбиране на космичните течения. Затова мислете за проявите 
на движението както при мисълта, така и при действието. Всички сте слушали за 
настъпването на Новия век, а може ли новото да дойде, без да се действа?

 Ние приветстваме всичко новородено, макар и още безпомощно, но не и повтарящия 
отживелици папагал. Сравнявайте потока на предоставените на човечеството Учения на 
живота. Всяко от тях, без да засяга предшестващото, разкрива нова врата към знанието. 
Действието на живота е отпечатано върху всяко Учение, затова Ученията трябва да се 
изучават не за запознаване, а за прилагане в живота. Само по този път ще създадете потока 
на енергията.



 143. Познаваме редица държави, които са се изградили благодарение на подвижността на 
плана. За да се изпълнят със сили, обсаждащите крепостта временно отстъпват, а после 
техният лагер се превръща в страшна сила, която само с вида си поразява изглеждащата 
непристъпна твърдина. При безразсъдното едностранно направляване на енергията цялата 
войска би била погубена, но създаването на нов поток на действие създава нова сила.

 Изграждането на крепостта на знанието е победа.

 144. Съсъдът пълен с духовност — така наричаме хората, които въз основа на миналите си 
животи, в стремежа на подвига разширяват съзнанието си и с това влизат в основния ход на 
еволюцията. Ако това определение се стори за някого ненаучно, бихме могли да наречем 
отшелника лайденска стъкленица. Тъй се набира енергията и в определено време идва 
необходимото изпразване. Трудно поносимо е напрежението, когато потенциалът е готов, а 
определеният срок още не е настъпил. Трудно е, защото чувствителният апарат възприема 
особено опасните части на Първичната материя.

 Както е известно самата Първична материя -Materia Matrix — не прониква до земната сфера 
в резултат на вихрите на заразените нисши слоеве. Но тъй нареченият Фохат, представляващ 
видоизменение на Първичната материя, може да достигне до земната повърхност във вид на 
искра. Може дори да стане доловим за зрението, когато слънчевият лъч пресича химическия 
лъч на планетата, оцветявайки искрите според химическия състав на лъча.

 Освен Фохат до земната повърхност достигат излъчвания от Светоносната материя — 
Materia Lucida. Пред очите на някои тя се явява като светлинни потоци и петна в 
пространството. Тези химически явления могат да бъдат взети за особеност на окото и дори 
за дефект на зрението, но знанието ще ни покаже какво дълбоко значение имат те за 
организма.

 От една страна въздействието на осъзнатите искри на Фохата и потоците на Светоносната 
материя са полезни, тъй като изпълват духа със съзнанието за необходимостта на 
еволюцията. От друга страна, те могат да предизвикват изгаряния и заплашват 
възпламеняване на центровете, тъй като са част от стихията на огъня. Явленията на огнената 
стихия могат да се сравнят с най-голямото напрежение на електричеството, но светлинният 
регистър на електричеството е ограничен, докато разнообразието на химическите светлинни 
искри на Фохата надминава всяко въображение. Светлината на Фохата се равнява на 
скъпоценния кристал. Подхранвайки психичната енергия, Фохатът проправя пътя към 
далечните светове, докато Светлоносната материя тъче дрехата на съзнанието. Едното 
укрепва, другото тласка в безграничната шир на усъвършенстването. Това са прекрасните 
дарове на великия Аум!

 145. Първо ви бяха изяснени законите на грубата материя. Вие взехте участие в издигането 
във въздуха, направихме опити с материализация и изпращане на предмети — всичко това не 
е за увлечение, а за точно познание. След това ви бе представен астралният свят, но не за да 
се потопите в него. Разширявайки съзнанието си, вие добихте възможност да виждате аурите 
и да разпознавате превъплъщенията. Свършвайки с полуматериалния свят, ние преминахме 
към космичното ясновидство и ясночуване. Използвайки пробудените центрове, можахме да 
ви покажем различни видове лъчи, строежа на фините субстанции. Така ние се приближихме 
към осъзнаването на далечните светове, което е близко до стихията на огъня и затова е 
опасно. Поради това се яви необходимостта от режима на студа; следствията бяха отлични. 
Без особени сътресения за вашия организъм можахме да ви представим едно видоизменение 
на Фохата. Или с други думи да опитате така нареченото призматично зрение.

 Защо е важно да можем да схванем проявата на Фохата? Тази най-фина енергия се полага в 
основата на космичните сгъстявания. Следователно, именно Фохата ще бъде бащата, който е 
причината за образуването на нови тела в пространството.

 Само, който притежава познанието за далечните светове, може да долавя силата и красотата 



на кристалите на Фохата. Това е труден опит и Ние се радваме при него, защото физическото 
тяло рядко възприема фините енергии. 

146. Всяко лъжливо обвинение, подозрение и твърдение веднага натоварва този, който ги е 
изпратил. Неразумно е да се надяваме, че последствията от лъжата могат да се отложат или 
скрият.Именно тези последствия, подобно на обещанията, врастват в кармата за неотложно 
изживяване. 

 147. Следва твърдо да се осъзнае различието между очакването и устремлението. В 
очакването винаги има час на неподвижност, докато устремлението е винаги полет в 
бъдещето. Такова различие може да разбере този, който не се е успокоил от настоящото 
направление на живота си и мисли за непрекъснатото течение на разнопранетните 
съществувания.

 148. Да се спрем на противоположността между земната мъдрост и мъдростта на далечните 
светове. Ако духът отдавна е устремен към съвършенството на далечните светове, земният 
живот ще бъде за него само събиране на остатъци.

 Опитите в областта на по-фините енергии стават в часовете на едно леко откъсване от 
Земята. Това е нещо като неудържим стремеж към мъдростта на далечните светове. Което и 
да е земно чувство изглежда нищожно в сравнение с този полет в Безкрайността. Но 
понякога ние трябва да закрепим стълбовете на земната мъдрост. Ние се радваме на 
мъдростта на далечните светове, но сме длъжни да не забравяме и земната мъдрост.

 149. Днес вие слушахте музиката на сферите, това темпо укрепва съзнанието за еволюцията. 
Не темата, а ритъмът е същността на музиката на сферите. Качеството чистота на звуците се 
явява като междупланетна връзка. Тези звуци могат да се чуват на много далечни светове, но 
на Земята могат да се чуят само на височините и за това е нужно музикално ухо. Ухото, 
което долавя музиката на сферите, трябва да бъде пазено от вятъра.

 150. Всеки, който макар и веднъж е съжалил за труда, положен за изпълнение на нашите 
поръчения, създава непреодолима преграда между себе си и Нас.

 151. Въпросът за топливото в Азия трябва да бъде изменен. Нужно е да се започне 
употребата на минерално топливо, а също и да се сеят повече дървета. Синилната киселина 
отдавна трови мозъка на Азия. Дори по височините има залежи от горивни материали. 
Изгубвайки мозъка, народът се е превърнал в ленив тунеядец.

 Здравето ще бъде осигурено там, където съзнателно се охранява прана. Еволюцията трябва 
да върви неразделно с подобряването на живота на народите.

 Лаят на псетата може да даде ритъма на симфонията. Тишината на гробищата често е по-
неприятна от шума на вятъра.

152. Колкото по-съвършен е духът, толкова по-неизбежно съзнава дълбокото страдание на 
земния живот. При това Аз сам ви говоря за радостта. Тази радост може да се намери в 
осъзнаването на далечните светове. Да вземем един прост пример. Сред мрака на нощта 
вашата кола се движи към дома, лошото време би трябвало да ви доведе до униние, обаче 
духът ви ликува от радост. Тази радост иде от съзнанието, че домът не е далеч и тъмнината 
не пречи да чувстваме близостта на милите ни същества. Много ли ще значи за нас 
страданието на земния живот, когато далечните светове станат за нас действителност!?

 Не отлагайте познанието на вашия път в далечните светове. Само това разширение на 
разбирането ви за живота ще даде на духа ви силата на радостния ход напред. Иначе на какво 
бихте се радвали? На неизбежността от превъплъщенията? Но без представата за бъдещето 
въплъщенията ще бъдат само откъслеци от книгата на живота. Животинският разум не се 
нуждае от осъзнаване на бъдещето, а именно волята за познание подтиква човека към 
проучване на периодичните смени на живота. При такава мисъл човек получава правото на 
радост и при стремежа си може да се приближи до сътрудничество с далечните светове.



 Във всекидневието човечеството ще увеличи богатствата на своя живот и ще свърже в едно 
цяло много от явленията на деня.

 153. Всеки, който е осъзнал основите на еволюцията, е длъжен да предаде това знание на 
известен брой хора. При това големият и малкият проводник са подвластни на един и същ 
закон — те трябва да предадат знанието без ни най-малко насилие над тяхната свобода. 
Основите на еволюцията могат да бъдат осъзнати само доброволно и да бъдат приложени в 
живота само чрез стремежа на разперилия крилете си дух. За да се промени насоката на 
еволюцията, е нужно да се преустрои целият живот. Това е недостъпно за този, който 
духовно не е готов да принесе в жертва земното. Тази способност има голямо значение за 
завършване на земния път. От най-древните завети на Веданта ние познаваме този 
освобождаващ принцип. Но пред новия кръг на еволюцията Наше задължение е да 
потвърдим отново съществуването на този двигател.

 154. Често питате за духовете, напуснали земята за далечните светове. Виждайки 
болезнената окраска на нашата планета, вие разбрахте смисъла на преминаването там, където 
живее прекрасната действителност. Дългът към Земята трябва да се плати, като се възвестят 
основите на еволюцията. В това ще се изрази висшето сътрудничество с човечеството. Но 
никакъв стъклен свод няма да задържи клоните на израсналия дъб.

 Нека всичко, което може да се издига, се стреми нагоре!

 155. Трябва да се обърне внимание на средния мозък. Именно неговото развитие дава 
възможност за достиженията на Йога. Достигнатите резултати показват доколко Йогата на 
живота стои по-високо от изкуствените усилия.

 156. Ритъмът на правдата е като несъкрушима крепост. Не натрупването на думите, а 
ритъмът на звука има решаващо значение. За какво ще побеждаваме с думи, когато мълнията 
на ритъма може да прогонва и най-вредните същества? Защо ще пишем писма, когато 
мисълта прониква веднага в съзнанието? Учението за мисълта, за действието на волята е вече 
извратено от хората. Те искат да заменят безсилието на волята и мисълта с механично 
въздействие. Смешно е изкуственото приспиване и всички игри с блестящи предмети. Дори 
кръстосването на погледа не е задължително. Който познава истинската Йога в живота, знае, 
че мълнията на правдата поразява и разкрасява. Когато говорим за необходимостта от 
честност, Ние нямаме предвид негодните хора. Ние сочим правия път на съвършената 
правда, лишена от чувството за личното. Тази възможност може да се осъзнае чрез 
чувствознанието. Опитът, складиран в центъра на "чашата", дава непоколебимо знание. 
Центърът на чашата се намира близо до резервоара на кръвта, защото кръвта е свързана със 
земята. И тъй — правдата не е отвлечена условност, тя е познаване на космичните закони, 
основано на непосредствен опит. Затова нашият счетоводител може да направи грешка в 
цифрите, без да е нечестен, но и най-точният лицемер няма да получи силата на 
въздействието.

 Право е посвещението, медитацията и концентрацията да се считат за остарели методи, 
защото те се състоят от действие. Цялата изкуствена магия трябва да бъде забравена.

157. Облакът на народите расте. Огненият свят не се вижда в пространството на планетата.

158. Хората обикновено мислят, че могат да достигнат съвършенство чрез множество 
способи. Това разнообразие от миражи успокоява ограничената мисъл. А при това 
човечеството разполага само с два пътя. Или мъдро и с усилия да се стреми към постигане на 
Аума, или подобно на греда да легне в гроба, считайки, че някой или нещо ще уреди съдбата 
на страхливеца.

 Истинският стремеж към осъзнаване на висшите възможности трябва да изпълва по-
голямата част от живота на човека като най-необходимо и увлекателно занятие. Но 
светлината на познанието е заменена с условните формули на религията и човекът, 



призваният мислител, се кланя на тъмния ъгъл, покрива се с амулети, без дори да знае 
значението на изображенията по тях. Повтаряйте това на всички спящи в тъмнината на 
обикновеното.

 Никакви междинни пътища не съществуват — или устрем нагоре, или вкочаняването на 
смъртта. При това устрем пълен с радостта на космичното съзнание и смъртно вкочаняване, 
изпълнено с ужас. Тези, които се стараят да прикрият нищетата на мисълта си с маската на 
обикновените успехи, поемат върху себе си ролята на гробари. Нужно е да се предупреди 
младежта за настъпването на Йогата на живота.

 Всички предишни Йоги, дадени от висшите източници, приемат за основа определено 
качество на живота, но сега, с настъпването на века на Майтрейя е нужна Йога, която да 
обхваща същността на целия живот. Всичко да обръща и нищо да не отхвърля, по подобие на 
библейската легенда за неизгоряемите младенци, предали се мъжествено на огъня и 
придобили с това могъщество и сила.

 Може да се предложи името Йога на живота, но най-точно определящото название ще бъде 
Агни Йога. Тъкмо стихията на огъня дава названието на тази самоотвержена Йога. Докато 
опасностите в предишните Йоги намаляват с упражненията, то при Огнената Йога те се 
увеличават. Защото като свързващ огънят се проявява навсякъде и дава познания за най-
фините енергии. Огънят няма да ни отдалечи от живота, той се явява надежден проводник на 
далечните светове. Защото кой друг изпълва неизмеримото пространство?

 Да се усмихнем на огнения живот.

 159. Защо я наричаме Огнена Йога? Проявата на огнената сила издига живота и унищожава 
всяка негодна изява. Проявата на огъня означава просветление на материята или с други 
думи, където е огънят, там е усъвършенстването.

 Познати са ни явления, когато пълната с напрежение аура е привличала към себе си огъня на 
пространството и е започвала да се обкръжава с особена светлина. По такъв начин се 
получава физическа връзка на човека с най-фината енергия. Особено ценно е, когато 
висшите енергии могат да се чувстват в средните слоеве на атмосферата и да се вижда как 
към човека идват необикновени възможности.

 Бездните на мрака изискват силна дезинфекция. Само огънят може да унищожи тези вредни 
изпарения. Ако пък ви кажат за опасностите от стихията на огъня, отговорете, че опасността 
е венецът на подвига.

 160. Може ли борбата да се ограничи само с успех? В това, което изглежда като неуспех, са 
корените на устойчивостта. Успехът прилича на обагрените листца на цветовете, но вие 
настоявайте на корените, защото в тях е сокът на могъществото. Считайте силата за резултат 
на дългия опит. Ние пак сме в градината на живота, където опитът дава постиженията.

 161. Да разгледаме в какво се състои разликата и сходството между Агни Йога и другите 
Йоги. Тя има много сходства с Карма Йога, когато се действа със земни елементи, но когато 
Агни Йога започне да овладява пътищата към осъзнаване на далечните светове, то разликата 
става очевидна. Раджа Йога, Жнана Йога, Бхакти Йога — всички те стоят настрана от 
действителността и затова не могат да влязат в еволюцията на бъдещето. Агни йогът трябва 
да владее Жнана и Бхакти Йога, а развитието на силите на Духа го прави Раджа йог. Колко е 
красива възможността да отговорим на задачите на бъдещата еволюция, без да отхвърляме 
завоеванията на духа в миналото! Можем да не се кичим с новото, защото само съчетанието 
на елементите обновява възможностите.

 162. Всяка опасност дава също така преимущество. Центърът на гръкляна принася синтез. 
Така мечът се закалява в огъня. Разбира се, всеки пламък е опасен, но тънкостта на формата 
на възприемане се утвърждава с пламък. Затова Агни Йога се създава на основата на 
явлението огън, на даващия живот и на създателя на воля.



 163. Който иска да плува, трябва да се хвърли във водата без страх. Който е решил да познае 
Агни Йога, трябва да преобрази целия си живот. Защо хората мислят, че могат да отдадат на 
Йога само част от ленивата си почивка, докато през останалото време са обзети от нечисти 
мисли. Напротив, всичките ни действия трябва да бъдат проникнати от очистващото огнено 
устремление. Помнете как започнах с вас преподаването на Агни Йога. Така и вие 
въвеждайте вашите ученици в пределите при овладяването на Огнената Йога. Като ваятели 
се докосвайте до различни страни на суровата материя. Неочаквано, безспирно извиквайте 
искрите на огъня на живота от повърхността на хаоса.

 Както играта на Великата Майка достига своята мощ в спиралните кръгове на Фохат, така и 
вие мъжествено дайте на хората неочакваното познание за единството на живота пред 
картината на Безкрайността.

 Не обръщайте внимание на нирваната и полетите на Духа, защото това могат да бъдат само 
кръгове от спиралата на движението. По-лоша е постоянната невнимателност и 
самомнението. Нека Агни Йога ви води по пътя на изграждането на пламъка по подобие на 
вечното зараждане на космичните образувания.

 Най-всестранната и всеобгръщаща Йога ни налага задължението да преустроим целия си 
живот по една точно определена външно незабележима дисциплина. Ако тази незаменима 
дисциплина вместо да я чувстваме като окови, се превърне за нас в радост от поетата 
отговорност, то можем да считаме, че първата врата е отворена. Когато влезем в съзнателна 
връзка с далечните светове, тогава ще се отвори и втората врата. Когато бъдат разбрани 
основите на еволюцията, тогава ще падне и ключалката на третата врата. Най-после, когато 
бъде разбрано преимуществото на уплътнения астрал, тогава ще се разтвори четвъртата 
врата. Паралелно с това движение напред в центровете на познанието сред мълниите на най-
фините енергии се запалват огньовете. Пазете огъня на познанието, пазете вашата растяща 
мощ.

 164. Хората много говорят за помощта, която трябва да дойде от Нашето Убежище. Да 
видим доколко те умеят да я получават. Всички, които мечтаят за помощ, заедно с това вече 
самолюбиво определят характера и размера й. Като че ли слонът може да се побере в тесния 
зимник. Но просителят за помощ не се интересува от приличие и съответствие. Посред зима 
трябва да разцъфнат лилии и насред пустинята трябва да потече извор, иначе Учителят не 
струва много.

 Но "Създателю на пустинята и господарю на студа, ти сам си създал своята жажда и си 
затреперал от студа в сърцето си. Моят извор остана скрит от твоя поглед и ти не се обърна 
към Моите цветя. Ти затрупа твоя път със самолюбието си и имаше време само да пазиш 
петите си от създадените от самия теб тръни. Моята помощ отлетя от теб като уплашена 
птица. Моят пратеник бърза назад и жалостно вие белият Лобнор. Моята помощ е 
отхвърлена." Но пътникът продължава тъпо да зове за някаква помощ и насочва вниманието 
си към мястото на своята бъдеща гибел.

 Затова ние винаги препоръчваме внимание, подвижност, непредубеденост, иначе не можем 
да останем с действителността.

 165. Пътят на отшелничеството не е наш път. Нужно е да поднесем на живота цветята на 
опита. И кой ще приеме върху себе си лесната задача на безгрижното съществуване? Кой ще 
реши да остане само зрител в полето на битката? Занапред не ще има зрители, не ще има 
спящи, защото пламъкът е при вратата.

 166. Всеки човек принадлежи към някоя Йога, макар и в зачатъчно или извратено състояние. 
Както можем да разделяме хората по стихиите, така можем да ги делим и по Йогите. 
Нерядко в лицемера можете да откриете извратения Бхакти йога. В грубия атлет — Хата 
йога. Във фанатика — Раджа йога, в двуличника — Жнана йога. Има ли нещо, което може да 
бъде по-високо от упражняването на истинската Йога, която съединява земното съзнание с 



космическия пулс! Можете ли да си представите нещо, което може да замени основния 
стремеж на въплътения дух, нещо, което би запълнило астралното разбиране, нещо, което би 
оправдало съществуването на човечеството? Изучаването на Агни Йога приближава човека 
към далечните светове.

 Можете да ме запитате: какви физически методи ще са полезни за Агни Йога? Препоръчвам 
малко пранаяма сутрин, не повече от пет минути; месо да не се употребява; овощията, 
млякото и тестените храни, както винаги, са полезни. Изхвърля се употребата на всякакво 
вино, освен когато се взема като лекарство. Опиумът е враг на Агни Йога. Облачното небе се 
отразява тежко на Агни Йога. Препоръчвам обущата да се отделят с гума и да се правят 
утринни разходки, като се избягва димът. Мъжествено трябва да се посрещат всички събития 
в живота, защото е невъзможно да се определи кое би било по-добро и кое — по-лошо.

 Човекът, посветил живота си на истинската Йога, изпълнява великото си предназначение... 
Така ние имаме пред себе си основата на Агни Йога.

 167. Може би някой ще запита: лесен ли е пътят на този, който носи Истината? Естествено, 
трудно е да се върви по него и огненият път никога не ще стане лек. Като че ли някакъв 
купол се спуска над главата на носителя на Истината и потиска мозъчните центрове. Само 
съзнателната борба ще го доведе до изпълнението на задачата му. Облакът на злобата ще се 
влачи след него, защото той извежда планетата от усамотението.

 Можем ли да считаме за храбрец този, който сам се нарича безстрашен? Можем ли да 
считаме за учен този, който сам казва, че е проникнал в знанието. Наистина, всеки достоен за 
подвиг твори своите дела, без да ги обявява нито като добри, нито като лоши, но действа 
така, както за него е неизбежно. Така се твори пътят, който завършва въплъщенията.

 Нима свършилият пътя ще нарече изминатото трудно? Завършването на степените изпълва 
пътника с радост, защото той знае към кого се приближава.

 168. Може ли човек да се издига или да пада единствено за самия себе си? Разбира се, никое 
същество не може да действа без значение за обкръжаващите го. Не само че с всяко свое 
действие той възбужда реакция в различни слоеве на духовната атмосфера, но и буквално 
влачи след себе си близките му същества. Толкова повече човек трябва да осъзнае своята 
отговорност пред мирозданието. Човек се издига с мисъл и само с това оказва истинско 
благодеяние на някой друг. Човекът пада духом и с това може би, умъртвява някого. 
Независимо от съзнателните помисли върви постоянното несъзнателно сътрудничество, 
обхващайки широки кръгове по законите за кармата и аурата.

 Не е лесно да се реши дали някой е убиец или благодетел. Само светилниците на Агни Йога 
могат да осветят истинската дейност в нашия хаос от мисли, но за това е нужно да се 
посветим самоотвержено на Агни Йога. Не са много тези, които обичат опасностите на 
самоотричането, затова току-що казаното ще бъде разбрано от малцина. Но можем да 
приведем много примери, когато падналият в безумие в Азия е станал причина за гибелта на 
някой друг в Европа. Или когато духовното извисяване на някой в Америка, е излекувало 
другиго в Египет. Затова разцветът на добрите помисли представлява огнения цвят на духа.

 169. Както огънят се явява всеобединяващо начало, така и Агни Йога прониква целия живот. 
Може да се види как съзнанието постепенно се изостря, как възниква справедлива оценка на 
обкръжаващото ни, как расте съзнанието за връзката на световете. Така животът се изпълва 
със знаците на висшето разбиране. Правдата като реално понятие влиза във всекидневието.

 Не само опасност от възпламеняване на центровете, но и болезнена чувствителност към 
несправедливостта съпровожда смелите търсачи на Агни Йога. Но какво са тези опасности 
пред съзнанието за правилния и освобождаващ път!

 Можем да сравним Агни Йога с утринната Звезда, която възвестява идването на светлината.

 170. При развитието на центровете човечеството ще започне да чувства непонятни нему 



симптоми, които "невежата" наука ще отдава на най-неестествени заболявания. Затова 
трябва своевременно да се напише книга за наблюденията над огньовете на живота. 
Съветвам това да не се отлага, защото е нужно да се обясни на света реалността и единството 
на живота. В него незабелязано влизат нови съчетания от понятия. Тези знаци, видими за 
малцина, представляват основата на живота, прониквайки във всичките му построения. Само 
слепият не може да забележи как животът се изпълва с нови понятия. Затова е необходимо 
учените да констатират очевидното.

 Нека лекарят обърне внимание!

 171. Агни йогът трябва да се освободи от условностите на националността макар и временно 
да принадлежи към една от тях. Агни йогът не се отдава само на едно занятие макар и да 
владее най-добре едно знание и един занаят. Агни йогът заменя кръвното родство с духовно 
родство. Щитът на Агни йога е в предоставянето на самия себе си на разположение на 
мировата еволюция и в суровото отричане от предразсъдъците.

 172. Йогът трябва да поддържа дихателните си органи в чистота, затова му се препоръчват 
горещо мляко, валериан и джоджен / Menta /. Йогът трябва да държи чисти стомаха и 
чревните канали, за които са добри сладкият корен /лакрица/ и александрийският лист 
/селемикия/ — Kassia senna. Йогът трябва да поддържа чистота в дробовете си и затова му се 
дава алое и му се разрешава умела употреба на смолата. Йогът трябва да поддържа в чистота 
всепроникващата сома, за което трябва да употребява мускуса. Под чистота се разбира и 
здравото закрепване на жлезите.

 173. На йога не е свойствено двумислието. Нему не е свойствено да шушне зад гърба на 
лицата, принадлежащи към Братството. Такова шушнене завършва с предателство. Йогът 
знае доколко всяка негова мисъл има сила върху самия него. Йогът е благосклонен към 
всички прояви на еволюцията. Йогът мъжествено посреща вредата от космичните остатъци и 
поразява почвата на лъжата.

 174. Учителят следи за развитието на йога. Признак за това развитие ще бъде чуването на 
гласа на Учителя, в същото време се развива и чувството към справедливост.

 175. Словото на йога е пълно с истинско участие в еволюцията на световете. Йогът има и 
друго отличително качество — той не познава смъртта, защото за пробуденото съзнание 
няма прекъсване на живота. По такъв начин йогът нито за минута не прекъсва служенето на 
Истината. Така постепенно навлизащият в Йога се изкачва по стъпалата на световете. И 
поръчките, и служенето протичат непрекъснато. Запазването на съзнанието в различните 
тела прави подвига на йога необходим за живота.

 Досега Йога се е проявявала рядко и при особени условия, но еволюцията на духа изисква 
въвеждането на Йога в живота. Към това трябва да бъдат отправени мислите на младото 
поколение. Фанатизъм и маловерие не са Ни нужни, но всяко здраво преображение на 
живота ще бъде забелязано и поддържано.

 176. Ако искаме да въведем Агни Йога в живота, трябва да обкръжим нейните прояви с най-
обикновени признаци. Запитайте ученика: желае ли той да има подкрепата на Учителя? 
Желае ли да получи духовна и материална помощ? — Желае, разбира се. Тогава ще стъпим 
на пътя на изпитанията. Подходящо е неочакваното изпитание със студ и глад, както и 
неочакваното изпитание на безверие, предателство, лъжа и суеверие.

 Обърнете внимание как слабият дух отпада само при подухването на вятъра, как търси 
желаната храна и как устата произнася поругание над свещените Начала. Но ето той идва 
беден и самоотвержен, усмихва се на студа и глада, вярва в силата на началото на възхода и 
вечно млад е готов да приеме подвига на познанието.

 Когато изисквате прилагането на Йога в живота, тогава ще бъдете истински наставници.

 177. Утвърждавайте ползата от новия строй на живота. И особено преследвайте 



опорочителите на чуждите ценности.

 178. Една и съща неизменна Истина се дава на човечеството в различни облекла. И тя се 
извратява от вълнуващите се тълпи в течение на по-малко на един век. Затова в длъжностите 
на йога влиза задачата за очистване на Истината. Когато новият лик на Истината се усмихне 
на самоотвержния търсач, тогава радостта се понася към далечните светове. Пространството 
гърми — прояснява се предназначението на живота. И ликовете на Носителите на Правдата 
се усмихват. Тази усмивка е рядкост, но Йога може да бъде нейният източник. Затова 
заниманието с Йога е просветление на живота.

 179. Пред най-голямата битка ще даваме предписания по обикновения план. Не бива 
битките да нарушават хода на живота. Борбата е нашето предназначение. Трябва да я 
предвидим в плана на всеки ден.

 180. Чародеят обгръща с покривката на необикновеното дори и най-обикновеното действие. 
Йогът отправя дори и най-необикновеното явление в рамките на обикновеното, защото той 
знае колко целесъобразна е природата. Йогът не е нито стар, нито млад. Той не е стар, 
защото познава пътя на постепенното издигане. Той не е млад, защото пази запаса на 
предишния опит. Йогът може да върви в живота незабелязан. Той може да се усмихва на 
думите на слабоумието, но поразява невежеството.

 "Аз съм страшен поразител за тези, които оскърбяват Истината. Аз поемам върху себе си 
очистването на Стария свят. Аз ще бъда непреклонен пред притеснителите на слабия. Аз се 
осмелявам да се противопоставя на беса на злото!" Така твърди йогът и в крепостта на 
утвърждаването изковава меча на Истината. Считайте за щастие възможността да се 
присъедините към Йога!

 181. Ние ви учим да долавяте основната мисъл, без да се поддавате на външността на 
изложението. Както Буда е учил с по една дума да се изгражда цялото съдържание, така и 
вие разширявайте разбирането на вашите ученици с една дума или знак. Главното — не се 
стремете да повтаряте. Ако приемащият духа е готов, то всяка мисъл се впива като стрела. 
Но ако разпадането на тъканите вече е достигнало до каналите на центровете, то никаква 
Йога не е достъпна.

 Учението на Йога ще принесе полза на всеки, дори ако той не достигне до духовни явления. 
Външните принципи на Йога във всеки случай поддържат здравето, засилват паметта и 
очистват мисълта.

 Кои са признаците на завоеванията, които издигат Духа? Първоначално ще пламнат 
вътрешните огньове на центровете, после ще чуете гласа на невидимия Учител и накрая ще 
се яви и външният пламък, който ще съедини личното съзнание със съзнанието на космоса. 
Тогава вече ще бъде възможно докосването до прекрасните, опасни и фини енергии, към 
всичко, което преобразява живота, като отстранява понятието за смъртта.

 Трудността на докосването до необикновеното прави необходими понякога странни начини 
на живот. Сънят се съкращава и лежащото положение става тягостно. Напрежението на 
мускулите пречи на работата на духа и всяко отравяне на аурата може да причини страдание. 
Разбира се, тези особености могат да бъдат предотвратени, без да се излиза от потока, и 
светлината на Йога ще се покрие от светлината на пространството.

 Има ли друг път към Нирвана?

 182. Други признаци на Йога. Когато можете свободно да дишате дълбоко във височините, 
тогава пътят към висшите сфери на астралния свят е достъпен, ако съзнанието позволява 
това.

 По пътя към Йога може да върви този, който лесно счита своите познания за нищожни. 
Този, който рядко помни своите отличия, с които хората го награждават. Който не взема 
участие в лъжливите прояви на религията. Който не държи на своя земен род макар и да 



помни превъплъщенията. Който може всяка година да възобновява посева, усмихвайки се на 
бурята, унищожила миналогодишния му труд. Който е загубил качеството да злослови. 
Който с усилие търси Висшето невидимо око. Който не се е отказал от общуване с 
носителите на Истината. Който се е обкръжил с чиста мисъл, която дава непобедима аура.

 Истина ви казвам — Агни йогът трябва да получи достатъчно място и на земята, и горе, 
защото той се е заобиколил с най-тънката стихия. И когато малодушният се ужасява, той се 
облича в огнената броня. В него няма страх.

 Помнете за огненото кръщение, за огнения кръст, за всички горящи чаши, които отдавна 
съм ви показвал, като символ на бъдещата Йога. Символът на огъня минава през всички 
Учения, прилагащи се в живота. Така проявата на огъня се е приближила и водата се заменя 
с огъня.

 183. Поръчвам ви да държите високо името на Учителя и нищо принизяващо да не се 
докосне до звеното, съединяващо световете. Поръчвам ви също да дадете помощ на този, 
който хлопа непрестанно. Говорете за предназначението на живота на земята. Отхвърлете 
всичко, което позори общението ви с Нас. Утвърдете Нашето съществуване.

 Познаването на Нашето Учение трябва съществено да измени живота на позналите го. То 
трябва да носи възможности, иначе защо ще се претрупвате?!

 184. Към преимуществата на Йога спада възможността за общуване с Учителите. При това 
трябва да се различават два вида връзки — единична и пространствена. Единичната връзка 
носи въздействието на един избран Учител. Пространствената връзка не само че ни свързва с 
няколко Учители, но ни дава и възможността да получаваме космични знания. Необходимо е 
да знаете разликата в изразходването на сили за двете връзки.

 Като лампа, подложена на действието на различни токове, вибрират центровете в отговор на 
пространствената връзка. Нужно е внимание, за да се приложи в живота съчетанието на 
различни енергии.

 Вие имате два примера на различие и знаете колко по-малко единичната връзка засяга 
здравето. За в бъдеще трябва да знаете с коя от връзките имате работа. Много учени не могат 
да разграничат методите на изучаването. Защо един от наблюдаваните се нуждае по-малко от 
особени условия, докато духът на другия тръпне като невидяна птица и най-добрите средства 
остават без полза? Тази степен на Йога засяга тия енергии, които са много трудно 
приложими в съвременния живот. Понякога след докосването до необикновен род енергия е 
нужно прекъсване на явлението за значително време, но ревностният дух не допуска този 
отдих на центровете и тогава казваме — внимание!

 Защото Агни Йога ще се въвежда в живота и тези, които са се подложили на въздействието 
на силите, търпят особени трудности, като хора от различни раси. Затова казваме на учените: 
да не сгрешите в заключението.

 На мнозина им се струва, че са готови да се отдадат на делото на еволюцията, но условията 
са много тежки и този, който не може да хвърля голямата мрежа, е по-добре да не идва!

185. Някой ще запита: "Как да разберем Агни Йога?" Отговорете: като разпознаване и 
приложение в живота на всесвързващата стихия на огъня, хранеща зърното на Духа. Ще 
запита още: как да се приближа към това познание? "Очисти мисълта си, познай своите три 
най-лоши качества и ги предай на изгаряне в огнения си устрем. Избери си тогава Учител на 
земята и познавайки Учението, укрепи тялото си с дадените способи и пранаяма. Ще видиш 
тогава звездите на Духа, ще видиш очистващите огньове на центровете, ще чуеш гласа на 
Невидимия Учител и ще проникнеш в другите тънкости, които преобразяват живота. 
Помощта ти е готова и поръчението ти е дадено. Ти позна, че радостта е особен вид мъдрост. 
Няма да се върнеш отново към другия бряг на потока. Ти познаваш битките в 
пространството. Реалността е пред теб. Ти си сътрудник и брат!"



 186. За Агни Йога са вредни дърводелският и ковашкият занаят и прането. Трябва да бъдем 
готови за изнасяне на битките в пространството. Също така трябва да се знае доколко огънят, 
извикан към живот, изтънчва организма. Истина е, че подвигът за въвеждането на новата 
Йога в живота стои по-високо от другите задачи.

 187. Ако Агни Йога трябва да бъде въведена в живота, нейните носители не трябва да се 
отличават по външния си начин на живот. Агни йогът влиза в живота незабелязан, той не се 
нуждае от виковете на хората, той наблюдава, но не търпи наблюдение. Пространствената 
връзка напълно изключва вниманието на тълпата, защото делото на еволюцията не се гради 
чрез нея. Дори единичната връзка понякога трябва да се охранява от любопитството на 
случайния поглед. Това не значи, че е нужно макар и частично, отдалечаване от живота. 
Нужна е само правилна оценка за това, което става наоколо.

 Йогът отминава покрай тъй изглеждащото нещастие, защото му са ясни причините и 
следствията на случая. Хората обикновено наричат случай следствието от упоритото, 
вековно действие. Йогът вижда истинските възможности там, където хората отминават 
горделиво. Не се учудвайте, ако сърцето на йога избере най-жалкото куче, щом в него вижда 
белезите на верността или ако неочаквано повика най-скромното дете за бъдещ сътрудник.

 Хората още не са успели да изрекат, че йогът е суров и хладен, когато той неочаквано 
извършва действие на истинска любов и състрадание. Разбира се, причините за това действие 
ще бъдат изтълкувани от околните превратно. Названието заблудител ще бъде почетно за 
йога, защото еволюцията е противна на тълпата. Говорим за човечеството и за отделните 
хора, но звярът на тълпата не е близко до строителя.

 188. Всеки световен период си има своята особена Йога, съответна на физическото 
състояние на света...

 189. Йогът няма много вещи, но между тях няма непотребни. Ако една вещ е предназначена 
за общо употребление, след като се използва, тя трябва да бъде предадена в хранилището й. 
Предметите за частна употреба могат да бъдат давани само на доверени хора. За избягване на 
влиянията най-добре е в случай на нужда те да бъдат изгаряни.

 Разбира се, понякога е полезно да се изпрати някой предмет, заобиколен с определена аура. 
Йогът познава истинското качество на предмета и около него няма лоши предмети.

 Въпросът за предметите отнема на хората твърде много време, затова културата на духа 
трябва да бъде обкръжена с високи достижения. За в бъдеще хората трябва да бъдат 
освободени от това да изразходват време за физическите си нужди. Основата на 
общежитието изисква на всеки разумен сътрудник да се даде възможност и достъп до 
удобствата, нужни за запазване на неговите сили, и да му се дадат възможности за 
упражняване на труд.

 Може ли йогът да губи безнаказано своето време и енергия? Трябва да се помни, че 
понякога безразсъдното харчене на сили и време е равносилно на самоубийство. Също така 
знанието на Истината, но неприлагането й в живота се счита за невежество. Лъчът на 
осъзнаването на задачите на еволюцията ще озари най-добрите творения. Затова сурово 
разграничавайте всичко, което се появява пред вас.

 190. На път към Нас не забравяйте да пренесете най-ценното според вашите схващания. 
Полезно е да се изучава познаването на ценностите. Има хора, които макар че знаят нещо из 
областта на духа, все пак могат да се занимават с нищожни и безобразни предмети. Те 
забравят, че грозните предмети служат на тъмните сили. Йогът трябва добре да познава 
качествата на предметите.

191. Рано е да се мисли за падението на планетата, ако собственото падение не е осъзнато. 
Можеш да лекуваш своите рани и да вървиш напред като строител. Новото разбиране на 
всекидневното ще осветли и най-малката дреболия в живота. Йогът не се унася зад облаците, 



а пази сребърната нишка на връзката с далечните светове.

 192. Йогът се намира под постоянното наблюдение на своя Учител. Също така и йогът 
постоянно изпитва тези, които се приближават към него. Трябва да се изясни какво означават 
изпитанията със студ, глад и т.н. Невежият не разбира как може да изчезне чувството на студ 
или глад. Този, който разбира същността на нещата, знае, че чувствата не изчезват, а 
състоянието на духа може да бъде такова, че нищо да не го разколебае. Гладният може да 
намери начин да се нахрани, ако духът му не е дошъл до зверско състояние. Изстиналият 
може да се стопли, докато духът му разбира защо трябва да се защитава, иначе се появява 
животинско раздразнение, то помътнява съзнанието и идва падението.

 Трябва да се добави, че подвижността е най-доброто средство да се опазим от примките в 
живота. Йогът в един миг съобразява как трябва да се постъпи. Ако с цел да открият неговата 
принадлежност към Йога му предложат да изяде парче месо, той ще предпочете да го изяде, 
отколкото да издаде една тайна. С лошите следствия от месото той ще се справи лесно, но 
следствията от предаването на тайната в неприятелски ръце са непоправими и дори понякога 
е необходимо да се употребява поразяващият лъч, но в много редки случаи.

 Ще ви напомня също така за значението на творчеството за Агни Йога. Бяха ви представени 
две музикални произведения в противоположно изпълнение и духът ви схвана разликата във 
въздействието. Така съзнанието се повдига при докосването до Истината. Още една 
отвлеченост ще стане реалност за вас. И колко красиво е, когато съзнанието схваща 
постоянните изпитания! В това съзнание е залогът за движението напред. Нима йогът на 
огъня може да се отдаде на неподвижност? Не говоря, за да ме слушате, а да прилагате.

 193. Изкусният стрелец с лък ще бъде добър стрелец и с огнестрелно оръжие. Това се отнася 
и до Йогите с изключение на Хата Йога — достиженията на всички Йоги са прекрасни. Не би 
било разумно да се намалява значението на някоя от тях. Може да се говори само за по-
голяма приложимост в съвременния еволюционен процес.

 194. Йогът трябва да разбира влиянието на атмосферните условия върху всяка работа. Така 
дори за невежия наблюдател ще бъде ясно, че електрическите вълни могат съществено да 
изменят обикновения ход на влиянията. Магнитните вихри и влагата ще бъдат причина за 
различни психични следствия. Магнитните вихри и всички електрически явления са Наши 
приятели, но всички атмосферни утаявания пречат на огнения ток. Ние се ползваме от 
наситеното електричество, за да подтикнем дори неподготвения човек да схване ползата от 
новите за него понятия.

 Влизането в астрала е също по-лесно при магнитните вълни, затова на йога е необходима 
чувствителност към всички неосезаеми прояви на природата. Преди всичко той трябва да 
има връзка с прана. Затова не трябва да затваря прозорците освен при голяма влага. Полезни 
са продължителните вани или къпания на топло без резки движения. Изобщо, резките 
движения нарушават движението на аурата и Ние ги избягваме. Бързият ритъм не нарушава 
връзката, но конвулсивните движения нараняват аурата като игли. Много наблюдения могат 
да облекчат изграждането на бъдещето ни. Но затова трябва да знаем, че дори комарите 
познават по-добре от човека атмосферните явления. А човекът мисли, че като е наречен цар 
на природата, не може да не знае нещо.

 195. Закриването на огньовете на центровете с пластинки сома понякога е необходимо иначе 
суровият натиск на външните условия може да възпламени центровете. Връщаме се отново 
към нуждата от равновесие, което Нашият Учител нарича златна среда и което може да бъде 
наречено истинско разбиране на нещата и явленията.

 196. За вредата от различните видове топливо знаете, затова трябва да обърнете внимание на 
устройството на огнището. Във всеки случай при него не трябва да се остава дълго време, 
като се знае какви гости се събират от еманацията на храната, особено кървавата. Също така 
трябва грижливо да се пази чистотата на въздуха в спалнята. Да се помни, че при излизането 



на астралното тяло по време на сън, физическото тяло остава без защита и ако въздухът е 
отровен, то появата на неканените гости е неминуема. Ментата ще бъде най-добрият 
освежител, подкрепяйки също и астралното тяло. Защото по различни причини то напуска 
физическото тяло много по-често, отколкото мислим. Понякога без всякакъв смисъл скита 
наоколо, понякога учи много полезни неща. Първата задача на всеки е да създаде по-добри 
условия за своето астрално тяло.

 Трябва да се следи в жилището да не се държи мръсна вода. Домашните фонтани и 
аквариуми обикновено представляват нежелани разсадници. Защо да мъчим рибите и 
птиците в тия затвори?

 Запазете в пълна чистота една стая или поне ъгъл, посветен на Учителя. Може при 
прозореца да се постави кресло, до което да не се допускат странични лица. Любопитни не 
трябва да се допускат, за тях бъдете обикновени хора, така че вниманието им да се плъзга по 
външното. Това са съвети за оздравяването пътя на йога.

 197. Трябва да се мисли за Нашите действия и да вярвате в тяхната правилност. Най-малкото 
раздвоение на мисълта отнася стрелата далеч от целта и тогава по-добре е съвсем да не се 
докосваме до Йога. Смътното съзнание е наследство от животните. Кому са нужни неясните 
мисли? Никой не желае да получи такъв неясен отговор. Трябва да се очистят каналите, по 
които действа духът. Но Ние не сме тръбочистачи, за да правим това насилствено. Трябва да 
дадете възможност да ви се помогне. 

 198. Йогинът няма навици, тъй като те не са повече от гниенето на живота. Но на йогина е 
свойствено да има определен образ на действие. Не е трудно за йогина да разкъса възлите на 
навиците, та напрежението на зоркостта му открива постоянно нови подходи към 
обстоятелствата. Но неподвижността е скелет на невежеството. Колко царства се разрушиха 
от неподвижност!

 199. Нашето Учение не е твърдо в ръцете на тези, които не го прилагат в живота. Кажете на 
сътрудниците от всички страни да намерят без отлагане начини за утвърждаване на учението 
в живота чрез съветите на Йога. Мнозина са тия, които говорят, а малцина — които действат. 
Нужни са не общи лекции, а лични беседи. Не трябва да се скриват трудностите и 
преимуществата. Прилагайте Йога към световните явления, защото в живота трябва да се 
въведе система. Без нея социалните движения биха се превърнали в маскарад на старците. 
Строгата дисциплина на свободата ще пресъздаде живота само при новото осъзнаване на 
реалността на психичната енергия, която ще се въведе в живота.

 Знайте, че за прилагането й в живота е нужно ново съзнание.

 200. Нещата не трябва да се знаят от мнозина. Тълпата, която не знае, че корабът е заминал, 
на сутринта ще пита: "Защо брегът е тъй пуст?" "Затова, защото вие не забелязахте как се 
товареше ценният товар и проспахте вятъра след изгрев." Не трябва да се казва направо на 
тълпата. На сутринта тя ще чуе гласа на нощта. Хидрата може да бъде поразена само с 
неочаквани удари. Задължение на Йога е да проучва сигурните удари.

 Стремящият се към висшето знание винаги ще бъде на стража. Иначе кого ще назовем воин? 
Кого работник? И кого водач? Йогът трябва да бъде назован с тези три почетни имена. Ще 
дойде време да се посочи полето на посева. Кой би го измерил с лакти? Полето за действие 
на Йога е пространството. Кой може да назове неговите победи, когато огньовете блестят 
вътре в него? И кой ще пресметне спасените от него, след като той ги е водил, без да пита за 
имената им?

 201. Съществува превратно мнение, че йогът се ползва от несъкрушимо здраве. Нима 
чувствителният инструмент се прави от дебело дърво? Нима достойнството на една струна 
на вината /музикален инструмент — бел.ред./ не се състои в нейната чувствителност към 
най-тънките елементи на тона? Така звучи и изтънченият апарат на йога. На него са му 



познати тези непредаваеми, преходни болки, които подобно на настройването на вина, 
преобразяват цялото му същество. Ние не преувеличаваме опасностите по пътя на Йога. Как 
можем да избегнем болките при трансформирането на центровете? Огънят на познанието си 
остава горещ.

 Вие знаете, че казаното не е отвлечен символ. Всички обикновени определения на тези 
болки са безполезни, докато науката не разбере значението на психичната енергия или 
духовността. Колкото по-малко познаваме опасностите на Йога, толкова по-далеч сме от 
връзката с Висшето знание. При това не са важни случайните полети на съзнанието — нужна 
е непрекъсващата песен на възхода. Вината не винаги звучи ясно, но строят й е правилен.

 Тези, които търсят в Йога само здраве, по-добре да изпият чаша вино и да побеседват за 
високите идеи без оглед за приложението им. Защото здравето на йога тръпне като крилата 
на издигащият се орел. Окотона йога вижда като орловото око. Спокойствието на йога е 
равно на напрежението на океанската вълна.

 202. Здравето на йога се сравнява с настройването на вината. Същото може да се каже за 
работата на йога — ту звучна, ту мълчалива, закрита с покривалото на целесъобразността. 
Целта на йога е да изпълни пространството с полезни твърдения и да насочи енергията там, 
където Истината е запетнена. Можем ли да обвиняваме йога, ако той се появява неочаквано 
или задълго изчезва? Време е да се изостави привързаността към определено място. Само 
мисълта и действието могат да обусловят земното местонахождение. Затова странстванията 
винаги са неразделни с Йога. Как иначе ще се роди подвижността? Къде ще се закали 
самостоятелността? Къде ще се изгради самотното познание? Силата на дейността на Йога 
ще расте в пространството. Йогът трябва да познава пространството и да умее да даде на 
народите пространственото слово.

 203. Идващите при йога за учение няма да са равни по достойнство. Йогът трябва да разбере 
кой е дошъл случайно, кой може да стане ученик и кой по-късно може да стане ученик-
наставник. Най-зле е за този, който се е докоснал до Йога, а после се опитва да се върне към 
предишния си живот. По-лесно е за астралното тяло да се върне в клещите на физическото, 
отколкото на позналия макар и трошица знания да се върне в тъмнината на предразсъдъците. 
Предупреждавайте тези, които искат да служат на Йога. Ние не искаме да заблуждаваме 
никого.

 204. Мнозина мечтаят за щита на Йога, но им е скучно да коват меча. Умението да се 
поразява няма да се получи от чуждия меч.

 205. Събуди се! Хората обичат този вик. Поразително е, когато той се повтаря от спящите, 
от тези които продължават да спят. Спят цял живот, спят с години, понякога изпадат във 
внезапен сън и несъзнателно повтарят чужди, неосмислени слова. Да не говорим за 
случайните минувачи, но дори и позналите се са подложени на животински сън. Тогава 
делото на Учителя ще ги пробуди, дори да има нужда и от удара на мълнията. Защото сънят 
лесно минава в обсебване.

 Благословена Индия! Ти единствена опази понятието за Учителя и ученика. Гуру може да 
разсее пристъпа на съня. Гуру може да издигне отпадналия дух. Горко на този, който се е 
осмелил неискрено да признае някого за Учител и който лекомислено произнася думата 
Учител, почитайки същевременно себе си!

 Истина е, че процъфтява този дух, който е схванал пътя към възхода, а боледува 
раздвоеният. Можете да запитате малкия индус: желае ли той да има Гуру? Отговор не е 
нужен, защото очите на детето ще изразят желанието, стремежа и предаността. Огънят на 
Ариаварта ще пламне в очите. Потокът на Ригведа ще потече по планинския склон. Кой 
може да опише с думи веригата от последователни действия на Учителя? Или ще бъде 
осъзната като змия на мъдростта, или без нея идват мрак, сън, обсебване.



 Да се заплашва не е нужно, но е необходимо да се каже на всички, докоснали се до Йога: 
вашата опора е Учителят, вашият щит — предаността към Него, вашата гибел е 
безразличието и двусмислието. Който еднакво се усмихва на приятелите и на враговете на 
Учителя, той не е достоен. Който не предава Учителя дори и с премълчаване, той може да 
прекрачи прага.

 206. Знаците на Йога ви бяха дадени на височините. Убедихте се, че нито студът, нито 
височината повредиха вашето здраве. Как непревъзмогналият студа ще може да устои на 
върховния трепет? Как ще можете да мислите за далечните светове, когато се страхувате 
дори от земните височини? Как ще можете да се почувствате като безплътен дух, когато не 
можете да победите чувството за глад? Претовареният стомах означава край на възхода. 
Нужна е мярка за потапянето в земното.

 Освен космичното съзнание Йога дава още много други преимущества. Йога дава връзката с 
пространството и Нашата помощ при всички полезни действия. Сътрудничеството дава 
единствения верен подход. Толкова по-важно е да се разбира Йога в приложението й, за да се 
даде и на Нас възможност да отговорим с дело.

 207. Амрита се състои от наслоенията на най-фините енергии. Всеки стремеж на йога е 
пропит с ценната енергия, която обединява всички в едно. Като светъл диск се издигат 
стремежите на йога. За него няма безразлични действия. Иначе би заприличал на човек, 
който, изкачил се на планинската височина без определено намерение, се озърта учудено. 
Йогът действа така, че всяка негова проява се превръща в красота. По този начин се научават 
да действат и учениците на йога от самото начало на познанието. За ученика е особено 
нужно да се владее в отсъствието на Учителя. Често именно тогава недоразумението се 
загнездва в него, защото понятието за Учителя не е осъзнато и с това пътят към Амрита е 
затворен.

 208. Законите на енергията, която се пробужда в човека при опознаването на Йога, действат 
точно и неизбежно. Никой от докосващите се до Йога не може да отрече, че животът му не се 
е променил из основи. Животът може да се преобрази, разширявайки се или пък да стане 
особено нищожен в зависимост от свойствата на духа.

 Ние казваме на всеки: вземи пълната чаша Амрита! Но всеки има право на свободен избор.

 209. Бъдете предпазливи с настроения инструмент. Той е като факел в тъмнината. 
Противопоставяйки се, вие вредите на себе си, защото неговият световен път е нерушим и 
стремежът на йога свети като слънце. Неговият път не е лек.

 210. Казват, че йогът няма желание, но затова пък е пълен със стремежи. Желанието не е 
активно, защото поражда очакване. А очакването е майка на неподвижността. Стремежът 
пък е баща на движението, което води към издигане на духа. Казват, че йогът не знае 
любовта, но е пълен със състрадание. Хората познават любовта само като стягащи вериги, но 
състраданието не знае граници, защото е сътрудничество на Истината. Казват, че йогът е 
облечен с неизменни сили, но той като трудолюбив градинар засилва разсадника в градината 
на своите възможности.

 211. Майката на Друидите е пазила знанието от извратяване. По същия начин майката на 
Агни Йога пази Учението от неправилни тълкувания. Огненото разбиране на Истината е 
тежко, но службата на поста не търпи предателство. Слънчевият меч няма да падне от ръцете 
и коляното няма да се преклони пред неправдата. Така трябва да се разбира Учението, което 
носи изграждане на новия живот. То казва: вие чухте, вие трябва да разбирате и от този час 
вие сте отговорни за извращението.

 212. Радвайте се, радвайте се, радвайте се! Йогът трябва да познава мъдростта на радостта. 
Заветът на Благословения подхранва радостта на духа. Който чувства присъствие на духа, 
той вече се радва, защото знае своята безграничност.



 213. Най-трудно е на този дух, който е събрал възможности, но поради условията на 
външния живот не може да се прояви. Най-близък е примерът със закрития кипящ котел под 
действието на пространствения огън. В такива случаи за охлаждане е нужно да се 
употребяват променливите токове. Огънят на пространството, нагряващ дори камъните, е 
неразривно свързан с каналите на центровете. Затова Учителят съветва и най-
самоотвержения йог — предпазливост!

 214. Кристалът на Светлоносната Материя рядко може да бъде показан в такава величина, в 
каквато го видяхте вие. Затова е нужно подходящо стечение на магнитните течения. Той се 
явява като притеглящ камък. Също така той изостря центъра на третото око и е материал за 
астрални построения от най-високата сфера. Той принадлежи към най-фините енергии и ще 
бъде съставна част във формулата на обещаната на човечеството енергия, ако той поиска да я 
приеме. Тази светлина може да бъде усилвана до безкрайност и да даде осветление, което не 
изисква загуба на материал и приема всевъзможни форми. Тази задача може да се даде, но е 
необходимо желанието на човечеството, иначе токът на най-тънките енергии не може да се 
предаде на човека. Силите на тези енергии са свързани с психичната енергия, затова всяка 
злоупотреба е гибелна.

 Трябва да се помни, че светещата материя е заменима не само спрямо видовете на 
осветлението, но и в лечебно отношение. Тя е най-доброто средство за успокоение на 
нервите, понеже представлява мост между психичната енергия на човечеството и космичната 
енергия, чийто резервоар е неизчерпаем.

 215. Сърдитият човек е подобен на бик, но поразяващият в името на правдата е приличен на 
светъл дух. Кога хората ще разберат колко хубаво е да се уподобят висшите същества! Но 
сега те се срамуват дори да мислят за това.

216. Ето защо е важно именно сега да се обърне внимание на Агни Йога. Всяко столетие 
психичната енергия повелително се пробужда в човечеството, но обикновено това добро 
указание не се приема от хората. Да вземем един пример. В началото на миналото столетие 
се издигна вълната на романтизма, но без да се разбира същността му, т.е. без героизъм. В 
средата на столетието земята бе обгърната от отричащия материализъм, но изучаването на 
истинските свойства на материята бе пропуснато. Краят на столетието бе ознаменуван с 
упадък, когато бе съдено да стане преоценка на ценностите. Началото на сегашното столетие 
започна с войни и народни смутове, докато психичната енергия беше насочена към 
завоюване на други светове. Така даваните ценности се извращаваха от свободната воля на 
човека. В средата на нашето столетие ще се появят белезите на различни непознати енергии 
и отново хората ще се блъскат в лъжливи направления. И затова на зрящите трябва навреме 
да се дадат знаците на истинския път.

 Нека имат време да привикнат като се съобразят с краткия срок.

 217. Когато избирате ученици, не бързайте много; дайте на дошлите три задачи, за да могат 
да се проявят, без сами да подозират това. Нека едната задача бъде работа за общото благо, 
другата — защита на името на Учителя, третата — проява на самодейност.

 Ако някой по време на изпълнението започне да заплашва, отстранете го. Ако някой започне 
скришом да шепне в тъмните ъгли, отстранете го. Ако на някого му дотегне, отстранете го. 
За предателите дори и не говоря. При изпълнението на задачата ще видите способите на 
изпитваните.

 Във всичко има свобода на волята. Дори самата планета е във властта на човешкия дух.

 218. Когато говорим за по-фините енергии, трябва да знаем признаците на тяхната проява. 
Названието "по-фини" показва, че характерът на техните въздействия се отличава от този на 
обикновените явления. Най-силната енергия е най-трудно доловима. Съзнанието е, което 
може да овладее световната енергия. Съзнанието на пространството прониква мозъчното 



вещество. Този процес не може да се покаже, той е неуловим. Както въртящото се колело 
изглежда неподвижно и само движението на атмосферата наоколо показва степента на 
напрежението, така и в процесите проявата на по-фините енергии може да бъде наблюдавана 
само от големи разстояния. Както безцветният цианкалий е невидим за погледа, така и 
енергията на съзнанието действа невидимо и само следствията могат да се доловят в 
обкръжаващите пространствени вълни. Лъчистата материя също ни осенява при първите си 
прояви, но тънките й вибрации са почти недоловими.

 Този закон важи и при други процеси. Да вземем пример от въздействие върху хората. 
Произнася се реч и тълпата е победена. Но следващите въздействия като че ли не се 
чувстват. Все пак не може да се твърди, че първото действие е било най-убедително. 
Напълно е възможно да се е променила степента на съзнанието и гръмоносното се е 
заменило с тишината. Казано е вече за могъществото на тишината.

 Така напълно понятно, но невидимо се създават обстоятелствата. Хората ги забелязват едва 
когато са вече завършени, но йогът обхваща целия тънък процес на образуването им. 
Поговорката няма нищо случайно за йога е обяснима като верига от въздействия. По най-
различен начин се наслояват образуванията. Както в химическите, така и в психическите 
достижения трябва да се избягват еднообразните процеси. Всяко очаквано еднообразие 
убива множество възможности. Това, което за нас е неочаквано, ни носи нови стечения на 
обстоятелствата и въздействия на нови енергии. Каква полза ще принесем на еволюцията, 
ако не разберем разликата във въздействията!

 219. Как можем да наречем Агни Йога? Естествено, апологет на Истината. Чувството за 
Истината е естествено за йога, както за огъня е естествена светлината. Засилването на 
чувствителността не може да се обясни с думи. Тя изостря както петте общопознати чувства, 
така и седемте чувства на астралното тяло, които рядко могат да звучат като резонатор в 
земната обвивка. Затова е нужно внимателно да се отнасяме с чувствата на Агни йога. В тях 
като пламъка на живота е вложена Истината.

 220. Агни Йога е не само навременно разширяване на възможностите на човечеството, но тя 
трябва да ни доведе до съчетаване на космичните енергии в периода, в който навлиза нашата 
планета. Това обстоятелство трябва да бъде ясно схванато, иначе ще се разпространят ред 
заболявания и външното им лекуване ще доведе до най-пагубни последици. Как може да се 
излекува появилият се огън? Само ако се изразходва в работа като полезна психична сила. 
Как могат да се лекуват болките в гръбначния стълб, ако са свързани с пробуждането на 
Кундалини? Знаещият само ще ги приветства и ще ги облекчи чрез натъркване с мента. 
Може ли да се спре огъня на "третото око", ако то е започнало да работи? Не е ли по-разумно 
да му се даде възможност да се развива, като същевременно го пазим от слънцето? Отдавна 
още хората са събирали косите на темето, за да се предпази този канал. Може ли да бъде 
спряно движението на слънчевия възел, ако той започне да се върти? Насилието над 
слънчевата змия може да завърши с поражение на мозъка. Също така опасно е прекъсването 
на работата на центъра на чашата. Отравянето с опиум прекратява движението на 
центровете, но тогава още по-просто е да се отреже главата. Можете да си представите какво 
смущение ще предизвикат тези непонятни движения, ако не се приближим към тях по пътя 
на психичната енергия! Колкото и да е странно, но изучаването на физическите следи на 
империла може да ни подтикне към разбиране на наслоенията на психичната енергия. 
Следите на империла могат да бъдат наблюдавани във всеки нервен канал, но може да се 
забележи, че около тези наслоения се събира друго подобно вещество, което поглъща тази 
ехидна. Отлаганията на психичната енергия ще бъдат открити, защото всяка енергия има 
своя физически кристал.

 Който е видял кристалите на Фохата и на Светлоносната Материя знае, че кристалите и на 
най-фините енергии могат да бъдат видени. Правият път за проучвания в това направление 
ще бъде комбинирането на физическия план на енергиите с невидимите насищания на 



пространството. Пътят на метафизиката не даде осезателни резултати. Алхимикът почива в 
своя гроб, но химията ще разкрие действителността, ако намери правилната преценка на 
психическата енергия и на огъня, който обединява всичко. Считам за необходимо да се 
предвиждат всички възможности, но свободната воля не трябва да бъде ограничавана. 
Никога не давайте всеизчерпваща формула. Оставете място за свободната воля.

 221. Днес ви показахме наслоенията на империла. Именно това е отровата, която създава 
толкова много страдания на хората. Не забравяйте, че и най-голямото невежество е 
недостойно за една капка империл. Защото империлът не е индивидуален продукт. 
Изпарявайки се, той изпълва пространството, за чистотата на което сме отговорни всички.

 222. Свободната воля е повод за най-големи противоречия. За едни тя се превръща в 
своеволие, за други — в липса на отговорност, за трети — в безумие на гордостта. Само този, 
който е минал през дисциплината на духа, може да знае колко сурова е всъщност свободата. 
Упадъкът на свободата може да бъде наречен празник на невежеството. Хората не могат да 
се примирят с Йерархията на мъдростта и да уважават суровостта на волята. А възможна ли е 
Йога там, където няма отговорност на волята? Всеки йог като че ли размахва меч над своето 
сърце — толкова е отговорен за всяко свое действие. Последствията от волевите действия на 
йога могат да бъдат извънредно тежки, но той знае защо е избрал именно тях. Йогът е 
подобен на войник, вечно бдящ, без смяна, на поста си. Нека дойде този, който е сигурен във 
волята си.

 223. Ноктите не са страшни за вас, ревът не ви ужасява. Зверовете въртят опашка и са готови 
да ви слушат. Именно пътят на Йога превръща опасностите в огнени цветя. Когато съветвам 
да пазите земните постижения, имам пред вид само засилването на крепостта на духа. Ние 
осъждаме всяко разточителство към свободата. Къде е границата на допустимите 
придобивки? Интуицията и опитът на Учителя ще ни посочат мярката за позволеното.

 Йогът може всичко, но за йога не всичко е позволено. Кои са границите? — Отговорността 
за своето духовно притежание. Само това имущество е достойно за йога. Всичко останало е 
само оръжие на войника, което трябва да бъде върнато на военачалника след боя. Тук не 
може да има съмнение: "Господарю, приеми моето оръжие, поразяващия меч и щита, който 
ме пази. Колко е тежък сега шлемът, който по време на боя бе по-лек от перо! Обувките 
затрудняват стъпките ми, а наръчниците са като окови на ръцете ми!" Ще ви отговори 
Военачалникът: "Всеки бой си има своето специално оръжие. Остави това, което е негодно. 
То ще бъде дадено на приемника на твоето духовно състояние. Всяко оръжие е приготвено за 
определена битка. Мечът е вече твърде къс за тебе, затова ти давам копието на светлината и 
стрелата на полета в безкрайността."

 Който е видял врага на разстоянието на меча, той знае как да изпрати стрелата на победата. 
Но много воини не знаят предназначението на оръжията си и затова попадат под ударите на 
врага. Който пада под ударите на врага поради непредпазливост, не печели чест. Това е 
правило за всеки йог.

 224. Свободното астрално тяло на йога посещава различни сфери на битието. Полетите в 
пространството и проникването в недрата на планетата са му еднакво достъпни. Изучаването 
на катаклизмите на миналото дава представа за наслоенията в живота. Може да се наблюдава 
как животни, обхванати от минерална струя, са се вкаменили. При движението по 
подземните канали може да се види доколко са подкопани основите на планетата. Така духът 
на йога се приобщава към състоянието на формите на миналото и нищо вече не му се вижда 
вечно и неизменно. Съзнанието за несъвършенството е необходимо за подема към 
съвършенството.

 225. Погрешно е да се мисли, че повдигането на съзнанието може да се достигне чрез 
свръхестествена екзалтация. Както долу, така и горе. Навсякъде е труд и опит. Съзнанието 
подхранва растежа на менталното тяло. И най-малкото впечатление допринася за 



изграждането на това тяло. Тъкмо това хората обикновено не вземат предвид. Те мислят, че с 
едно голямо дело могат да покрият цял ред малки всекидневни действия. Но кое е голямо и 
кое малко? Затова постъпките на йога винаги са напълно обмислени. Във всяко движение на 
йога се вижда наблюдателност и точност. Предразсъдъци и чужди навици в него няма. Той 
пристъпва като лъв, без да смазва растенията, които не заслужават вниманието му, но 
неговият удар поразява без колебание. Следователно, той трябва правилно да преценява 
следствията на всяко свое действие.

 Да не се надяваме, че още утре ще посадим нова градина. Само незабавно, без да се отлага, 
може да се закрепи разсадникът на съзнанието. Градинарят изучава всеки нов корен, намерен 
в градината. За йога всяка нишка на съзнанието има корени в далечните светове.

 226. В своите действия йогът прилича на каменоделец или златар, зает с най-фините работи. 
Йогът е подобен на ваятел. Само ваятелят чрез най-леки докосвания постига съчетаването на 
формите и линиите. Йогът умее да долавя невидимите причини на хорските намерения. Той 
търси това, което обикновено е невидимо и открива истинските причини за това, което става.

 Опитът на бдителността е познат на йога. Нима той може съвсем да напусне живота? Той е 
толкова близо до съвършенството, че не може да остане дълго време дори в обикновеното 
междупланетно състояние. Известният йога У. по тази причина си създаде специално 
междупланетно пребиваване. Това донесе полза на човечеството — като легна в основата на 
проучванията за уплътняването на менталното тяло. Привеждаме този пример за 
доказателство, че навсякъде е нужен личен и съзнателен труд.

 Извращаването на менталния свят пречи на човечеството да продължава непрекъснато 
своето усъвършенстване. Но менталният свят се извращава от физическия, затова лекуването 
трябва да започне от там. Изучаването на Йога не означава лично усъвършенстване, а 
подобрение на менталния свят. Изменяйки съзнателно състоянието на своето тяло, йогът 
постига високо напрежение в работата на духа. Той не само съкращава почивката между 
въплъщенията, но незабавно отправя мисълта си към полезни действия. Така той съединява 
разединените светове и утвърждава познанието на всичко съществуващо чрез непрекъснат 
труд.

 227. Всяко космично достижение в случай на невнимание крие в себе си опасност. Ако 
хората могат да овладеят новите енергии, опасността от обсебване се увеличава за слабите 
духом. Към въпроса за обсебването трябва да се отнасяме научно. Установени са два периода 
на съществуване: непрекъснатостта на живота в различните състояния и влиянието на волята 
на едно същество върху друго. По такъв начин съществата, които живеят в различни сфери 
на висшите светове, могат да отправят мисълта си към въплътените на земята. Неосъзнатата 
енергия подпомага съединението на световете. Но обединявайки висшето, тя едновременно 
отваря пътя за нисшето. При това вие знаете доколко нисшите същества желаят да се 
приближат до земните еманации. Хората трябва да бъдат предупредени за устойчивостта на 
волята, защото обсебването е едно от най-недопустимите състояния. И само намесването на 
трета воля, твърда и чиста, може да прекъсне беззаконието, което поразява хората без 
разлика от възрастта и положението. Задължение на лекаря е да проучи болния и да открие 
признаците на чуждата воля. Ако той е достатъчно чист и не се страхува да поеме върху себе 
си неканения гост, може да употреби действието на волята. Но дори излизането на 
обсебващия е недостатъчно за излекуването. В течение на около хиляда дни опасността от 
повторение на болестта съществува и болният трябва най-внимателно да следи мислите си. 
Лекарите трябва да бъдат предупредени.

 Несметно е количеството на тези, които желаят да внушат на хората най-позорни мисли, но 
достатъчно е да имаме сила и да намерим ритъма на заповедта, за да спасим човека. 
Задължение на йога е да отстранява вредните влияния.

 228. Откритите центрове дават еволюционен космически канал, медиумите са като лодка без 



рул. Цялото човечество трябва да се движи в съвършенство по еволюционния канал, но 
закритите центрове го отнасят далеко назад.Откритите центрове са само доказателство за 
правилно направление, но медиумизмът е само опасност. Медиумът е само хан за 
развъплътени лъжци.

 229. Ползвайки се от магнетизма на височините, разгледахме кристалите на Фохата и на 
Светоносната Материя, наслоенията на империла и еманациите на психичната енергия.

 Помислете: щом еманацията на психичната енергия е видима с просто око, значи е уловима. 
Всичко, което е достъпно, може да бъде кондензирано. Това показва, че е възможно да се 
събере нова жизнена сила. По този начин ще се приближим към овладяването на новите 
енергии по пътя на лабораторния опит. Чрез своите естествени излъчвания хората могат да 
трупат запас от нова жизнеспособност. Това, което се разпръсва в пространството, може да 
бъде непосредствено използвано. Ето защо планинският град е необходим на висшето 
знание. Затова трябва да се обърне внимание на развитието на психичната енергия.

 230. Внимателно трябва да се проучат случаите на така наречения двоен живот. В най-
лошия случай това е един вид обсебване, в най-добрия е преживяване на минали 
въплъщения. Понякога духът дотолкова се поглъща от предишните въплъщения, че ги 
преживява отново. Необходимо е грижливо да се наблюдава това състояние, което не 
принадлежи към съзнанието за настоящото въплъщение. Не е нужно лицето да бъде 
измъчвано с въпроси, но и тук йогът може да бъде полезен. Той може да заповяда да няма 
връщане към миналото. Забелязали сме, че само в случаи на необходимост се докосваме до 
миналите въплъщения, за да не привличаме еманациите на миналото от Акаша.

 231. Никога не викайте хората при себе си. Дори големи Учители са препълвали чашата на 
обръщението, опасявайки се да не би Учението да остане непредадено. А всъщност всяко 
Учение се явява в определен срок, прониква и изпълва пространството и дава излъчвания, 
които проникват по невидими пътища. Виждаме как оповестеното с голям шум потъва 
веднага още при първата вълна на живота. И интересно е да се наблюдава растежът на 
невидимия посев.

 Колко пъти една осмяна книга е била отхвърляна, докато най-после е разбрана правилно. По 
същия начин изгарянето на някои съчинения е помагало за тяхното увековечаване. Трябва да 
се страхуваме не от гонение, а от признание. Именно това е добре да се повтаря, защото 
хората са премного сервилни към тълпата и не разбират безполезността на случайното 
сборище от хора.

 Умението да се предадат думите на Учението скъпо, но мъдро, принадлежи на Йога. Да се 
даде всичко на всички значи да се създаде смут в самото пространство. Нека не много, но 
здрави стебла да образуват бъдещия лес. Защото дребните храсти се унищожават едни други 
и служат за скривалище на вредни същества. Всяко явление в природата ни дава условия да 
изучаваме растежа на висшите организми. Наричаме висши организми зараждането и 
въплъщението на мислите. Откъслечните мисли са нищо, но постоянната и точна мисъл 
може да бъде стълб на Учението.

 232. Кой е този, който няма да отхвърли полезното ръководство? — Който е отхвърлил 
мисълта за удобства в живота. На кого могат да се поверят средствата за борба? На този, 
който няма да напусне бойното поле.

 233. Не бива да търсим далеч това, което е близо. Каква непоправима вреда са донесли на 
човечеството усилените опити в областта на магията! Вместо към освобождаване на 
съзнанието, търсенията са били отправени към повтаряне на чужди слова, често без да се 
познават значението и ритъма им. Какво друго може тъй да се съпротивлява на еволюцията, 
както вкаменените формули на магията? Астралният свят е бил отделен от физическия най-
вече поради магията. Често обсебването е следствие на магически призовавания. 
Медиумизмът е спътник на магията. Обнародваните магически формули са резултат на една 



лъжа. В тях липсва нещо, което трябва да бъде предадено само устно. Естествено, йогът е 
пълна противоположност на мага. Магът повтаря мъртви слова, а йогът постоянно възприема 
новото дихание на космоса. Единият е стар още от раждането си, а другият остава млад при 
всички промени. Единият се старае да нанесе удар с чужди слова, другият поразява със 
свободна мисъл. Единият се защитава с малко острие, другият е покрит с бронята на своя 
поглед. Йогът няма нищо общо с магията.

 234. Видяхте как ручеят се превръща в мощен поток, когато приеме в себе си водопадите и 
струите на всички потоци, съединявайки ги в едно. Така за йога няма лошо и добро знание, 
той възприема всяко знание и намира приложението на всичко.

 Трябва да се научите да преобразувате отделните видове знания. Коя област от знанието да 
считаме, че стои по-ниско от нас? Как да запазим самоувереността си, ако отблъскваме 
нужния ни материал?

 235. Някои болки се наричат свещени. Благодарение на тях духът се издига. Друг път не 
съществува. Не познаваме случай, когато съзнанието се е издигнало без физически 
страдания. Нужно е да се разбере колко внимателно трябва да се отнасяме към всяко 
явление, когато всеки момент очакваме потока на висшите енергии.

 236. Кое доверие е най-доброто? Кое съмнение е най-лошото? Мимолетното съмнение е най-
лошото. Доверието, което се получава, без да се произнасят думи, е най-доброто. Не е 
страшна змията на съмнението — с един подвиг тя може да бъде унищожена. Но 
множеството малки червеи изискват продължително лекуване. Така най-крепкото доверие не 
се нарушава нито от мисли, нито от думи. По-добре е да погълнете отрова, отколкото да 
боледувате от съмнение. Който е облечен в доверие, не се нуждае от броня.

 237. Има само един път към Учителя — да вървим след него, без да се обръщаме назад. 
Мисълта за успеха е вече поражение. Като орел над пропастта прелита този, който знае 
посоката на своя полет. Вие знаете магнетизацията на обстоятелствата.

 238. Няма случай, когато една стара аура от минали въплъщения да не е носила със себе си 
умора, особено когато кармата ни води не съвсем приятни спътници. Но когато определена 
среща свърши, чувстваме облекчение, както при връщане на чуждо имущество. Не по-малко 
от половината земни срещи произхождат от миналите въплъщения. Представете си малки 
коркови фигурки, които се движат и съединяват под натиска на висшата сила на 
електричеството.

 Широкото приложение на карма създава сложни съчетания като двойно и тройно родство. 
Но по-добре е да плащаме, отколкото да получаваме, защото всяко плащане слага край на 
миналото, докато получаването може отново да ни обвърже.

 239. Трябва да свикнем с мисълта, че нищо полезно не може да се изгуби. Трябва да свикнем 
да съзнаваме безбройните опасности, които ни заобикалят. Трябва да свикнем да си даваме 
сметка за тежестта на знанието. Буда съветвал сина си да запази радостта, защото това е най-
трудното нещо на земята. По-добре е да запазим всичката тежест на знанието, отколкото да 
живеем вън от реалността.

 240. Добре е да се проучат всички съображения за смъртта. Ако няма мисъл за 
самоубийство, ако целият живот е бил изпълнен с труд, нима е нужно да се живее много 
дълго време в едно тяло? По-полезно е да се разпредели времето за повече опити. 
Икономията на енергията е основа на мирозданието. Да влезем в нов дом, изпълнен с озон, 
значи да получим възможност за нови придобивки. Дълг на йога е да разрушава почитанието 
към смъртта.
 Някои идват до такова ограничение, че отиването в друг град им се струва като цяло 
събитие. След това започват да се страхуват да променят жилището си и дори смяната на 
дрехите за тях е вече трудност. Неподвижните хора най-много се боят от смъртта. Те се 



страхуват да мислят за нея и идващият момент им се струва като едно постоянно състояние. 
Но дори кожата на тялото се обновява, а ние не викаме гробарите да погребват падналите 
остатъци. Защо тогава да не съпоставим микрокосмоса с макрокосмоса, помнейки всички 
определения за неразрушимостта на духа, за които говори Бхагавадгита?

 241. Може ли йогът да се почувства изморен? Естествено. Той може дори да заболее. Но той 
знае — ще се набере нов запас от енергия. Той знае къде е била изразходвана енергията и 
спокойно ще употреби валериана и мускуса.

 Щастие е да се знае, че нашият апарат има нужда от възобновяване на енергията. Умората 
на миналото е радост за бъдещето. Новото постижение винаги изпреварва старото. 
Следователно умората е наш приятел. Благодарение на нея мъдрата змия сменя кожата си, но 
не хапе през това време. Тя знае, че успехът на обновяването зависи от спокойствието. 
Затова човекът, който знае причината за умората си, разумно ще си предпише почивка, 
извиквайки на работа съвсем други центрове.

 242. Трудно е да се схване колко малко са хората, изпълнени с желание да дадат всичко, да 
дадат на пространството, да дадат на невидимите светове, да споделят знанието с 
непознатите. Това отвличане от света на обикновеното, създава новата мисъл.

 Животът в пространството не е лесен. Той създава стена за слепите. Ако пътят ни води вън 
от градските улици, сърцето може да издържи натиска на отровните субстанции. Иначе е 
необикновено трудно да се примири временното с вечното.

 243. Цялата действителност се гради върху законите на пространството. Дори началото на 
заболяването или на оздравяването е неуловимо. Често моментът на това начало може да се 
долови само при непрестанно наблюдение, защото всяко правилно действие поражда 
множество съпътстващи го следствия, чиито закони лежат в областта на висшите енергии.

 244. "На лежащите в гроба Аз дадох живот" — това е най-ясното признание на 
превъплъщението и на непрекъснатостта на живота.

 245. Защо земята се намира в болестно състояние? Защото лъчите на планетите не могат да 
проникват през замърсената аура. В какво ще се превърне човек, който прекъсне общуването 
си с висшето съзнание и се потопи в низкото невежество? От царя на планетите до 
микрокосмоса законът е един. Изгубвайки представата за великите светове, хората са 
изгубили съзнанието за усъвършенстването. За тях световете са станали безумна мечта, а 
личното усъвършенстване — ненужно и опасно забавление. Като роби, живеещи ден за ден, 
хората чакат само да свършат своя път. Религиите са изплашили човечеството със Страшния 
съд и са го лишили от смелост.

 Този, който сляпо се е отдал на държавната религия, прилича на магаре, носещо непознат за 
него товар. Може ли религията да се приеме като полицейско предписание? Може ли да се 
приема на доверие присъдата на неизвестни хора, които получават заплата за общуването си 
с небето? Ролята на йога в делото на държавната религия е твърде важна.

 Неустрашим, изпитващ, неуморим, йогът трябва да помогне на човечеството да си спомни 
закона за Единството. Като поразяващ меч блести мисълта на йога в пространството. Готов 
да промени начините на връзка, готов за подвиг, готов да изтърпи присъдата на 
невежеството, йогът предлага на човечеството да помисли за причините на въплъщенията. 
Тази мисъл ще измени качеството на труда и знанието. Размишлявайки за възможностите, 
дадени на хората, кой не би станал безстрашен герой? Венецът на победата не принадлежи 
ли на този, който научава хората на мъжество? Иначе те подобно на свини биха се 
нахвърляли върху сметта на земята.

 246. Настоящата раса има много извратени черти. Днешните хора искат лично да се убедят 
във всичко. Изглежда, като че ли това е добре, но резултатите понякога са съвсем 
неочаквани. Убеждавайки се, хората просто се връщат към своите занятия. Най-



поразителните неща не оставят следи в техния всекидневен живот. Чудно е как хора, които 
се считат за учени, минават край най-ценни явления, без да им обърнат внимание. За тях 
всяко откритие, което няма още сто години, си остава подлежаща на оспорване хипотеза.

 Откъде идва тази неподвижност на мисълта в нашата раса? Подобни предсмъртни явления 
са придружавали края на всяка раса. Това е старостта, това е краят, това е нежелание да се 
приобщим към еволюцията. Затова постоянно съветвам да се обръщате към малцината 
избрани хора без разлика в тяхното обществено положение.

 Също така зле е поставен и въпросът за помощта и за качеството на труда. Хората желаят 
само тази помощ, която отговаря на тяхната гордост, тъй като тези, които си отиват, не 
мислят за качеството. Нека поне малцина не се считат за неотговорни. Чрез отговорността 
ние ще придобием подвижност на мисълта.

247. Приветстваме измененията в наречията. С тази промяна се избягва условността на 
изразите и главно на значенията. Вековете наслояват привички и предизвикват вкостеняване 
на мисълта. Катаклизмите и промените на управленията внасят неочаквани понятия и нови 
думи. Предишните изрази стават неприемливи, а с тях отпадат и старите обичаи. Особено 
опасна е не буквата на израза, а неговото значение. Например казвам: "Обстоятелствата се 
нареждат успешно."

 Следвайки обикновения ход на мисълта си, хората заключват, че обстоятелствата са добри. 
Но понятието за успеха е много по-широко, отколкото понятията за добро или зло. Успехът 
на една рисунка зависи не от еднообразието на цветовете, а от съзвучието на контраста.

 Хората трудно схващат и относителността на доброто и злото. Само съпоставянето им дава 
едното и другото. Ако те си даваха сметка за стремителния поток на телата, движещи се 
неудържимо и вечно през пространството, това би им помогнало да разберат основния 
принцип на живота.

 Така всеки момент от живота би добил подвижност и би обозначавал връзките на миналото 
и неизбежността на бъдещето. Духът, устремен към бъдещето, няма да се отегчава с дрипите 
на миналото. Нужни са му понятия, с които да изрази придобиваните нови схващания. Той 
събаря преградите на думите. По-скоро може да се прости един несполучлив опит, отколкото 
сухият, обикновен поздрав на дядото. В движението ние разширяваме хоризонта на 
схващанията си, към които сме били привързани от условията на раждането. Линията на 
телесното наследство е почти несъединима с наследството на духа. Затова подвижността на 
външните форми облекчава стремежа на духа.

 Заветът на всички Учители за преходното значение на нещата е подтиквал към движение. Те 
са учили не на аскетизъм, а на разумно управляване на нещата.

 248. Способността да се проникне във вътрешния смисъл на думите стои във 
възприемчивостта на вътрешния център, а не в строежа на фразата. Ако предложите макар и 
най-простото понятие на хиляда души, вие можете да получите само едно правилно 
тълкуване. Трябва да се научите да разбирате истинския смисъл на думите. Йога ще ви 
помогне да проникнете в истинското значение на мисълта. Разбирането на различни езици 
зависи също от възприемчивостта на този център на гърлото. Полезно е да се четат на децата 
в училищата откъслеци от чужди езици и да се наблюдава как те разбират непознатите думи. 
Ръката лесно се приучава към познатите предмети. Съзнанието лесно ще схване звуците, 
познати от миналото. Колко полезни наблюдения могат лесно да се извършат! Йога 
постоянно учи на тази радостна бдителност.

 249. Нещата могат да се уважават, но трябва да избягваме свръхпроизводството. Най-
вредните мисли се явяват сред ненужни предмети. Като мрежа ни оплитат изморените мисли 
за разпределението и употребата на тези предмети. Произведенията на миналото ни 
причиняват дълги страдания. Обновяването на формите може да извика към живот нов поток 



от мисли. Понеже сме принудени да имаме работа с предметите, не бива да се отнасяме 
безразлично към тях. Трябва да се размишлява върху качеството и значението на вещите във 
всекидневния ход на живота. Наистина, новото жилище се нуждае от нови вещи, но да се 
намерят те е почти невъзможно. Това значи, че човешката мисъл трябва да бъде отправена 
към нови решения. За да се изгради нова обстановка, е нужно да знаем каква е насоката в 
живота. А нима е възможно да се мисли за пълна обнова на живота, докато хората считат, че 
трябва да го прекарат като животни, без да знаят миналото и бъдещето?

 Задайте въпрос за смисъла на живота и ще получите най-безнадеждни отговори. Докато 
самото пространство зове към действие и решителност, тълпата преправя вехтите си дрехи. 
Договорите са довели човечеството до днешното бедствие и все пак новите договори се 
пишат въз основа на вече негодните текстове. Опитват се да ушият ново облекло от 
негодните парцали. Ужасно е да се схване колко много обитатели на нашата земя са 
заградили пътя си!

 Нужна е не молитва, а сурова работа. И това трябва да се повтаря. Бъдещето носи най-
изненадващи възможности. Нима търгуващите не забелязват това?

 Йогът идва в определено време и посочва достижимото щастие. Йогът може да изгражда 
живота, защото познава съотношенията и стойността на нещата. Самият живот подчертава 
необходимостта от Йога. Иначе как и с какво хората ще определят правилната насока на 
своите стремежи?

 250. Всички обстоятелства са добри, ако моментът на действието е дошъл. Пожарът 
осветява пътя; гърмът ни буди в часа на бдение; пороят отвлича нечистотиите от пътя ни. 
Няма противни явления. Нашите лъчи променят пътя и го покриват с купола на 
безопасността. Когато предупреждаваме за теснотата на подземния ход, ние правим това, за 
да го имате предвид. Само когато една промяна на пътя ще бъде полезна, ние издаваме 
забрана и нова заповед. Понякога е по-добре да се заобиколи стръмнината, отколкото да се 
изтощаваме, като вървим направо през скалите.

 Не отричаме нищо, защото съществуващото не може да се отрича. Въпросът е за 
приложението. В този случай не може да има нито огорчение, нито отчаяние, само обнова на 
силите. Ние познаваме всички треви, растящи по нашето поле. Знаем техните свойства и 
затова не ги наричаме плевели. Всяка от тях, употребена не навреме, е вредна, и когато е 
необходима, всяка е полезна.

 251. Говорим за качествата преданост и будност. Преданост непобедима, всепобеждаваща, 
изграждаща, украсяваща пътя. Будност всепроникваща, всичко разбираща, неуморима, 
засилваща стремежа. Мнозина ли са тези, които усвояват тези качества? Къде ще отиде 
преданият слепец? Да пазим ли окото на будния предател? Можем да доверим всички билки 
на предания. Всички цветя можем да покажем на будния.

 Как е умалено понятието за предаността! Хората лесно стават недоволни. Списъкът на 
преданите не е голям. Ценете всяка проява на преданост. Предаността се изпитва само в 
трудния час. А будността се изпитва под покрива на мъглата. Нашият щит е разбирането на 
предаността.

 252. Всяка илюзия може да се преобрази в действителност. Затова на илюзиите трябва да се 
гледа като на светулки. Кой би пожелал да унищожи нещо, което носи светлина? Умейте да 
разпръсвате тъмата на лицемерието, но нека всеки листец на искреността живее.

 253. Украсяването на бъдещето от всички с цветята на въодушивлението е светлина от заря. 
Украсяване на миналото е като надгробен венец. Утвърждаващият мощта на бъдещето – 
Нашият воин, даже силата му ще се умножи от съкровищата на бъдещето. Както часът на 
устремление е подобен на вихър, така обръщането назад е подобно на тлеене. Отзад всичко е 
изгорено за огнената Йога.



 254. Стремежите на хората малко съответствуват на свойствата на психичната енергия. 
Някои от качествата на тази енергия са изгубили признаците на съзнателност. Най-трудно за 
човечеството е да схване безкрайността на енергията и нейната способност за независима 
дейност. Ний лесно чувствуваме енергията, когато действува във връзка с телесните 
функции, но малко съзнаваме това, което е наистина чудно. За най-чудно можем да считаме 
това, когато психичната енергия действува на големи разстояния, като че ли самостоятелно. 
Както снаряда, излязъл от оръдието, произвежда отделно действие, така и нашата енергия 
може да произведе отделни и трайни следствия, продължителността на които зависи от 
запаса на енергията.

 Можем да изпращаме енергия съзнателно, но може да има и несъзнателно отделяне на 
енергия, когато тя действува в едно направление, с което сме свикнали. Когато снарядът на 
енергията е отправен на далеко, може да се почувствува временно изчерпване на енергията. 
Но този, който знае това, не ще се смути, а ще поддържа съзнателно действието на 
изпратената сила.

 Вий сте слушали легендата за въртящият се облак над мястото, гдето става важно събитие. В 
основата на тази легенда седи действието на такава енергия. Понякога силата на енергията 
може да бъде толкова голяма, че да създаде физически явления, защото съединението на 
енергията със стихиите дава най-необикновени съчетания. Но докато енергията действува 
отделно, трябва да бъдем готови за известна умора, която трябва да бъде считана като 
естествена последица от изпразването на съкровищницата.

 Самостоятелната енергия действува при обстоятелства, които не търпят отлагане. 
Естествено, близките съзнания се привличат от една нова постройка. Пратките на енергия 
идват като помощ, носейки смелост, бодрост и находчивост. И често нито получаващият, 
нито изпращащият не съзнават това, което става. Делимостта на духа съответствува на 
изпращане на енергия. Докато действува изпратената енергия, този, който я изпраща, се 
намира в състояние на почивка след умора.

 Колко много подобни пратки от енергия се носят в пространството! Някои от тях не ще ли 
сложат началото на нови планети?

 255. Вие поставяте светилник и веднага от тъмнината към него долитат много насекоми. 
Изявявате психичната енергия и веднага към нея се привързват най-различни обстоятелства, 
малки и големи, близки и далечни. Психичната енергия се явява като истински магнит. 
Мнозина ще се учудят като узнаят, че металният магнит и психичната енергия се движат от 
една и съща енергия. Тази основна енергия на съзнанието се разпространява от стихията на 
огъня навсякъде и прониква във всичко. Понякога тя е неуловима, но често е устремена към 
космоса или пък е акумулирана от развитото съзнание. В такива случаи дори и 
повърхностното наблюдение може да установи явните следствия. Така и най-
противоположните области могат да бъдат съединени с техния общ източник.

 Естествено е, че при големия брой на световните енергии някои от тях действат на 
неочаквани центрове, като с това съединяват различни царства на природата. Така един 
камък се приближава към човешкото съзнание.

 Съвременната наука избягва да обясни същността на магнита. Вълните на съзнанието като 
приливи на океана чертаят в пространството образите на творенията. Малко проучени са 
магнитните токове, действащи през различни субстанции. Но колективната мисъл на 
човечеството е вече позната. Като зараза от невидима причина се разнасят еднаквите мисли, 
нещо ги събира, усилва и напряга.

 Тези, които за вглъбяване са поставяли магнит на темето на главата, са познали остатъците 
от великото Учение. Събирайки магнитните вълни от различни области, те са засилвали 
запаса на своята психична енергия. И наистина, възможно е няколко различни тока да се 
съединят и да се предизвика обновяване на съзнанието. Затова е нужно преди всичко да се 



научим да допускаме нещата. Това е първото условие за развитието на съзнанието.

 256. Огорчен бе Пазителят на Седемте Врати: "Давам на хората непрекъснат поток от 
чудеса, а те не ги различават. Давам им нови звезди, а тяхната светлина не изменя човешката 
мисъл. Потапям в глъбините на водите цели страни, а човешкото съзнание мълчи. Издигам 
планини и Учения на Истината, но хората дори не обръщат глава на моя зов. Изпращам 
войни и мор, но дори и ужасът не може да застави хората да мислят. Изпращам радостта на 
знанието, но от свещената трапеза хората правят обикновена чорба. Аз нямам знамения, за да 
отклоня човечеството от пътя към гибелта!"

 Тогава Най-Високият каза на Пазителя: "Когато строителят полага основите на зданието, 
нима съобщава на всички работници, които ще работят на постройката? Малцина знаят за 
определените размери. Само на неколцина е доверено предназначението на сградата. Тези, 
които изваждат камъните на старите основи, няма да разберат нито една от основите на 
новото. Строителят няма да се огорчи, ако работещите не знаят същността на неговия 
замисъл. Задачата му е само да разпределя правилно работата."

 Така и по отношение на човешкото съзнание ще разберем, че тези, които не знаят нито да 
разбират, нито да слушат, са способни само за най-простите работи. Нека един, който 
разбира, се утвърди за сто хиляди мъдреци. И знаменията ще се разкрият пред него като 
начертания.

 257. Може да се запита: как да се разбира благотворното влияние на препятствията, щом 
психичната енергия привлича като магнит всички предимства? Когато големият параход 
ускорява хода си, противодействието на вълните се увеличава. Много препятствия се 
извикват от нашия стремеж. Този процес привлича към нас неочаквани прояви на противната 
воля. Ако те са много силни, то и нашият удар се развива със съответно напрежение. Важно е 
противоположните течения да бъдат силни — само така можем да се възпламеним.

 Считайте възпламеняването за полезно, а продължителното говорене за опасно. 
Възпламеняване наричам случая, когато се запазва кристалът на пламтящия център; а 
изгаряне — когато центърът гори като пожар. Когато кажат за някого, че бил смазан от 
условията, знайте, че той е вървял без възпламенение и че при първия удар съзнанието му е 
било смутено. Понякога е трудно да се определи моментът на смущението, но то отравя 
всички следващи действия. Когато ходът е твърд, тогава противодействията са благотворни. 
Те раждат мълнията и гърмът разтърсва далечните планини. Нищожното ще роди нищожно. 
Затова когато изпращате някого с мисия, внушете му отвращение към нищожното.

 Бъдещето се създава от мълниите на съзнанието, а тяхната сила зависи от силата на 
противодействието. Затова успехът не е плаване с домашно корито в застояло блато.

Когато казваме :-"Плувайте!"-това значи, че трябва да опознаете океана. Огромните вълни 
ще ви дадат радост. Изпитанието на издържливостта не е ли просто растеж на силите? Вие 
правите невъзможното, когато вървите над пропастта. Но вече сте вървели над пропасти и 
сте се усмихвали. Виждате, че говоря не за блянове, а за това, което е вече приложено и за 
което има свидетели. Смелостта е само познаване на пътя. Иначе всеки, който отваря една 
затворена врата, би бил храбрец. Какво го очаква зад прага? Агни йогът се усмихва на това.

 258. Настояваме за действието на човека. Защо? Към възможностите на човечеството не 
изглежда ли по-лесно да се прибавят няколко по-фини енергии? Същността на въпроса е пак 
в съзнанието. Докато фините енергии не бъдат осъзнати, те не могат да бъдат полезни. 
Трябва да се знае, че невъзприетата със съзнанието енергия може да бъде дори 
разрушителна. Една такава енергия като необуздана стихия може да разруши всичко 
наоколо. Защото осъзнаването е почти овладяване и във всеки случай съизмеримост.



 Ние не отменяме възможностите, а даваме изход от сегашното състояние. Време е да се 
приобщим към Необозримото, към редицата неназовани енергии, намиращи се тъй близо до 
нас. Ако солта е на масата, това още не значи, че сме опитали вкуса й.

 259. Множество понятия трябва да бъдат осветени от гледището на Йога. Може ли да се 
живее без желания, когато дори и духът се въплътява по силата на желанието? Желанията 
приличат на искрите при движението. Какво става, когато йогът се освобождава от желания? 
Да назовем точното значение на думите: йогът се освобождава не от възможността за 
желания, а от техния гнет. Той се чувства свободен, защото не е роб на желанията. По пътя 
към целта си йогът мъдро подбира и отхвърля желанията в името на по-необходимото. Тази 
лекота при замяната създава свободата на йога. Нищо не препятства неговото движение.

 Тъкмо неподвижното, мъртвородено желание е веригата, сковаваща човечеството. Никой 
друг, а сам човекът заковава себе си в тия окови. Непредпазливостта или чуждата карма 
донасят заразата на желанието и човек вместо да прогресира губи всяка подвижност.

 Погледнете стоящите до стената на плача. Какво е пресякло пътя им? Кои сили са им 
попречили да съзерцават и разбират света? Най-малкото, почти незабележимо желание ги е 
обременило и закрило очите им! Колко еднообразен е станал техният свят. Желанието като 
паразит е изсмукало енергията им.

 Желанието е паразит и окови. Желанието е искра и крила. Свободният лети към познанието. 
Заробеният ридае в отчаяние.

 260. Много понятия в живота са неунищожими, но трябва да бъде възстановено тяхното 
истинско значение. Така е и с понятието, и със самотността. Никъде не е казано, че йогът 
трябва да бъде физически сам, но самотността в духовно отношение е неизбежна. Отдавайки 
себе си, той кристализира своята индивидуалност. И колкото повече дава, толкова по-
незасегнат остава.

 Трябва също да се проучат отношенията между звука и цвета. Има една степен в развитието 
на психичната енергия, която се нарича светоносна. При нея съществата започват да 
излъчват светлина. Тази музика на светлината е степен към достигане на познания за 
далечните светове. Наблюдавайте зеления цвят. Той означава познание на същността на 
нещата. По също такъв неочакван начин се комбинират и други сили в пространството. И 
излъчванията на светлината са като мост към огъня на пространството. Този, който дава, е 
неразрушим като огъня! Този, който се изпълва със светлина, се стреми към светлината!

 261. Не е герой този, който скъпи живота си. Не е герой и този, който безплодно захвърля 
живота си. Героят внимателно носи съсъда на живота, готов да го отдаде за изграждане на 
света. Тук има отново противоположности. Йогът ще ги разбере. Той ще разбере ценността 
на въздържанието и ще го съчетае с ненаситността. Героят наистина е ненаситен в подвига. 
Той е гладен за дейност и всеки момент е готов да се въздържи. Като работи за духа, той не 
се откъсва от земята. Неудържим и неотстъпчив, той няма да изостави започнатото и не ще 
започне лична дейност.

 Нека съзнаваме разликата между нашето собствено задоволство и работата за общото благо. 
Много малка е границата между себезадоволяването и работата за световното развитие. Само 
разширеното съзнание може да схване вътрешните подбуди. Само то може да застане над 
предразсъдъците.

Логиката е отровила много думи. Решението произтича от обмяната на думи, а не от техния 
смисъл. Учението може да отвори очите на човека само когато бъде прието в пълния му 
смисъл. Някои минават по Учението както по мозаичен под. Но в тъмнината украшенията не 
се виждат, нужна е светлина, за да ги разпознаем. В тъмнината украсата изглежда 
несъществена, като че ли създадена само за танца на лекомислието. Най-свещените символи 
се тъпчат от нозете на незнанието. Не окото, а съзнанието ще ни подтикне към 



предпазливост. Можем ли с каквото и да е да затрудним делото на Учителя? Като сияйна 
дъга е радостта на отказа заради Учителя.

 Господарю, вземи моето притежание, ако то може да ти бъде полезно в нещо!

 262. Твърде много говорят за препятствията и твърде малко се ползват от тях. Умението да 
се справяме с препятствията носи радост в работата ни. Но само щом се покаже 
препятствието, хората почват да мислят за своите чувства, забравяйки удобния случай, който 
им се предоставя. Хората предпочитат всичко да става обичайно, по старите методи. Ние 
предпочитаме неочакваните действия и следствия. Хората са доволни, когато нещо става по 
най-обикновен начин, но ние искаме по-големи успехи. Учете се да преценявате истинската 
вреда и полза от това, което става. Трудно е да се праща на хората токът за необикновен 
успех, когато те избягват необикновените пътища. Всички познаваме хора, заобиколени от 
доволство, но ако те знаеха от какво ги лишава тяхното доволство! Хората искат да следват 
всички обикновени привички, забравяйки, че привичките на тялото създават привички на 
духа. Духът става безсилен и започва да се страхува от смели действия. Така хората стават 
подобни на всички със същите условни радости и скърби.

 Нека се научим да се радваме на препятствията, защото посрещнатото с радост препятствие 
бързо се превръща в успех. И този успех ще бъде като мрежа, препълнена с улов.

 Да отправим погледа си към това, което ни заобикаля и да осъзнаем от какви опасности сме 
избавени само поради предаността към Учителя. Често ние вярваме в Учителя за големите 
дела, а се колебаем за малките. Често виждаме големите препятствия, но пропускаме 
множество малки. Но ако не видим, малкият скорпион жили не по-малко от големия. Окото 
на орела ни е необходимо не за да видим планината, а малката песъчинка.

 263. Щастие е, че вече разбирате същността на битката. Безбройни пълчища са хвърлени в 
бой и сами не знаят кога идва почивка, кога — опасност. Привечер мушиците се събират, но 
каква е тяхната цел? Не може дори да се направи разлика между радост и тревога. Тази 
световна битка поглъща всички същества. Но много малко от тях разбират значението на 
това, което става. Да почакаме до утре — казват хората, но тяхното "утре" настъпва едва 
следобед.

 264. Разказват следното за Благословения. Веднъж той посетил управника на Раджагриха. 
Управникът обърнал вниманието му върху чистотата на своя приемен салон. Но 
Благословеният казал: "По-добре ми покажи чистотата на твоята спалня, на твоята баня и 
кухня. Приемната зала е осквернена от мнозина недостойни, но там, където се изгражда 
твоето съзнание — нека там да бъде чисто."

 И му казал още: "Различавайте тези, които разбират, и тези, които се съгласяват. Който е 
разбрал Учението, няма да закъснее и ще го приложи в живота. Който се съгласява, ще кима 
с глава и ще хвали Учението като необикновена мъдрост, но няма да я приложи в живота. 
Съгласяващите се са много, но те са безплодни и като изсъхнала гора не дават сянка. Очаква 
ги само разпадане. Разбралите Учението са малко, но те като гъба всмукват скъпоценното 
знание и са готови със скъпоценна влага да измият нечистотите на света. Разбралият не може 
да не приложи Учението, защото схващайки целесъобразността му, той го получава като 
единствено разумно упътване в живота си.

 Не губете много време с тия, които се съгласяват. Нека първо покажат приложението на 
първия зов. Така на Благословения приписват целесъобразно отношение към приходящите.

 Безсмислено е много пъти да се спуска съдът в сухия кладенец. Сеячът няма да засее семето 
на голата скала. Съгласяващият се лесно ще приеме изгодите, но ще се уплаши от първото 
препятствие. Затова изпитвайте силите си в препятствията.

265. Докосването до енергии е като най-фината тъкан. Но фини дрехи, може да носи само 
този, който знае тяхната ценност. И тъй различавайте готовия пламенен дух.



 Този, който не приеме дара на духа, изсъхва. Чрез вечното невежество тъмните сили се 
самоунищожават.

 266. Самотността на духа дава представа за бъдещите форми. Духът на мрака мисли как по-
здраво да привърже човечеството към земята. "Да бъдат запазени обичаите и привичките, 
защото нищо не привързва тъй добре човечеството към старото. Но това средство е годно 
само по отношение на множеството. Много по-опасна е самотността, в нея съзнанието се 
просветлява и се изграждат нови постройки. Часовете на самотността трябва да се ограничат. 
Хората не бива да остават сами. Аз ще им дам тяхното отражение, така че да могат да 
свикнат със своя образ." И слугите на тъмнината дадоха на хората огледалото.

 267. Всеки приближил се към Нас си представя същността на прехода в друго състояние. 
Може да се сравни с човек, научил се да пътешества, докаго неопитният се бои да престъпи 
края на кораба.

 268. Животът се движи като водопад, но малцина забелязват това движение. Животът е като 
гроб за тези, които се стремят към покоя. Какво е покоя? Това е понятие, създадено от 
тъмнините. Как грижовно говорят хората за покоя! Те разбират покоя като почивка. 
Почивката им винаги е свързана със земната радост, но тази радост на безделието не е Наша. 
Кога бездейства природата? Като част от нея ние сме подвластни на същия закон. Може да 
не тичаме постоянно, но не може да стоим бездейно. Трябва да дадем пример за 
непрекъсната дейност, по подобие на което и да е растение.

 269. Забелязвате, че не се връщаме към вече разгледаните предмети. Но ако проследите 
разсъжденията Ни, ще откриете възходящата спирала. Иначе не може и да бъде. Ако вие 
макар веднъж допуснете едно по-ниско съображение, става прекъсване на спиралата. 
Същото ще се получи, ако в разсъжденията си направите такъв скок; в този случай също ще 
има прекъсване. Но линиите на живота не могат да бъдат произволно прекъсвани. Това се 
забелязва при всички явления. Въпросът е само в това могат ли вашите разсъждения да се 
издигат постоянно? Това би било напълно естествено, ако се научите да схващате покоя като 
очистване на мисълта. По този път ще се освободим от главния враг.

 270. Всеки си има своя враг. По врага ще познаем значението на една личност, както сянката 
зависи от височината на предмета. Не е редно много да се занимаваме с враговете си, но не 
бива и да се отнасяме с пренебрежение към тях. Няма човек без сянка.

 Акбар, наречен велик, много внимателно се отнасял към враговете си. Неговият любим 
съветник завеждал списъка на враговете му. Акбар често се интересувал не се ли е появило в 
списъка някое достойно име. Той казвал: "Когато видя достоен човек в списъка на моите 
врагове, аз ще пратя привет на преоблечения приятел."

 Казвал още: "Щастлив съм, че можах да приложа в живота свещеното Учение, че можах да 
дам благоденствие на народа и че бях изложен на светлина от сянката на големи врагове."

 Нито едно Учение не е било издигнато от приятели. Защото ако врагът е сянка, то клеветата 
е тръбен звук.

 271. Съзнанието комбинира движението с приетите форми. Това е едно съчетание на 
символи. Символите на съзнанието трябва да бъдат оценени. Естествено, символът лодка е 
много по-значителен от днешния кораб, защото лодката много повече съответства на 
опасностите сред стихиите. Дори в зърното духът е подложен на действието на стихиите. 
Затова добре е да бъдем приятели с всесвързващия огън.

 272. Учителят никога не умалява нещата. Формула може да се дава само когато фактът е 
налице.

 273. Степените на приближаването към Учението не са еднакви. Толкова привлекателност 
има в първите степени и толкова отговорност в следващите!



 В астралния свят е забелязано, че тези, които имат средно съзнание, не се стремят към 
височините. Средното състояние ги избавя от страдания и им налага задължението за 
самоотвержена дейност. Същото се наблюдава и при растежа на духа. Първият зов е и 
приятен, и благ. И в това състояние намиращо се под опекунство дете е неотговорно, но 
съзнанието расте и духът става достоен за специални задачи. Всяка една от тях противоречи 
на стария земен разум и затова е съпроводена с трудности и опасности. Наистина малцина са 
тези, които знаят да се радват на преодоляването на препятствията! И мнозина са готови да 
съжаляват за предишното си средно съзнание. Поръчките стават кратки и работата зависи от 
самодейността. Приятелите остават малко, препятствията се трупат и заприличват на 
непристъпна планина, а успехи сякаш не се забелязват. Въздействията на висшите енергии 
не са очевидни. Тъй наречените свещени болки са мъчителни. Разделението и сигналите на 
духа са необясними. Но над всичко стои изпълнението на желанието за общото добро.

 Духовното сътрудничество се разширява безгранично. Подражанието на далечните светове 
изменя отношенията ни към заобикалящото ни и дейността в пространството вече не е 
празен звук. Възложените задачи ни изпълват с радост и стават неотделима част от нашата 
дейност. Иначе не може и да бъде. Тази радост не е като скок на коза. Преценката на 
действителността прави лицата строги, но животът се преобразява и от висините може да се 
наблюдават пръстените на Земния дракон. Безстрашието, проявено още при първия зов, ни 
приближава към нови вълни на светлината.

 274. Придворният историк на Акбар казал веднъж на Господаря: "Между държавните глави 
се наблюдава едно необяснимо явление. Едни от тях се държат недостъпно, далеч от народа. 
Тях ги свалят поради ненужността им. Други са навлезли в обикновения живот; с тях са 
свикнали и ги свалят заради обикновеността им." Акбар се усмихнал: "Значи Владетелят 
трябва да остане невидим, когато влиза и направлява всички действия." Така решил мъдрият 
Владетел и с това предвидил бъдещето — невидимо видимо!

 275. Веданта указва, че духът си остава неприкосновен. Огненото зърно на духа си остава 
непроменено в стихийната цялост, защото значението на стихиите е неизменно, а еманацията 
на това зърно се изменя в зависимост от растежа на съзнанието. Трябва да се схване, че 
зърното на духа е частица от стихията на огъня, а насъбраната около него енергия 
представлява съзнанието. Следователно, Веданта е имала предвид зърното, а Будизмът е 
говорил за усъвършенстването на различните тела на човека. Така се съчетават напълно 
неподвижното с подвижното.

 Напълно понятно е, че Буда, който е отправил човечеството по пътя на еволюцията, е 
посочил свойствата на движението, докато Веданта е излагала основите. Към пламъка 
можете да прибавите което искате химическо съединение и с това да промените неговия цвят 
и големина, но стихийната същност на огъня ще си остане неизменна. Не виждам никакви 
противоречия в основите на Веданта и Будизма.

 276. Наистина в Индия имат представа за навлизането на висшите енергии в живота. Трябва 
да бъдем готови за научно третиране на явленията. Тъмнината неизмеримо понижава 
качеството на енергията, но будното съзнание може да възприеме една част от тях. Тъмните 
облаци задържат лъчите на слънцето, но част от светлината и топлината достига до земята. 
Ученията нямат противоречия. Пътят на обикновените опити не е годен.

 277. Вярно е посочено, че невидимите сили са по-силни от видимите. Също така е вярно 
съзнанието за близостта на Учителя. Неоспоримо е чувството за пространствените течения, 
които влияят върху целия живот.

 Наистина ли хората не забелязват сгъстяването на теченията в годината на Земния дракон? 
Опашката на дракона е подобна на магнит, но надеждите му са напразни. Пълзейки по земята 
той няма да получи спасителната енергия. Именно в тази година бе явен знакът на дракона. 
Трябва да се пазите от земните ръце. В течение на десет години може да се очакват най-



префинени предателства. Новата ера започва сред гръм и мълнии. Кой ще предизвика 
бурята? Колко дълго ще продължава това десетилетие, когато се подготвя идването на 
новите енергии?

 278. Често Учителят се намира в тежко положение спрямо своя ученик. Ученикът дава 
обещания да изпълнява всички нареждания на Учителя, но щом получи само едно 
нареждане, веднага намира причини да го видоизмени. Същото затруднение има Учителят, 
когато го обвиняват в бездействие. Представете си положението на стрелец, когато се готви 
да стреля, а зад гърба му викат: “Защо не стреляш?” Малките деца макар и да не знаят 
причините, все пак се подчиняват на ръката, която ги води. Но възрастните се опитват да 
прибавят към готовата реакция нещо от своето разбиране. Можем да ги сравним с тези 
които, изненадани от пожар, изоставят незаменимите ръкописи, за да спасят любимите си 
постелки.

Откъде идва това неуважение към указанията на Учителя? От липсата на доверие. 
Невъобразимо леко се посрещат даровете на Учителя и се забравят най-добрите му завети. 
Колко много обмислени задачи са отхвърлени и колко полезни действия са унищожени 
поради лекомислието! С едната ръка се отдава почит, а с другата се хвърлят бисерите в 
пропастта, забравяйки, че изпълването на пространството с лични стремежи е равносилно на 
заразяването му. Забравят, че избраният ръководител, ползвайки се от своя опит, няма да 
пренебрегне ученика. А как трябва да ценим сътрудничеството, което се крепи на доверие!

 Когато вие сами станете Учители, настоявайте за неотложното изпълняване на указанията. 
Не давайте чести указания, защото те биха станали обикновени. Ако работата налага, дайте 
кратко указание. Нека знаят, че то е неотменимо. Може да се действа като се съединява 
самодейността със сътрудничеството. Изменянето на указанието е подобно на влак извън 
релсите. По-добре е да не се приема дарът, отколкото да се обезобразява вълната.

 279. Чували сте легендата за нагряващия се трон на Индра. В нейната основа лежи едно 
психофизическо явление. Особеното напрежение на психичната атмосфера дава чисто 
физически резултати. Едно силно противоположно действие произвежда налягане върху 
огнената енергия и отново трябва да се търси равновесие.

 280. Сред вражеските удари Акбар бил запитан: “Откъде толкова много нападения?” Той 
отговорил: “Дайте и на враговете малко работа.”

 281. Какво значи “безумие в Бога”? Защо пророците на древността били наричани безумни? 
Тъкмо поради огъня на интуитивното знание, което ги е отличавало от всички други. Това е 
едно ценно качество, което ги е правило различни от обикновените хора.

 282. Хората умеят да вземат мерки срещу грубите прояви на стихиите, но в епохата на 
новите енергии въздействията върху тях трябва да станат по-фини. До неотдавна хората се 
криеха от мълнията под дърво или бягаха без да гледат накъде. Сега вече са намерили 
истински начин за предпазване. Същото ще бъде и с по-фините енергии. При 
своевременното им осъзнаване могат да се избегнат много загуби.

 Как ще можем да обърнем внимание на новите енергии? Интуицията ще изостри зрението. 
Не след много време хората ще бъдат различавани според способността им за 
непосредствено познание. Трябва внимателно да отличаваме хората с открито съзнание. Не 
образованието, не опитът, не дарбите, а огънят на непосредствено възприеманото знание ни 
отваря пътя към Шамбала. Именно този огън ни посочва признаците на новото в 
обикновения живот. Може да се предвиди, че учрежденията ще полагат особени грижи за 
такива чувствителни сътрудници. Хората с такова съзнание ще станат показатели на правия 
път. Научните наблюдения ще бъдат направлявани от огъня на вътрешното знание.

 Не аскетите, не фанатиците, не суеверните, а познаващите Агни Йога няма да изпуснат от 
ръцете си кормилото на живота. Тяхната жертва ще бъде велика. Те постоянно ще се намират 



на огнената линия, макар че биха могли да водят спокойно съществуване. Но покоят не е 
свойство на огъня. Огънят постоянно унищожава, за да твори. С такива огнени устреми 
чувствата се изпитват, като в пламъка на огнената пещ.

 Засега хората още не разбират защо Ние така много се грижим за придобиването на нови 
възможности, но скоро те ще търсят да приложат нечуваните откровения, които няма да 
могат да бъдат обяснени от живота. Тогава някои ще си спомнят за Знаците на Агни Йога.

 283. Когато ви нарекат мечтатели, кажете: “Ние знаем само да действаме.” Когато ви 
запитат — с какво се потвърждава Учението? Отговорете: “Само с живота”. Когато ви 
предложат да защитите вашите директиви, кажете: “Невежеството не може да се разубеди.” 
Когато започнат да клеветят Учителя, кажете: “Още тази нощ ще премислиш непоправимата 
си грешка.”

 284. Важно е значението, а не формата. Личната инициатива е най-важна от всичко. 
Краткостта ще бъде признак на успеха. Когато живеем на границата между два свята, тогава 
знаем релефа на образите. Когато един пратеник съобщава някаква вест, той знае нещо 
повече от това, което казва.

 285. Много време губят тези, които търсят пътя, но затова пък тези, които го познават, могат 
да употребят силите си за нови завоевания. Пожелаваме им да вървят с възторг напред. Всяка 
тяхна стъпка е радост за Нас. Готови сме да ги поддържаме, за да не паднат. Нужна е 
устойчивост при трудните течения. Дори корабът в своя ход среща трудности със стихиите.

 286. В живота успяват тези, които правилно разбират същността на нещата или тези, които 
могат да се приспособяват напълно към извращаването им. Разликата при двата случая е 
само в резултатите. Тези които проникват в същността на нещата, не се привързват към тях, 
а които ги извращават, стават техни роби.

 Ако някой не успява, това е защото той е застанал в средата на везните, а не от едната или от 
другата им страна. Кое е мерилото за разбирането или за извращаването на нещата — 
промяната на условията на живота. Ако няма никаква промяна, не е имало и никаква дейност 
на мисълта. Не успяват тези, които бавно разбират. Множеството е потиснато от слабост и 
бездействие. Животът за тях е окови, докато за други той е завоевание. Гаранцията за успеха 
е в движението.

 287. Махаяна се отнася към Хинаяна като Будизъм към Веданта. Махаяна познава и посочва 
същността на стихиите, докато Хинаяна определя причините. Учението предизвиква искри 
от хаоса на стихиите. Тези образи могат да се изучават, но трябва да се съсредоточаваме 
върху причините и следствията. Ако вземем Буда за причина, то Майтрейя ще бъде 
следствието.

 288. Миражът не ни разкрива действителността, но самият той е действителност. Затова 
добре е да се познава реалността на Майя, като се има предвид цялата й предателска 
извратеност. Вие, които познавате пътя, ще намерите огъня на достижението.

 289. Благословеният казал за тримата Учители: “Единият получил Божествените дарове и се 
отдалечил от земните трудове. Другият също получил даровете и изпуснал нишката на 
разбирането на живота. Третият, като получил даровете, не напуснал земята, знаейки да 
свърже нишката на разбирането.” Неговата придобивка превишава тия на другите. Кръстът е 
знак на живота.

 290. Нима героите на древността са приличали на днешните герои? Нима героите на 
древността се нуждаят от запас неизчерпаем ентусиазъм? Техните подвизи са били кратки и 
един взрив на огъня ги изпълвал с енергия. Сега обаче продължителността на подвига и 
съвършеното изтощаване на силите на земната атмосфера изискват извънредно напрягане на 
енергията. Най-тежкият удар и най-страшният зов са предизвикани от един взрив. 
Продължителността и повторението изискват цяла редица токове. Значението на 



съвременния герой се крепи върху съзнанието му, че не може да очаква отникъде 
сътрудничество.

 Когато някой казва: “Не мога да напусна бойното поле”, с това той възприема нови сили. 
Ние сме готови да дадем потока, възобновяващ силите, съответно на твърдостта на 
решението да не се напуска битката, но знаем колко трудно е да се носи светлина сред 
тъмнината, защото тази светлина е видима за другите, а не за този, който я носи. Освен това 
спящите не понасят светлината.

 Изобщо, наблюдавайте тези, които не се нуждаят от тъмнина, за да спят. Пламъкът на 
техния дух унищожава тъмнината. Добрите бойци ще познаем по техните привички. Но 
когато техният поглед блуждае в тъмнината, тръпнейки в нощта, ние казваме: 
“Пространството ви слуша.”

 Сеячът не брои хвърлените зърна, защото той е сеяч, а не жътвар. Кой по-радостно отива на 
работа? Сеячът, а не прегърбеният жътвар. Широко разхвърля с дясната си ръка зърната 
сеячът. Вятърът отнася много от тях, но той пее, защото за него полето не е празно. Той няма 
да си отиде, докато не го засее. За него е безразлично кой ще е жътварят, кой ще прибере 
жътвата.

 Сеитбата се поверява на най-доверения работник. Широко е полето, но опитната ръка е 
неуморна. Казано ни е: “създавайте герои.”

 291. Ако се изчисли времето, изгубено по злобата, то човечеството би изтръпнало.

 Популярността според човешките разбирания е смешна. Ние можем да я допуснем като по-
удобни обувки.

292. Проявата на външните сили се отнася към ниските степени. Знаете как се издигат във 
въздуха, но какво безумие би било, ако цялото човечество се вдигнеше във въздуха, без да 
има някаква съществена цел! Знаете как предметите намаляват и увеличават теглото си, но 
при днешното състояние на човечеството това е неприложимо. Преди всичко трябва да се 
закрепи стремежът към осъзнаването на духа. Много явления могат да се обяснят със силата 
на волята.

 293. Особено вредни са пресичащите се токове. Дори когато бъдем в живота ние 
предпочитаме стрелите, които идват от една страна, отколкото идващите от много места. 
Лесно може да се разбере потиснатото настроение, когато над главата ни летят стрели, 
идващи неизвестно откъде. Когато не можем да избегнем изпълването на пространството с 
нашето име, тогава е особено нужно да пазим здравето си. Кръвното налягане се увеличава, 
напрежението на центровете предизвиква потиснатост. Един враг, колкото и да е силен, е за 
предпочитане пред невидимите докосвания. През този период Учителят трябва много да 
наблюдава, особено когато огньовете са вече в действие. Тези експлозии в живота са 
неизбежни. Всяка положителна съзнателна дейност възбужда вихрушката на мисълта. Ако 
духовното развитие е значително, то и реакцията на необузданите вълни ще бъде голяма.

 Хората с неразвити центрове трудно схващат полета на стрелите, но това не значи, че трябва 
да им завиждаме. Ние говорим за постоянната радост, а тази радост е особен вид мъдрост.

 294. Хората обичат тайнственото. Влизайки в областта на духа, те ще намерят много 
затворени врати. Защо хората избягват всичко, което им е непознато? Защото в училищата 
им казват: “Правете това, което правят всички”.

 Отправяйте духа си към неизвестното! Това ще създаде нови форми на мисълта.

 295. Учението предполага не само будно съзнание, но и желание да се прилага. Не може да 
се предполага, че обладания от предразсъдъци ум може да приеме Учението. Хората, които 
са надалеч, няма да открият полезността на книгите. Такива хора не са нужни, дори и когато 
се представят за заинтересовани.



 Те ще ви запитат: “Как да се отнасяме с тия разхвърлени зърна?” Те дори не могат да 
допуснат, че съществува някаква друга система освен тяхната. Действията се преценяват по 
определен начин, докато мисълта зависи дори от външните условия на живота. Сравнете 
манталитета на града с манталитета на селото. Или този, който имаме при обикновено 
пътуване, с този при летене в пространството. Основата и методите ще бъдат съвършено 
различни.

 Само този, който е в досег с Ученията на живота и чувства необходимостта да украси и 
отново да осмисли своето съществуване, може да разбере и приложи Агни Йога. Облаците на 
съмнението не потискат този, който търси изхода. Само да може да излезе от лабиринта! 
Указанията на необходимостта го изпълват с изобретателност и тогава разсъжденията 
относно неразбраната система не пречат.

 Когато обърне внимание на необяснимите болки, дори неосвободеното съзнание ще си 
спомни за Агни Йога. Не се старайте да видите лично тези, които са приели Учението. 
Пътищата на необходимостта са неочаквани. И не правете Учението твърде леко. Лекотата 
на овладяването причинява пренебрежително отношение. Незнанието може да се търпи, но 
пренебрежението е недопустимо. Ще е от полза известно търсене.

 296. Желанието да се знае произлиза от забравеното знание на миналото. Също както 
въображението е резултат от минали опитности.

 297. Кога хората ще се научат да различават великото от нищожното? Часът на 
задоволството превръща и извращава действителността. Часът на гнева изкривява острието 
на живота. Часът на скръбта принизява. Часът на всекидневния труд замъглява. Трудно е за 
неосвободеното съзнание да различава нещата в тъмнината. Как да се чака, докато хората 
разберат силата на психичната енергия? Те играят като безумци на самия “ръб” на 
експлозията и в заблуждението си считат планетата за най-твърдото тяло.

 Трябва да стане ясно, че хората се стараят да забравят неприятните примери. Унищожението 
на цели материци е грижливо премахнато от старите писания. Затъмнени са много указания 
за съдбоносни световни събития. Ние не обичаме да се измъчваме — казват пазителите на 
човечеството. Те са готови да скрият от самите себе си своето разорение и поражение. 
Земните властелини казват: у нас всичко е спокойно. Покоят на бездействието им осигурява 
високите постове. Обикновено те се любуват на залеза на слънцето, а спят при изгрева. Но 
невидимото Правителство казва: безсмислено е да се скрива това, което е. Примерите на 
миналото ще ни научат на бдителност.

 Търсете енергията, която ще измени живота, ако бъде съзнателно извикана. Нима не желаете 
да се въоръжите навреме? Последният час може да научи човечеството.

 Ние не сме пророци, облечени в овчи кожи. Като обикновени лекари предупреждаваме: 
време е да се направи ваксинация! Впрочем има такива безразсъдни храбреци, които пируват 
по време на чума. Гробищата не губят своите енориаши. Ние говорим за тези, които могат да 
живеят.

 298. Започвайки някоя работа, умейте да се радвате на началото. Обикновените хора искат 
да видят цветове и плодове, но изследователите се радват на първите израстъци, защото това 
е пробуждане на живота.

 299. Ако един Учител каже: “Аз имам десет хиляди ученици”, запитайте го: “Възможно ли е 
всички да могат да влязат?” Числеността изключва успеха. Големината на войската не е 
гаранция за победата.

 300. Твърдя, че Пътят за Агни Йога е светлина върху пътя. Не е важно как пътниците 
ползват това благо. Пътят им е посочен и тези, които ще узнаят знаците на огъня, ще дойдат. 
Искам да подкрепя всички, които съзнават навременността на Агни Йога.

 Не трябва да се чака часът, когато потокът ще увлече търсещите спасение тълпи. Това би 



означавало да се познае бичът на ужаса. Това не е толкова важно, но е нужно да знаем тези, 
които са водени от свободното съзнание. Сражението ще приемат само тези, които знаят 
неговата цел. Не са нужни робите, покорени с насилие. Считам, че е по-право да се подкрепи 
искреният стремеж, отколкото да се събират остатъците на разбития съд.

 301. Ако в кръга на действието се появи някое дете, привлечено от особени причини, 
усмихнете му се и събудете в него съзнанието, че тези действия са неговият дом. Понякога 
децата идват по специален зов. Дайте им това, което е приготвено от тяхното минало. 
Плодовете стават сочни, когато корените са здрави.

 302. Трябва да се знаят някои предпазни мерки в практиката на Агни Йога. След 
достигането на известна степен се забелязват болки в гърба. Не можем да се навеждаме, 
защото стълбът на енергията се издига както живакът в стъклото на термометъра. Затова е 
необходимо вертикално положение на гръбначния стълб. Нежелателни са работите, които 
изискват навеждане, като например сеченето на дърва. По своята структура пламъкът е 
вертикален. Всеки огън действа по същия начин. Съблюдаването на тези предпазни мерки 
няма да ни отдалечи от живота. Може съвършено незабелязано да се въведе в живота един 
безвреден начин на действие.

 303. Ръцете на врага са винаги готови да унищожат делата, предначертани от нас. Ушите на 
врага бдят да чуят полезната клевета. Недостатъчно е да се каже — радвайте се, че имате 
врагове — същевременно трябва да се познават техните пътища. Врагът пред нас е като 
неизвестното в задачите. Но това неизвестно се равнява на известните ни данни. 
Следователно, възможно е да се прецени всеки враг, когото откриваме.

 Проучвайте точно обстоятелствата, при които действате. Към това ще се върнем отново. 
Умейте да си спомняте условията на вашите предчувствия. Приемаме за враг всичко 
непознато. То трябва да бъде разрешено, да се овладее, да се превърне в известно, накратко 
— да се познае. При познанието трябва да внимаваме преди всичко за себе си. 
Приближавайки се към звяра, ловецът пресмята всяко свое движение.

 Ще ви говорят за ужасни окултни тайни, но вие ще се приближавате с вяра в себе си. За Нас 
първото условие за битката е да познаваме своето положение. Неизвестното узнаваме като се 
приближаваме към него. Няма защо да говорим за него предварително, тъй като не 
познаваме дори границите му.

 Препоръчвайки изследвания във всички направления, Ние трябва да установим методите на 
познанието. Трябва да знаем посоката на движенията, но да не си пречим чрез утвърждаване 
на врага. Да съединим предвиждането с истинското действие. Всяка част от неизвестното, 
което сме открили, ще бъде едно завоевание, което трябва да посрещнем без удивление, без 
трепет и дори без голям възторг, защото всеки час, дори и най-неподвижният, може да ни 
приближи към неизвестното. Можем да считаме Великото Неизвестно за приятел, но за 
изследователя е по-полезно да го счита за враг. Всички признаци на неизвестното 
съответстват повече на признаците на врага. Говорим за безстрашие, но то не е нужно против 
приятеля. Подвигът на завоеванието също предполага врага.

 Ако ви напътствам като завоеватели, то значи че предвиждам битка. Великото Неизвестно 
като враг ни увлича към победата.

 304. Учението на Мъдростта не е учебник с номерирани листове. Учението е указание за 
живота, приспособено към всички нужди. Както мълнията блясва там, където се е насъбрало 
достатъчно електричество, така указанието се отправя там, където се явява възможност.

 Бидейки единно, Учението на живота същевременно отговаря на всяка индивидуалност. То 
дава решение на задачите на всеки ден. Понякога изглежда, че Учението отново се връща 
към предишните предмети. Но ако се сравнят указанията, ще се види, че те се отнасят за 
съвършено различни прояви в живота. Външните признаци са без значение. Човек може да 



побледнее или да се зачерви поради различни причини. Ще предвидим нашироко най-
важните условия на живота, но подробностите ще предоставим на течението на кармата. 
Често пъти главното течение може да се измени, но подробностите ще носят печата на 
определената карма. Тези подробности нямат решаващо значение, макар че хората запомнят 
обикновено тях и по тях съдят. Също така задачите и опитността могат да имат еднакво 
приложение и протичане. Видимостта не означава нищо. Указанието предвижда всяка 
възможност, защото проявите са най-разнообразни. Опасността е другаде. Често се случва 
така: когато човек придобие една възможност, загубва скоро и интерес към нея. Въвежда 
празничните цветя във всекидневния живот, като нещо най-обикновено. Разбира се, цветята 
винаги са красиви, но по-добре е да превърнем живота в празник на духа, отколкото да 
посипваме цветята с праха на делничността. Отново пристъпваме към живота като към чаша 
с чудодейно лекарство. Да изпием отровата на света, за да се възродим в пълната си мощ. 
Този символ идва от преданията на древността. Виждаме го в Египет и в Гърция и сам Шива 
напомня за него. Цяла редица Изкупители носят чашата с отрова, превръщайки я в Амрита.

 Когато казваме: бъдете различни от другите и не се лишавайте от чашата на подвига, това 
значи — не помрачавайте живота си и не изливайте чашата си. Много ви е дадено. Дори 
всяка част, разбрана и приложена, ще даде нов живот. Наблюдавайте дъжда на 
възможностите и се радвайте на дъгата.

 305. Виждаме една стълба с украсени стъпала. Но защо най-долното е изпълнено с 
украшения, а по-нагоре украшенията стават по-прости, а на най-горното стъпало изобщо не 
се виждат никакви украшения? Украшенията са тъй преплетени, че е заета цялата 
повърхност. Или за най-горното стъпало не е нужна украса? Наистина, на върха не виждам 
никакво украшение. Помислете само.

 306. Диханието на Световната Майка, Гиганти, носещи товар, и Изкупителите, приели 
чашата — тези три образа възникват около един закон. Натрупването на психичната енергия 
в пространството произвежда експлозии в някои части на земята. Организмите, които 
съответстват на диханието на Световната Майка, се отзовават с трептенията си на взривовете 
на телата в пространството. Може ли това потресение да бъде преимущество? Също така 
както за изпълнение на едно трудно музикално произведение се изискват точно настроени 
инструменти. Естествено, когато тези инструменти са малко, напрежението на тока се 
отразява върху тях. Излишно е да се доказва, че въпреки това за предпочитане е да се приеме 
товарът на света, отколкото да останем настрана от потока на живота. Когато говоря за 
благоразумие, с това подчертавам безстрашието, свързано с едно разширяващо се съзнание. 
Без мъжество не може да се изгражда. Без изграждане не можем да се приближим към 
чашата. Само пламъкът над чашата осветява височината на свода. Затова за Нас 
Изкупителите не са скрити зад златни ризи.

 307. Често казваме огненото войнство, защото Сатия юга започва със стихията на огъня. 
Тогава се събират всички, които са изпълнени с тази всепроникваща стихия. Движението и 
устремът на огъня лежат върху принципа на светлината. Нищо не може да изпревари 
светлината, защото тя се поддържа от струите на вездесъщия огън. Течението на огъня е най-
чисто и най-стремително. Цялото непроявено пространство е един огнен кораб. Древният 
символ за огнената стена ни говори за огъня на пространството. На Изток знаят за огненото 
войнство, което ще се вдигне пред Новия Век.

 Катаклизмите се получават поради несъответствието на огъня с пламъка на наслоенията на 
планетите. Планетни газове, които са породени от отровата на разложението, привеждат в 
действие неукротимата енергия Камадуро. С други думи телесната плът не влиза в съчетание 
с огъня. Светещата материя се старае да примири несъгласуващите се начала, но това, което 
наричаме тъмнина, парализира началото на светещата материя. Тогава именно стават 
катаклизмите. Огненото войнство живее, когато пространственият огън нанася победата.

 308. Всеки престъпник се страхува да отиде там, където е извършил престъпление. Хората 



съзнават, че поведението им в астралния свят не съответства на достойнството на духа. 
Затова техният страх пред вратите на астрала е голям. Дори се опитват да изгонят всяка 
мисъл за преминаване отвъд, надявайки се, че незнаещите остават неотговорни. А всъщност 
когато имаме знание, можем да преминаваме толкова лесно, сякаш се качваме по стълба.

 Символът за прякото изкачване произхожда от древността. Освен придобивките на 
съзнанието кое може да помогне на това изкачване? Пак огънят. Тази стихия преобразява 
пътя. Огънят на телата се съединява и се подхранва от огъня на пространството. Проявите на 
психичната енергия са основани на огъня. Всички феномени се произвеждат чрез огъня. И 
огънят осветява всички входове.

 За хората на огнената стихия не е лесно да живеят в земно тяло. Но именно тях вземайте за 
сътрудници, защото в тях няма предателство. В тях опасността няма да предизвика 
смущение. Те схващат дълга си и устремът им се издига като пламък. Кой е по-способен да 
носи лъчите на раменете си? Кой е най-близо до творчеството, ако не всепроникващият 
огън? За хората е трудно да разберат признаците на тази стихия. Земя, вода, въздух — всичко 
това е очевидно, но как огънят може да проникне през водата? Това изглежда като шега. 
Трябва да се схване способността на огъня да прониква през всичко; иначе не може да се 
мине през огнената Врата.

 309. От всички проявления най-много ценим абсолютното състояние на духа. Грешките 
нямат значение, когато зърното на огъня крепне. Действието е като развято знаме на война. 
Като корона е неговата решителност, като бисер — пламъкът на неговия дух. Пламенний 
дух, ти изгаряш заблужденията и разпръскваш тъмнината!

 Над всичко Ние поставяме огъня на духа.

 310. Недоловими са границите между различните степени при растежа на съзнанието. Тези 
степени наистина съществуват, но границите между тях са много начупени. Трудно се 
решава с общи определения. Присъдите трябва да бъдат благоразумни, особено на нисшите 
степени, за да не се причини вреда. Как можем да заставим всички да се обърнат в едно 
направление? Гледайки в различни посоки, хората виждат нещата различно, без това да 
вреди на общото благо. Нека гледат в различни посоки. Нека наблюдават всички точки на 
звездното пространство. Необходимо е окото да свикне да наблюдава. Нека се ползват от 
всички общи достижения, само да имат предвид общото благо. Позволявайте ползването на 
всички източници. Ще бъде по-голям този, който може да обгърне повече.

 Проявите на възпламенения дух са най-разнообразни! По-добре е да сгрешите, по-добре е да 
преувеличите възможностите на доброто, отколкото да ги намалите. Вървейки по полето, не 
късайте цветя без нужда. Отдалечавайки се, мислете, че дори и най-несръчният сътрудник 
може да занесе своя камък на постройката. Не отхвърляйте никого, докато не е минал 
линията на предателството. Съдете по този черен признак.

 311. Действията на сътрудниците се отличават от другите по подвижността на своя устрем и 
по своето всеобгръщане. Космичният живот се състои от действия на привличане и 
отблъскване. С други думи това е един ритъм от експлозии и придобивки. Дейността на 
Нашите сътрудници е подчинена на природните закони. Може да се наблюдава как тази 
дейност обогатява съзнанието и не се страхува от разрушенията, причинени от експлозиите.

 За Нас е непозната почивката в бездействие. Нашите сътрудници и Ние щедро полагаме 
основите. Посевът ни е нужен и Ние знаем, че зърната не могат да пропаднат, защото това, 
което е, не може да се унищожи. Промените на формите малко ни интересуват, защото 
зърното е неизменно. Подобно зърно е вложено във всяко същество. Дори отблъскващите 
действия не ни пречат да помним равноценността във всички същества и това Ни прави 
толерантни. Разногласието обикновено произлиза от несъгласуването на ритъма. Това 
несъгласуване възпира обединението на психичната енергия на цели групи. Обаче тъкмо 
груповата енергия може да ускори ползването на лъчите без разрушение и унищожение на 



силите. Вампиризмът до голяма степен се дължи на несъответствието на ритъма. В тоя 
случай вместо сътрудничество имаме поглъщане. Следователно, трябва да схващате кои 
вълни не са вредни за вас, макар и външно да ви се струват чужди.

 Двама седящи един срещу друг на една маса не могат да бъдат противници, щом 
принадлежат на един и същ Учител. Всеобгръщане и търпимост е едно и също нещо. Само 
предателството не може да бъде търпяно.

 312. Необходимо е да се прави разлика между трудност и неумение. Трудностите са 
свързани с високия път, а неумението е причинено от липсата на внимание.

 Нужно е да се знае, че няма граница за подвижността на законите. Говорете за средата, в 
която могат да бъдат прилагани законите, и ще знаете границите на възможностите. Кажете 
на множеството, че честите въплъщения не са по силите им. Само неуморимите 
пътешественици се решават на много пътувания. Затова ви уча да запазвате присъствие на 
духа и вън от дома си.

 Както тънкостите на Учението, така и съжденията на Мъдростта не зависят от възрастта.

 313. Обикновено случаят предварително се съдържа в съзнанието. Световете се изграждат 
от случая, защото творчеството се дължи на случая. Ние сме Пазители на законите и 
почитатели на случая, защото в случая е вложено движението. Погрешно би било да се 
посочват на всички крайните възможности. Не всяка основа може да издържи голямата 
тежест.

 314. Трябва да се познават епохите на различните наслоявания на материята. Ако една точка 
от материята е вече изменена, това не значи че едновременно с нея ще се измени цялата 
група тела. Ако Сатия юга започне на една планета, тя ще може да обедини цялата група 
планети само след един по-продължителен период. Признаците ще се появят на различни 
небесни тела. Никога мисълта не трябва да се ограничава само върху една планета.

 315. Световната Майка заповяда: “Ветрове, съберете се! Снегове, съберете се! Птици и 
зверове, стойте надалеч! Човешки крак не ще пристъпи на моята планина. Не ще надделеят 
усилията на мрака. Светлината на луната ще изчезне, но слънчевият лъч ще достигне до 
Върха. Запази, о слънце, моя Връх, защото иначе къде ще застана на стража? Тук никога 
няма да се изкачи звяр, нито ще се задържи човешка сила!”

 Майката на всичко съществуващо с огнен щит ще застане на стража. Какво блести там, на 
Върха? За кого вихрите плетат блестящ венец? Това е тя, Великата Майка, която единствена 
се е изкачила на Върха. И никой няма да може да я последва.

 316. Земното жилище намали значението на сърдечния огън. Изграждането на земния дом 
трябва да се схваща като издигане на жертвения пламък. Творческите трудове са като 
светлината на лампите. Сто и осем огньове и толкова трудове. Хиляда огньове и толкова 
трудове. А когато огньовете надминат зрението на човека, тогава човешкото око изгаря.

 317. На най-високия връх сияе Световната Майка. Тя е излязла, за да порази тъмнината. 
Защо враговете падат? И откъде извръщат очи с отчаяние? Тя е облякла пламтяща дреха и се 
е обградила със стената на огъня.

 Тя е наша крепост и устрем.

318. На кучешкия лай не трябва да се обръща внимание. Можете да имате тояга и да 
помните, че само едно насочване на острието й може да смути и най-злото куче. Не губете 
енергия за преждевременен удар, а насочете острието.

 За хората е най-трудно да разберат наситеността на пространството. Те признават 
насищането на водата, дори насищането на земята. Те говорят за метализация на корените, 
но за тях пространството не може да бъде жива материя. Затова хората се отнасят враждебно 
към пространството. Затова за тях е недостъпна радостта на движението и е ужасна стихията 



на огъня.

 319. Накъде да устремим нашата смелост? Накъде да отправим волята? Накъде да се 
обърнем? Към същия този дух огън. Ще намерим сили да не се поддадем на умората. Защото 
вървим напред и събираме славата на мъдростта. Да си припомним светиите на различните 
народности. С какво се отличават те? Може би само със скромността си? Или с подчинение 
на местните власти? С мълчание или набожност? Но тогава те биха били много 
посредствени.

 Ние виждаме воини, разбойници, изобличители на царе, строители, победители на тълпи. 
Духът на огъня дава мярката на издигането. Законите, писани от хора, няма да унищожат 
огъня. Затова да бъдем внимателни към идващите. Както небесните метеори понякога носят 
елмази така идващите отдалеч носят непонятни за хората знаци. Малко надежди могат да се 
възлагат на тълпите, но камъкът, дошъл от далечна звезда, носи особена вест. Привличането 
увеличава силите и особеният език на огъня чертае знаците на бъдещето. Още веднъж да 
бъдем внимателни, защото огънят на духа не се поддава на измерване.

 320. Всяко време си има своите методи. Да се позоваваме на стари прецеденти, значи да 
носим ботушите на дядо си.

 321. Заклинанията и формулите, разбира се, способстват за улавяне на ритъма. Но законът 
на еволюцията предвижда пряк контакт на човешкото съзнание с космическото. Нужно е, 
вместо ритъма на заклинанията, да се разбере огненото зърно на духа и мълчаливо да се 
установи връзка на огъня на духа с пространствения огън.

 322. Който добива знанието само за себе си, не е Наш строител. Когато зданията са готови 
да рухнат, кой може да бъде спокоен? Когато дори далечният катаклизъм разтърсва 
организма, тогава всички стават каменоделци, поставящи нови основи. Говоря това, защото 
неотложната работа изисква всички сили.

 323. Как да започнем Агни Йога? Преди всичко трябва да осъзнаем присъствието на 
психичната енергия след това — че огънят е същността на духа. Въздържанието от месо е 
полезно. Зеленчуците са добри с изключение на аспержите, кервиза и чесъна, които са 
медикаменти. Трябва също да се вземат мерки срещу огнената болест. Първото средство 
против нея ще бъде осъзнаването и овладяването на психичната енергия. Като външно 
очистително средство може да се употреби есенция.

 Не забравяйте, че валерианът е мощен пазител сред пламъците. Мислете колкото се може 
по-просто за психичната енергия. Защото фините енергии не се проявяват чрез гръм. Те 
проникват до най-далечните слоеве на атмосферата и затова признаците им са особено 
трудно доловими.

 324. Съветвам ви да се освободите от страха за бъдещето. Когато идва човек, скован от 
страх, той не създава атмосферата на действието. Нужен е човек, устремен към победа.

 325. Давайки Агни Йога, извършвате дело от неописуема важност.

 326. Всяко здание има външни стени и невидима основа. Не може без стени, но стените не 
могат да стоят без основа. Има два вида прояви навсякъде. От една страна стените, като 
символ на Учителя; от друга страна основите, като проява на Световната Майка. 
Размишлявайте — коя от тези две прояви е по-съществена?

 327. Стените и основите са еднакво необходими за зданието. Както стълбът на основата не 
се вижда отдалеч, така и образът на Световната Майка остава невидим. Стените посрещат 
пристъпа на урагана. Нашето име е дадено на множествата, но Ние издържаме натиска на 
враждебните сили.

 Ще ви запитат: “В какво се различават двата пътя на служене?” Отговорете, че няма нито 
разлика, нито привилегия. Това са две свещени реки, които се вливат в океана. Ще ви 



запитат също кой принадлежи на едното и кой на другото течение. Знанието на духа ви 
устремява към едното или другото течение според лъча на раждането.

Помислете какъв интензивен живот могат да ни дадат лъчите на небесните тела! Нашите 
ученици остро чувстват тези лъчи, но не трябва да се боите от тази чувствителност. Хората 
потреперват от близкия удар. Защо развитият дух да не се отзове на далечните земетресения, 
когато дори дървеният стълб звучи от преминаващата енергия! Време е човечеството да 
оцени всички качества, които се проявяват чрез тялото.

 Как ще се борим срещу вълните на пламъка?

 328. Полезно е да се говори за Учителя, полезно е да се говори за Учението, полезно е да се 
говори за живота. Мъдро е да се познава спиралата на движението, защото натискът на 
енергията отправя струята високо, а законът за тежестта задържа нивото. Така се образуват 
степените.

 Говорете според съзнанието на събеседника. Нетърпимостта е като дреха, която не се сменя.

 329. Болестта неврит има известна връзка с огъня. Много от това, което се отдава на 
ревматизма или нервното разстройство, трябва да бъде отнесено към огъня. Тези болки лесно 
могат да се отстранят чрез прилагането на психичната енергия. Когато тези отлагания 
преградят нервните канали, могат да се очакват всякакви болезнени процеси. Тези кристали 
на психичната енергия могат да вредят, както камъните във вътрешните органи, ако тя не е 
използвана.

 Особено опасна е срещата между кристалите на психичната енергия и отлаганията на 
империла. Често заболяват организмите с развита нервна система, затова е необходимо 
опитното изследване на психичната енергия. По-лесно може да се приеме това, което се 
поддава на физическо измерване.

 330. Забелязвайте признаците на неразбираемите заболявания. Забелязвайте около кои 
центрове се обозначават знаците и болките. Може би болят плещите, или лактите и колената. 
Може би около „чашата” се появяват три знака, или в гръкляна се извършва горене. Всеки 
знак показва за действие на центъра.Като отворена книга е написана личността на човека. 
Над челото гори постоянен знак на същността.Него можем да четем даже с просто 
наблюдение, но хората са привикнали към груби въздействия. Те чакат оглушителен гръм и 
ослепителна мълния, но самите те извършват най-важните действия в тишина. 

Като мощен магнитен поток нагледно ще усетим само на някои тела, тъй като най-
проникващите енергии са невидими. Но засега Ние  молим да се обърне внимание на 
очевидните явления.Може да се стигне до ценни заключения, съпоставяйки характера на 
хората с външните болезнени усещания. Нужно е да се знае как центровете влияят на 
околните органи. Защо се приписва туберкулоза, простуда или общо изтощение, когато 
центровете, близо до белите дробове, показват особеността на организма? Защо отока на 
плещите и лактите приемат за ревматизъм, когато центърът на плещите показва напрежение? 
Нашата задача е не да насилваме с готови формули, а своевременно да насочим по пътя на 
течението на световния закон.

 331. Как да се избират сътрудници? Само по тяхната незаменимост. Трябва да се оцени този 
човек, чието място не може да бъде отнето. Мога да дам на всеки това, което му е нужно, но 
чакам да натрупа опит. Утвърждавайте силно делото си.

 332. В какво се състои състраданието на Бодхисатвите? Без да насилват волята, Те 
незабележимо и търпеливо насочват към добро всяка пригодна сила. Не е трудно да вървим 
по указанията на Бодхисатвите, защото те предвиждат всяка особеност на духа. Тежестта на 
работата се чувства само когато силите са разпределени неправилно. Но когато е спазено 
съответствието между указанието и изпълнението, тогава дори сложната работа не е 
непосилна.



 Най-вредна е мисълта, че сме отдали всичко, без никаква награда. И най-блестящият 
резултат може да бъде компрометиран от съжалението. Да не забравяме, че напред може да 
се върви само когато знаем целта. Но да четем камъните, по които е стъпил скъпоценният 
крак, това би било походка на гъска. Птиците летят без цел, но не броят замаха на крилете 
си. Нито един Учител не е считал своята работа за завършена и заслужаваща награда. Това е 
качеството самоотричане на Бодхисатвите. Има творчество във всеки замах на неуморимата 
ръка, защото окото вижда разстоянието, което ни отделя от целта. Това е делото на 
Бодхисатвите. Пример за това е вездесъщият огън, самоотвержен и неуморим по своята 
същност.

 333. Преди всичко трябва да се говори за значението на Учителя. Трябва да се представи 
верига от Учители, всеки от които е ученик на по-високия от него. Трябва да се свикне с 
мисълта, че пълнотата на Учението не съдържа противоречия. Възможно е да намерим 
пътеводните знаци на далечни разстояния, но те отбелязват все един и същ път. Ако някой 
започне да твърди, че въплъщенията стават през три хиляди години, той ще бъде също 
толкова прав, колкото този, който дава за това срок от три месеца. Щастието от познаването 
на възможностите е щастие на бъдещето. Проявата на възможностите, баз да се нарушават 
основните закони, ни приближава към съвършенството. Ако за втората раса е бил нужен 
дълъг срок за въплъщенията, то за шестата раса приближаването на физическото и 
астралното състояние на телата намалява необходимостта от дълги срокове. Нужно е още да 
се привикне към смесването на расовите типове. Едва третата раса е достигнала своята 
зрелост и зародишите на шестата вече се явяват в пространството.

 Който следва Учението на Огъня, е длъжен да разбира усъвършенстването на материята. 
Физическият свят и светлината вече са съединени значително. Този ще бъде признакът за 
преобразуването на това, което наричат смърт. Именно призракът на смъртта закрива вратата 
на знанието.

 Полезно е в училищата да се изучава безсмъртието. Религията, която проповядва смъртта, 
ще умре, както ще умрат всички, които желаят това, защото нашето бъдещо състояние е 
вложено в съзнанието ни. Който съзнава потенциала на огъня в неговото невидимо 
състояние, той ще разбере външната страна на развъплъщението.

 334. По отношение на въпроса за зоните на световете, трябва да се посочи, че световете 
могат да принадлежат към определена система или да бъдат между системни тела. Но 
положението на земята е достатъчно печално. Земята е болна.

 335. Не трябва да се мисли, че делото се измерва според земните жилища. Ако леглото на 
Рамакришна изгори, нима истината, съдържаща се в неговите думи, ще изгуби от това? Знае 
ли със сигурност овчарят коя от овцете му ще даде най-добрата вълна? Знае ли градинарят 
броя на плодовете, които ще му дадат дърветата, за които полага грижи? Но грижите на 
овчаря са за стадото, а любовта на градинаря е за градината.

 336. Никое друго име не ще предизвика толкова нападки, както името на Майтрейя, защото 
то е свързано с бъдещето. Хората най-много се страхуват и дразнят заради бъдещето. 
Устремявайки се към бъдещето, бъдете готови за битки. Но не скривайте стремежа си, 
защото огънят се стреми към върха и само степента на стремежа укрепва Нашата връзка. 
Учението на Агни Йога трябва да преобрази живота ви вътрешно. Но външно нито рога, 
нито опашка, нито крила, нито надута снизходителност, нито суеверие, злоба не трябва да 
бъдат ваши отличителни белези.

 Не се страхувайте да разширявате дейността си, защото това е най-доброто средство тя да се 
хармонира. Седейки под едно дърво, можем да мислим, че то е центърът на света, но 
разкривайки същността на духа си по целия свят, ние заприличваме на всепроникващ огън.

 337. Съзнанието е мерило на нещата. Красотата не търпи грозота. Лъжата не може да бъде 
скрита. Съзнанието е съдията на подбудите. В живота има много разновидности, затова 



съзнанието трябва да бъде съдия. Развивайте съзнанието.

 Ако се ограничаваме само с мъртвите закони, по-добре би било да отидем на гробищата. 
Посредствеността няма да привлече огъня на пространството. Жертвата е одобрена от 
съзнанието, но колко точен трябва да бъде резецът, за да очертае справедливостта. И колко 
тънка е изобретателността на самооправданието.

 338. Часове на щастие — така наричаме онази степен в развитието на съзнанието, когато без 
да се отдалечават от живота, Нашите хора получават възможност да се присъединят към Нас, 
в Нашето място. Но защо никой от тези избраници не използва веднага тази възможност? 
Защото когато съзнанието е като отворена към Нас врата, подсказва че Нашето дело не 
трябва да бъде напускано в часа на необходимостта. Самоотричането израства от съзнанието 
и защитата на Нашия дом блести като камъка на спасението. Развитието на съзнанието 
позволява да се разберат отношенията между законите на живота и оказва помощ на 
съзнанието на сътрудниците. Но грижата ни е Нашите избраници да не се отдалечават дори и 
телесно от Нашите планини.

 Не бива да се мисли, че недостигът на преданост задържа временно събратята ни далеч от 
Нашите места. Напротив, тъкмо тяхната преданост ги кара да отлагат своето задоволяване и 
своята радост. Трябва да се помни, че развитото съзнание е извънредно рядко. Затова 
грижете се за всяко съзнание, дори когато има много недостатъци. Правилното съотношение 
между недостатъците и добродетелите е белег на възходящото съзнание. Помнете, че 
Нашето дело не е винаги в нужда. Сеячът хвърля шепата семена и се отзовава на поканата на 
Хазяина: “Идвам, Господарю! Калагия!”

 339. Хората обичат явления не по-малки от слон и звуци не по-слаби от гръм. Но фините 
енергии действат в тишината.

 340. Главното е да се научите да мислите насаме. Да помните отговорността на мисленето. 
Наистина, мисълта разрушава най-добрите стени. Съмнението, раздразнението и 
самосъжалението могат съзнателно да бъдат отстранени. 

 Съветвам да наблюдавате себе си и да помните, че никой, освен Учителят, няма да помогне. 
Съветвам Учителят да се счита за единствената крепост.

 341. Когато се възвестява Новата Ера на Огъня, това означава, че този елемент трябва да 
бъде завладян. С други думи трябва да се осъзнае жизнеността на Огъня. Отдавна вече са ви 
говорили за необходимостта от това упражнение — да държите сметка за мислите си. Може 
ли да се счита, че Учението е приложено в живота, когато дори мислите не са взели друга 
посока? Там, където всичко е останало по старому, не търсете нови израстъци. Където е 
старото, там Новият Огън ще изгори и животът няма да получи новото благословение.

 Нека казаното за огъня не се взема за отвлечен символ. Говоря за огън, който наистина 
съществува. Не за първи път планетата изпитва въздействието на тази стихия. При смяната 
на расите огънят се приближава като очистителен поток. Човечеството помни разрушенията, 
предизвикани от съединяването на огъня на пространството с неговите подземни наслоения. 
Защо да се повтаря разрушението на Атлантида, когато можем да привлечем благотворното 
действие на стихията на огъня? Но за да можем да се приближим без страх към огъня, трябва 
да мислим за него и да го приемем в съзнанието си.

 Когато почнете да прожектирате върху екран излъчванията на човешкото тяло, ще видите 
много ясно отвратително двойнственото съществуване, когато външността се усмихва, а 
мисълта точи нож.

 Трябва да свикнете да се отнасяте естествено с Учението и да изпълните с него живота си. 
Огънят може да бъде велико благословение.

 342. Трябва да знаете, че когато материята се разлага освен различните съставни елементи, 
винаги съществуват и две субстанции, които не са назовани досега. Първата се състои от 



отлаганията на психичната енергия, а втората е субстанцията на огъня. Докато не бъде 
намерен кристалът на психичната енергия, не може да бъде уловена и субстанцията на огъня. 
Също както отлаганията на психичната енергия могат да се видят с помощта на империла, 
така и субстанцията на огъня може да бъде открита чрез напрягането на психичната енергия.

 Пространственият огън може да бъде наблюдаван с просто око в редки случаи, когато се 
сгъстява около предпазната пурпурна граница на аурата. Сякаш пространството се изпълва с 
малки огнени езичета. Но за да се наблюдава тази проява, е нужна устойчива аура, която 
няма да пострада от близостта на сгъстения пламък.

 На древните изображения може да се видят отлагания на огъня около аурата. Сега това 
физическо явление е съвършено забравено. Вие знаете реалността на казаното. Но нека 
учените не съжаляват, ако им предложим първо да открият кристала на империла, а после да 
търсят огъня. Още повече те почти са открили кристала. При това да се действа с отровата на 
раздразнението е много по-лесно, отколкото да се изследва една висша психична енергия.

 343. Проявата на огъня е нещо твърде рядко, защото подвижността на огъня надминава 
възприемателната способност на окото. Понякога огънят може да се задържи само около 
аурата. Вълните на огъня имат определен ритъм. Вие сте свикнали вече с това, че явленията 
не зависят от характера на външните условия.

 344. В миражите срещате лъжата на видимото и истината на реалното. Виждате 
действителността, но външността се отнася за нещо неочаквано за вас. Този пример важи за 
много явления. Хората не виждат реалността, но държат на своите представи.

 Често ще ви запитват: защо са така редки проявите на фините енергии? Отговорете — те са 
постоянни, но окото и ухото на човека отказват да ги схванат. Когато окото ги долови, човек 
си внушава, че така му се е сторило. Това е формулата на несъзнателността.

 В училищата е нужно да се развива способността за наблюдение. Именно там трябва да се 
изследва тази способност. Най-доброто средство е мълчанието в тъмнината.

 345. Не е тъй лесно да се научиш да мислиш. Трудно е да се развие интензивността на 
мисълта, но още по-трудно е да се достигне до високо качество. Често пъти човек си казва: 
ще мисля чисто, но естеството му е свикнало с егоистичната мисъл. Тогава се получава най-
нежелателна форма на мисълта. Все едно две птици излитат от две гнезда и не могат да се 
слеят в едно.

 Мисълта трябва да се упражнява не с разума, а с огъня на духа, докато изчезне всякакво 
раздвоение. Мисълта може да има сила само докато е съвършено единна. Всяка пукнатина не 
само че лишава от сили, но същевременно е вредна и за космоса, защото внася дисонанс в 
пространството.

 Необходимо е известно време да се посвети за овладяване на мисълта, но е полезно да се 
твърди, че субстанцията на мисълта е единна. Радва ни разнообразието на мислите, но всяка 
мисъл трябва да бъде чиста като елмаз.

 346. Аз вече ви говорих за делимостта на духа. Не се учудвайте, ако развитият дух се 
проявява щедро, дори на големи разстояния, където го привличат духовните качества на 
някои лица. Не трябва да се мисли, че тези проекции на духа винаги остават невидими. Ние 
даваме монети, без да знаем какво е изображението на тях и дори не винаги знаем на кого ги 
изпращаме. Колко по-щедър е нашият дух, който подобно на най-фината енергия се стреми 
натам, където най-добре ще употреби силите си! Нека развиваме пълнотата на духа чрез 
самоотричането.

 347. Хората често повтарят — непрестанен труд, но духом се боят от него. Никой не може 
да се радва на безкрайния труд, преди да е разширил съзнанието си. Само Нашите хора ще 
разберат как животът се слива с труда, получавайки от него силата за развитие. Енергията, 
получавана от труда е неизчерпаема, както огънят. Приложението на Агни Йога започва 



тогава, когато осъзнаем значението на труда.

 Когато енергията е недостатъчна, облаците започват да изгасят огъня. Интензивността на 
енергията не идва от разума, не се увеличава със заповед отвън. Тя расте отвътре. Но само 
свободното съзнание може да създаде от труда празник на духа.

 Избягвайте насилието над чуждата воля. Нека вашият зов гори като огън, изпълвайки 
пространството. Но всеки сам ще очертае пътя, по който ще следва пламъка на духа. По 
същия начин се познава работата за изпълването на пространството. Невежият счита, че 
силите на пространството стоят извън неговата царствена личност. Той се надява, че заедно с 
тялото ще се разруши и цялото му същество. Но кристалът на невежеството е неразрушим, 
докато знанието на духа не разложи мъртвата му тъкан.

 Търсейки Йогата на Огъня, хората трябва да приемат труда като възпламенител. 
Взаимодействието между енергиите подхранва огъня, а по огнените канали се достигат 
сферите на висшите светове.

 Считаме Агни Йога за най-приложима в живота, защото животът е основан на обмяната на 
енергии.

 348. Като се знае голямата вреда от вкарването на мъртва тъкан в организма, става ясно, че 
месото е нежелателно. Полезно е на трапезата си да имате ябълки. Есенцията на този плод, 
докато не е изгнил, помага за дишането.

 349. Учителят няма да забрави да приеме всеки знак на преданост. Предаността и 
готовността създават връзката между световете.

 350. Жертвата може да се приеме като придобиване на предимство да се влезе по-скоро. 
Обърнете внимание, защо при физическите действия е нужно дълбоко вдишване. Няма ли 
това нещо общо с предаването на енергията, за което говорихме? Нима може помежду 
физическите явления да има свръхестествени?

 351. Вие знаете отношението ни към астралния свят. Знаете доколко това състояние трябва 
да се измени в процеса на еволюцията. Но, показвайки несъвършенството на астралния свят, 
Ние не можем да се откажем от него, защото нещо, което съществува, не може да бъде 
отричано. Следователно, знанието трябва да се изгражда не според личните схващания, а в 
зависимост от истинската стойност на нещата. Хората не само че могат да познават 
астралния свят, но са в състояние и да го приближат до границата на видимото. Така нашите 
опити за уплътняване на астрала могат да бъдат последвани.

 Когато четете за видимите прояви на астралния свят, те все още ви се струват необикновени. 
Като отричате това, което е близко, вие доказвате несъвършенството на мисълта си.

 По-полезно би било да се признае и да се вземе определено отношение. Как ще можем да се 
борим за подобряване условията на живота, ако не го наблюдаваме?

 Ще разкажете на тези, които идват при вас, как влияе уплътняването на астрала върху 
живота, както влияе промяната на местността и различните тела. Трябва да се знае, че един 
опит, основан на законите на химията, не може да се счита свръхестествен. Разбира се, 
съзнанието, помрачено от праха на вековете, не може изведнъж да схване реалността. Затова 
когато говоря за търпението, трябва да го приемате като самия живот. Кой ще изгони госта 
си, докато трае проливният дъжд? Но натискът на стихиите не е дълготраен и трябва само 
колкото се може по-разумно да се използва времето. Същевременно трябва да се знае, че 
днес пространствената мисъл е отправена към обединение на сферите и че човешката мисъл 
върви по същия път — към разширяване на съзнанието.

 352. Страхът от астралните явления се дължи не на призраци, а на други причини: студът в 
астрала трябва да се схваща като резултат от химическа реакция.

 353. Ако ви запитат за възнаграждение, отговорете със следната притча: “Един човек 



изразходвал много злато за добри дела, но очаквал награда. Един ден Учителят му изпратил 
един камък със следната бележка: “Приеми наградата си — съкровище от далечна звезда.” 
Човекът се възмутил: “Вместо моето злато ми дават камък! Какво общо имам аз с далечната 
звезда?” И хвърлил с огорчение камъка в планинския поток.

 Но Учителят дошъл и му казал: “Как намираш съкровището? В камъка бе скрит най-ценният 
елмаз, с блясък по-силен от тоя на всички скъпоценности на земята.”

 Човекът се хвърлил към потока и, следвайки течението, отчаян слизал все по-надолу и по-
надолу. Но струите на потока завинаги отнесли съкровището.”

 354. Отказвайки се от страха, предразсъдъците и лицемерието, можем да се приобщим към 
живота на невидимото. При отсъствието на тези врагове, може да се наблюдава как се 
развиват ясновидството и ясночуването.

 355. Който желае да изучава Агни Йога, трябва да обърне внимание върху пулсацията на 
стихиите, защото този закон обединява разнородните елементи. Психофизичният опит може 
да ви даде представа за ритъма на енергията като резултат от пулса на стихиите. Когато 
действието се прекъсва с мълчание, това съответства на Пралая след Манвантара.

 Естествено, би било абсурдно да се приписва на духовете дейността на стихиите във всички 
механически процеси, но все пак несъмнено е участието на някои духове в момента на 
прилив на енергията. Интересно е да се наблюдава как обезплътените духове придобиват по-
голяма плътност, ползвайки се от ектоплазмата на пространството. Телата, които тогава се 
явяват, получават изтънчени свойства и стават мост между два свята.

 Имайте пред вид, че ектоплазмата се отделя именно с помощта на огнената стихия.

 356. Не от любопитство се прави изследване на ритъма в пулса на стихиите. Всяко знание е 
приложимо. Познаването на ритъма може с полза да се приложи в живота. Отдавна вече е 
забелязано значението на ритъма изобщо, но ритъмът в пулса на стихиите има особени 
следствия.

 357. Махаван и Чотаван са двата най-характерни ритъма на огъня. Разполагайки с тези 
ритми, лесно можем да се приближим към стихията на огъня. Това не е насилствено 
призоваване, а съзнателно проникване в една сфера с голямо значение. Трябва да разбираме 
ритъма, защото иначе как ще направим убедителни нашите действия? Дори полумъртвият 
пясък се нарежда в особени рисунки под действието на вибрациите. Колко повече се влияе 
човекът от ритъма! Не магията, а знанието ще даде на човека пътя към преображението. Това 
е пътят, по който незабавно трябва да се тръгне, защото по същия начин човечеството бе 
предупреждавано в дните, предшестващи края на Атлантида.

 Да не се мисли, че ако днешният ден е минал, то и утрешният ден ще мине по същия начин. 
Всеки час може да донесе преображението на Новия свят. Мислете как най-лесно ще 
приложите Учението в живота си. И най-заетият човек може да посвети един час дневно на 
приближаването към Учението. Не вярваме, че е невъзможно да се намери минута за най-
същественото в живота, за това, заради което и живеем. Всеки ден ние се храним и бихме 
считали за нещастен деня, в който сме останали без храна. Нашият дух също има нужда от 
храната на мисълта и един ден без нея би бил дори престъпен.

 Да умножим нашите мисли и да помним основите на Агни Йога, както хляба и млякото. Не е 
нужно насилие, защото Учението може да увлича като укротява всичко, което се 
противопоставя.

 358. Вярно е схващането, че кислородът е орелът на старите писания. Фосфорът, сернистият 
цинк и платината се срещат често в старите съединения.



 359. Особено е трудно да се застави една бързолетяща птица да лети бавно. Няма по-голяма 
жертва от тази, която прави разширеното съзнание, когато се посвещава на проявената 
действителност.

 360. Новата Ера ще се затвърди, когато хората опознаят психичната енергия.

 361. Има два вида логика. Едната е логиката на повърхностната мисъл. Нея се стараят да 
затвърдят чрез учебниците в училищата. Другата е логиката на менталния синтез, която 
черпи от връзката с искрата на заключението от пространствената мисъл. Тези заключения се 
струват на хората като щастлива случайност, а всъщност тази случайност е зряла в 
пространството в продължение на цяло столетие.

 Разширеното съзнание ни дава най-добрата възможност да хванем възлите на 
пространствената мисъл.

 От гледна точка на външната логика винаги ще се намерят празнини в процеса на 
менталната логика. Както кръговете на спиралата посочват на наблюдателя един кръг, 
скривайки вътрешния, така и менталната логика върви по границата на най-близкия кръг, а 
вътрешната страна си остава потопена в струите на пространствения колектив. Тъкмо затова 
толкова много се грижим за разширяване на съзнанието — за да може да се стигне до 
съединяване с пространствената мисъл. Това трябва да стане съвършено ясно, както е ясно 
жизненото значение на кислорода. По същия начин трябва да се възприема представата за 
спираловидния принцип във всичко съществуващо и за творческите експлозии. Диханието на 
Космоса трябва да се осъзнае като възходяща спирала. Чистото начало — да го наречем 
кислород — посредством Светоносната материя, прониква в непроявеното пространство и 
срещайки се с остатъците от живота, произвежда редица експлозии. Без огъня на 
пространството тези експлозии нямаше да бъдат подчинени на определен ритъм. С други 
думи огънят се явява като регулатор на пулса на космоса.

 Радвайте се, ако можете да прилагате ритмите, които са ви дадени. Естествено, техните 
следствия са доста индивидуални. Често те са в зависимост от моментното състояние на 
организма. Пратките на пространството трябва да бъдат приемани в откритата “чаша”. Това е 
условието за синтеза. Наблюдавайте вътрешния ритъм, защото в развитото съзнание винаги 
има ритъм.

 Съчетанието на два додекаедъра е удобно за ритъма на огъня. Когато енергията се набере, 
ще посоча това, защото този летящ ритъм е нужен за приближаването към Агни Йога.

 362. Този, който знае една трошица от Истината, е наричан Окултист. А който се опълчва 
срещу основите на знанието, наричат рационалист. При подобни схващания можете да си 
представите извращението на земната мисъл. Лошо е, когато нямаме истинското понятие за 
Учителя, но още по-лошо е, когато го имаме, а възлагаме на Учителя това, което трябва да 
бъде извършено от нас. Така можем да съчетаем почитанието на Учителя с приложението на 
нашата собствена сила.

 363. Хората охотно говорят за приливи и отливи, за светлинни и звукови вълни, за магнитни 
токове, но психичната енергия остава забравена. А психичните вълни са много по-силни от 
всички други токове в пространството. Вълните на психичната енергия действат по 
съвършено научен път, по подобие на астрохимичните лъчи. На далечни разстояния се 
забелязват линиите на въздействие или противодействие. Не личната воля, не съзнанието на 
астралния свят, а акумулацията на пространствените вълни, като съзнание на космоса, 
въздейства на всички чувствителни приемници. Помислете каква сила се носи над света, 
щом след нея се раждат безброй усмивки или ужаси.

 Защо измерваме натиска на атмосферата, а не се ползваме от данните, които обуславят 
настроенията на хората? Животът се изгражда върху тези настроения. Съществуват 
достатъчен брой чувствителни организми, но вместо разумна употреба на техните 



способности, хората обкръжават тези индивиди с презрение или суеверие. Скръбното 
невежество препятства тези енергии, които сами се натрапват на вниманието на хората да се 
приложат в живота. Време е да се разбере откъде идват колективните стремежи, откъде 
болшинството черпи упадъка и разцвета.

 Другите раси са обръщали внимание на въздействието на психичната енергия. Нашата 
отиваща си раса не иска да остави това благотворно наследство на своите потомци.

 364. Ако след изтичане на една седемгодишнина, кажа: “Всичко е възможно”, ще бъдат ли 
разбрани моите думи? Хората няма ли да се опълчат срещу действителността.

 Мъртвата буква е опасна. Но готово ли е съзнанието да схване границите на творчеството?

 365. Внимавайте да не заплашвате с Учението. Наистина във всеки живот може да бъде 
внесена една цъфтяща вейка. Учението трябва да бъде като светлината на утрото.

 366. Защо Нашето свидетелство се приема тъй тесногръдо? Съкровището трябва да бъде 
пазено с мъдрост и употребявано по-широко, отколкото в обикновения живот. Търсенето на 
широко приложение на Учението ще даде опитност на ръцете ни. Но същевременно е много 
лесно да се унищожи готовият вече резултат, защото гласът, който идва отдалеч, е подобен 
на шепота на тръстика, подухвана от вятъра. Не може да се настоява, когато свободната воля 
се противопоставя. Може да се съжалява и да се въздиша, но законът на свободната воля е 
достойнството на човека.

 Когато казвам: “Не насилвайте”, има предвид именно закона за свободата на волята. Кой ще 
превие вейката, напрегната от волята? И обратният удар няма ли да бъде по-болезнен от 
първия? Затова умейте да призовавате хората, без да превивате волята им.

 Самоотричането не може да бъде подсказано. Самоотричането не може да бъде заповядано. 
Когато един дух, не щадейки себе си, страда заради друг, той върши това по своя воля. Там, 
където се принася жертва, дори намекът е неудобен. Възможно ли е деление на духа там, 
където има принуждение?

 Вижте как се издига винаги готовият пламък! Нима болката ще отблъсне това, което е 
изпратено от волята на чистия дух?

 367. Дори кучетата умеят да се карат. Следователно, не подражавайте на животните. 
Съзнанието ни задължава да разбираме следствията от караниците. Словата на 
неразумността се издигат като черни вихрушки. Опасно е да оскверняваме пространството. 
Опасно е да навличаме обратния удар върху себе си и близките си.

 Казват, че маймуната била много обидчива, а пантерата много раздразнителна. Кокошката 
кудкудяка без причина, ястребът дълго притаява злобата си, а папагалът повтаря обидите. 
Казват, че гъската не може да владее нервите си. Какво означава всичко това за нас? Нека не 
им подражаваме.

 368. Не недоволство и раздразнение, а чувство за щастие е нужно, защото именно щастието 
изгражда делата на Учителя.

 369. За последен път ще кажа за раздразнението. Обърнете внимание не само на вредата за 
индивида, но и на вредата, която засяга пространството. Този червей, скрит зад усмивката 
или учтивостта, не престава да разрушава аурата. Вредата от него прониква във всичко.

 Заради творческата дейност разберете вредата от раздразнението. Когато запушват ушите ни 
като кървава буца, нима тогава човек може да чува? Когато погледът се размътва, нима човек 
може да вижда? Когато над съзнанието пада завеса, каква придобивка може да има? Нужно е 
да пазим огъня като съкровище. Фосфорът на нервите изгаря като фитил, а какво струва без 
него лампата? Можем да наливаме в нея маслото на озонона, но без фитил нервите ни няма 
да дадат светлината на огъня.



 Символът на огъня ни напомня за най-свещеното вещество, което се придобива извънредно 
трудно, но се унищожава за миг. Как можем да очакваме резултати от снимките на 
излъчванията, ако започнем да се потапяме в тъмнината?

Неуморно предупреждавайте приятелите.

 370. Кажете на Ориола, златната птичка:”Когато летиш към високата кула, спомни си 
миналото. Спомни си как си разрушавала съкровищата и как после си се стремила към 
духовното творчество, но вече без да намериш пътя. Стремежът не изчезва и ще се прояви в 
живота. Ти притежаваш съкровищата на духа. Кои са тези, които имат отворен път пред себе 
си и много ли са те? Но този, който не среща препятствия по пътя си, трябва по-лесно да 
овладява пространството. Крилата са дадени на птиците, за да летят.” Запомнете това.

 371. Като изучавате фините енергии, вие се убеждавате, че сериозно внимание заслужават 
не само главните групи явления, но и тънките нишки на напрежението. Дори на първо място 
трябва да се сложат достъпните за наблюдение отлагания и съединения.

 Неотдавна започнаха да изследват сомата на организма. Също неотдавна си спомниха за 
пурпурната предпазна мрежа. Двете явления се отнасят към областта на огъня. Първото е 
следствие от дейността на фосфора. Второто дава силата на огъня, привлечен в 
пространството от здравите излъчвания на организма. Пазете огъня на тялото, за да бъдат 
мощни действията му. Нашите лекарства действат във връзка с този огън. Заслужават 
внимание не мускулите, а огневата вълна на нервите.

 Растението, което бе донесено от планините, ще ви даде възможност да направите редица 
полезни опити. Напрегнатата енергия на сока подхранва сила на огъня.Но трябва да се 
изучават и другите способи за приложението му. Топлината, която се произвежда от 
есенцията на листата и маслото на кората, е най-доброто укрепващо средство на предпазната 
мрежа.

 Между двете начала на светлината и тъмнината предпазната мрежа сияе като броня. 
Наистина тази линия представлява границата между светлината и тъмнината! От една нова 
страна се приближаваме към златната среда на закона на Буда.

 Линията разделя началата. Като мълния тя произтича от единния принцип на Първоизвора. 
Като защита и мост огънят съединява противоположностите. Колко много хора би трябвало 
да ценят силата, която обединява! Който я владее, е победител на мрака!

 Лекарите трябва да изучават значението на сомата и на защитната мрежа.

 372. Полезно е да се осъзнаят междупланетните битки. Не може по друг начин да се нарекат 
стълкновенията между болната и здравата атмосфера. Естествено, токовете, за които 
споменах, защитават планетата от отровните изпарения. Съзнанието на живите същества 
много спомага за тези печални явления. Не можете да си представите дори колко голяма е 
опасността от тези излъчвания. Само владеенето на пространствения огън може да донесе 
известно разреждане. Но този огън трябва да бъде приложен в живота.

 Недостатъчно е да се наблюдават признаците на огъня в човешкия организъм. Трябва да се 
обърне внимание как той действа на съзнанието. Тези прости опити ще ни дадат една 
техника, която не може да се изрази с думи. Огънят се приближава към живота много по-
често, отколкото се мисли.

 373. Подвижността на съзнанието е качество на висшия съвет. Трябва да разберете, че едно 
царско въплъщение може да се смени с въплъщението на обущаря, без това да означава 
понижение. На земята трудно схващат подвижността на външните форми, защото нямат 
представа за издигането на духа. При подвижността се учим да обхващаме предмета от 
всичките му страни и така формулата “с човешки ръце и крака” престава да бъде нещо 
отвлечено. По този начин схващайте и неизменността на общия план. Така търсете и вие. Не 
се спирайте на едно решение. Ако враговете ви преградят един път, с това те ви откриват 



друг.

 374. Следващият Учението се лишава от така милото на хората бездействие. Но 
неследващият получава пълен порой карма. Отсъдете, кой е избрал верния път? При 
изпълнението нима може да има неудачи? Учението като щастие допринася за изтънчване на 
съзнанието. Къде да се намери сила, равна на следствията на Учението? Така внимателно 
спазвайте Нашите Завети.

 375. В какво се състои успехът на йога? Не в привличането на тълпи или в убеждаването на 
множество от хора. Около дейността на йога започва да се забелязва подражание, съзнателно 
и несъзнателно, волно и неволно. Хората започват да правят същото. Дори враговете, 
проклинайки, следват същия път.

 Като че ли около действията на йога се образува някаква особена атмосфера. Това е 
истинският успех— когато не парите, не множествата, а невидимият огън запалва човешките 
сърца. Желаейки да подражават, те навлизат в тази атмосфера и отнасят със себе си капки от 
същата творческа роса. Този успех не идва само отвън. Той е резултат от сътрудничеството 
между ръцете на човека и мисълта на пространството. Йогът се явява като канал и приемник 
на пространствената енергия. Затова йогът свети като призоваващ огън. Той съгражда това, 
което трябва да бъде изградено. Той слага камъните, които са предопределени за това място 
и дори враговете, тръпнейки, повтарят донесеното слово. Йогът не проповядва. Той рядко се 
проявява външно, но делата, които са му поверени, разцъфват с особен блясък. Някои не 
признават разцъфването им, защото тяхното предназначение е не да възприемат, а да 
запалват.

 Накъде ще полети огнената искра? Можем ли с един поглед да обгърнем всички запалени 
огньове и всички пътници, стоплени от Агни Йога? Огънят свети успешно, защото не свети 
за себе си.

 376. Как гледаме на успеха? Делото успява, защото по следите му вървят и приятели, и 
врагове. Прегледайте списъка на подражанията и знайте, че това е все от Нашия огън. 
Грешките изчезват в огъня на следването. Смело може да се плува, когато напред блестят 
фарове и когато опасностите са обгърнати от воала на Световната  Майка.

 Световната Майка не се бои от Великата Игра.

 377. Пазете Учението като бисер. Издигайте книгата на Завета като радостта на деня и като 
грижата за възхода. Дръжте Учението като меч на стража. Може ли да се отнасяме с 
небрежност към Завета на живота! С какво друго ще изменим нашия живот? Къде ще 
намерим приложението на това царство на духа, което живее в нас?

 Пребройте дните, прекарани недостойно, и ще се ужасите. Пребройте часовете, неотдадени 
на Учението, и ще заплачете. Може ли да се даде един час от Учението за цяла торба злато? 
Можем ли да се примирим с дрехите на невежеството, когато дрехата на красотата е 
обкичена с цветята на Световната Майка? Как е възможно да прекарваме деня обикновено, 
когато по пътя са разпръснати съкровища? Към необикновените прояви на живота трябва да 
се привикне.

 Металите се привличат само от магнита. Затова подкрепяйте магнита на духа. Без тази храна 
духът няма да види колко много врати са отворени.

 Според закона за обмяна на веществата е нужно да се създаде един поток на възприемане и 
даване. Не мислете че прочетеното веднъж остава завинаги в съзнанието. Не е добър 
градинар този, който само веднъж посещава градината си! Трябва да разбирате знаците, но за 
това е нужно да ги направите свои. Нашата книга стои близко до Нас. Прекрасно е понятието 
за обожаване, чрез което животът се преобразява. Изпращаме ви пожеланието да бдите над 
Учението.

 378. Успяхме да ви посочим ритъма на додекаедъра, но това не беше лесно. Ще отбелязваме 



всички признаци на огъня и на психичната енергия. По този начин ще затвърдим схващането 
за сходство между тези две висши понятия, ще открием проявите на висшите енергии във 
всекидневния живот. Ужасно е, че най-добрите прояви на енергията не привличат 
вниманието на хората. Може да се припомнят случаи, когато хората са чули и видели нещо 
много забележително, но са го захвърлили в сметта. Какви преображения иска още 
човешкото око?

 Когато човек вижда и чувства самозапален и неизгарящ огън, той отсича — това е 
електричество. Когато чува да звучи струна във въздуха или камбанен звън, без да има 
камбана, той стига до някакво смътно заключение за звуковите вълни. Когато види цветни 
звезди около себе си, отива при очен лекар. Когато види нови формации в пространството, 
мисли за метеоритния прах. Когато получава предмети от пространството, подозира съседа 
си. По-далеч от това въображението му не отива. Но почти никога човекът не обръща 
внимание на проявите на своя организъм. А всъщност тъкмо тези малки наблюдения дават 
начало на големия опит. Заключението не трябва да бъде подсказано със заповед. То трябва 
да дойде по каналите на психичната енергия. Нека бъдем внимателни.

 379. Обвивките и сомата на жлезите са достъпни за огъня. Затова чувствителността на 
жлезите е едно предимство.

 380. Първата проява идва като гръм, а последната идва в тишина. Гласът на мълчанието не 
може да бъде чут без проявата на гръмотевицата, толкова е труден и изморителен. Но 
същността е в мълчанието и след гръмотевицата непременно следва тишина. А къде е 
тъмнината за окото, познало светлината? И къде е мълчанието за духа, дочул раждането на 
звука? Как би могла Materia matrix да не звучи и да не блести?

 Известно е, че за да се отвори един затворен съд, откъдето е изтеглен въздухът, той или 
трябва да бъде счупен, или да му се въздейства с най-деликатния ритъм. Така и при другите 
прояви на материята трябва да свикнете да забелязвате не походката на слона, а летежа на 
пеперудата. Това не е лесно да се научи, защото животът е пълен с удари на чук. Висшите 
енергии не са приети във всекидневния живот. Колкото по-далеч отиваме, толкова по-грубо 
човечеството прилага завоеванията на нисшите сили. В живота можем да изчистим острието 
на разбирането за висшите енергии, защото бъдещето е в тях.

 381. Особено трудно е да се забележи нещо, несъпроводено с обикновените нервни реакции. 
Това е самообладанието на Йога.

 382. Потокът на живота носи един постоянен ритъм на енергия. Когато центровете-
приемници са отворени, нищо не може да попречи на новите постъпления. Не възрастта и 
болестите, а предразсъдъците скъсват нишката на щастието. Самораздразнението е дъщеря 
на предразсъдъка. Невъзможно е да се освободим от раздразнението, докато не изкореним 
предразсъдъците. Нека постоянният стремеж ни помогне правилно да преценяваме 
явленията. Нужно е не да се отказваме от живота, а да знаем да го ценим. Като меч на 
правдата поръчителството трябва да очертае границите на правилното отношение.

 Нужно е да препрочитате книгите на Учението, защото всеки ден ще ви посочи ново 
приложение.

 383. В бъдещите достижения особено внимание трябва да се обърне на това, духовното 
развитие да бъде паралелно със състоянието на тялото. За тялото е трудно да догонва духа. 
Затова когато духът се издига нагоре, се явяват пристъпи на тъга.



 Има още едно обстоятелство от не по-малко значение, заради което настоявах да избягвате 
по възможност произнасянето на личните имена. Обръщайки се от разстояние към едно 
лице, хората му причиняват известна тежест, ако духът му е достатъчно чувствителен. Вие 
сте забелязали, че йогите често сменят местата си и избягват да произнасят имена. Това е 
защото те знаят следствията, които се появяват в пространството в резултат на имената, 
когато това произнасяне е съпроводено с известно знание на Учението.

 Само в крайни случаи е допустимо да се употребява волята по отношение на живи същества. 
Трябва да се знае, че развитието на духа се отразява върху тялото. Когато духът поеме 
известна тежест, се явява реакция в тялото. Този, който се издига духовно, трябва да бъде 
пазен. В това отношение хората са най-несъобразителни. Те са готови да стоварват най-
дребнавите си желания върху всеки, който се издига, без да държат сметка за вредата от 
своето лекомислие.

 384. Трябва да се научите да организирате психичната енергия. Видяхте колко е вредно 
несъответствието на силите за резултатите. Ако при това проявите и нетърпение, може да 
останете без никакъв резултат.

 385. Благословеният посочил на учениците си факир, който с голямо изкуство хвърлял меча 
си. Всеки удар попадал точно в целта и две момчета бързо отново му го поднасяли. 
Благословеният казал: “Този човек е достигнал съвършенство в хвърлянето на меча. 
Хвърленият меч веднага му се донася обратно. Същото е и с всяко даване, когато то е 
съвършено. Затова учете се как да жертвате, защото жертвата също е изкуство.”

 После Благословеният посочил един мълчащ човек и казал: “Кой може да определи 
границите на мълчанието? Трудно е да се намери точната дума, която трябва да употребим, 
но още по-трудно достижима е красотата на мълчанието.”

 Така Благословеният учил на мълчалива жертва.

386. Психичната енергия трябва да бъде упражнявана — видяхте колко е трудно нейното 
приложение.

 Трудно е да се определи с думи къде и до каква степен ученикът може да се ползва от 
силите на Учителя. Само изтънченото разбиране ще ни даде правилно отношение. 
Невъзможно е да се посочат точно правилата за отношенията между Учителя и ученика, но 
животът дава нужните формули, показвайки как може да се върви по пътя.

 387. Някои от опитите с психичната енергия са достатъчно достъпни и полезни. 
Упражняването на енергията върху хора и животни е съпроводено с опасности, защото не е 
лесно да се избегне един обратен удар.

 Ако пък обектът се окаже твърде слаб, е вредно да го пробваме. Но остава още една трета 
група. Особено поучителни са опитите с растенията. Естествено, този опит ще отнеме 
няколко месеца, но той ще ни даде най-добри указания за организирането на психичната 
енергия. Вземете няколко растения от един вид и приблизително на еднаква възраст. Видът 
им може да бъде според личния вкус. Сложете ги в едно помещение и ги наблюдавайте 
лично, без да оказвате каквото и да било предпочитание към някое от тях. След два месеца 
разделете растенията на три групи и ги поставете на отделни места. Към първата група се 
отнасяйте безразлично, към втората отправяйте най-добрите си желания, а към третата — 
волята за унищожение. Всички тези въздействия трябва да стават от близко разстояние, като 
си служите с ритъма Махаван.

 Много полезно ще бъде въздействията да се засилват и отслабват на всеки седем дни. 
Достатъчно е три пъти на ден — при залез, по обед и сутрин. Сутрин можете да поливате 
растенията, прибавяйки към водата шепа сода. Вечер можете да поливате с разтвор от 
валериан. Можете да продължавате опита, като се стараете действията ви да бъдат ритмични. 
Не бива да вземате отровни растения или растения от семействата на лилиите и папратите. 



По този начин можете да засилите еманациите на психичната енергия.

 По-нататък можете да наблюдавате интересните следствия от въздействието на психичната 
енергия върху водата и въздушните течения. Така в хода на всекидневното ни съществуване, 
без да бягаме от живота, можем да извършим много полезни неща.

 388. Камъните не отстъпват от растенията при опитите с психична енергия. Ритъмът кара 
пясъка да се разполага в правилни форми. Психичната енергия може да произведе вибрации 
със същите следствия. Старата поговорка, че волята премества планини, се основава на 
вибрациите.

 389. Империлът е главният разрушител на психичната енергия. Не трябва да бъдат 
забравяни и следните три причини за смущения: страхът, съмнението и самосъжалението. 
Когато бъде възможно да се измерва психичната енергия по механичен начин, ще бъде 
интересно да се види как тези помрачители прекъсват тока на енергията. Този ток се 
поддържа от усилията, които се правят при самоотричането и подвига. Отвлечените понятия 
ще засвидетелстват признанието на енергията на жизненото начало, измеримо и познаваемо.

 Огньовете, извикани от ритъма, като засилват психичната енергия, могат не само да се 
увеличават, но и да извършват полезна работа. Огънят на пространството поразява като меч 
всичко, което носи тъмнината.

 390. Проявите на силата и енергията са успешни, когато има правилно съотношение в 
напреженията. Доказването на психичната енергия като доловима субстанция ще създаде 
нова мисъл навсякъде в живота.

 391. Неотдавна ви изпратих една тибетска монета, която бе поставена върху масата, под 
един ръкопис, за да можете по-лесно да я намерите. Обаче никой не повдигна ръкописа. На 
сутринта жената, която чисти стаята, я постави на видно място, но никой не я забеляза, 
докато не беше взета оттам по ново указание. Често същото нещо става с последствията на 
кармата. Подаръкът е даден, но е нужно и да го вземем. Често обаче пред очите ни има 
толкова неща, че изпратеното остава незабелязано.

 Следствията на кармата са два вида: едните се отнасят към определена дата, другите са 
свързани с определена личност. Понякога кармата на определеното време може да бъде 
превърната в карма на личността. Но в никакъв случай не трябва да се осъжда Учителят. Как 
може да се познава съчетанието на всички обкръжаващи обстоятелства? Да вземем един 
пример. Можем да предвидим картините на бъдещето за двата вида карма; но ако външните 
обстоятелства поемат върху себе си кармата, това не значи, че нещо, веднъж зародено в 
пространството, може да се унищожи. Може би то ще вземе нови форми, но няма да изчезне. 
Така и тук добре организираната психична енергия може да помогне, задържайки срочната 
карма около личността.

 392. Владеенето на огъня е съпроводено с много опасности. Не е лесно да се пробуди 
огънят, но осъзнавайки го, трудно е да се преодолеят свойствата на всепроникващата стихия. 
Съществото, което е осъзнало огъня, започва да звучи на зова на пламъка или става 
пламеннозвучащо. Можем да вземем за пример вчерашното земетресение. Сърцето получи 
едно опасно смущение, защото земетресението е резултат от дейността на огъня. Цялото 
същество е подложено на сътресение от стълкновението на различните огньове Но проявата 
на огъня е толкова важна като стъпка по пътя на еволюцията, че съветвам да бъдете 
извънредно внимателни при овладяването на тази стихия. Това е една съществена част от 
опита за реализиране на контакта с Космоса.

 Пътят на огъня е път на достиженията. Този процес трябва да се следва без бързане, без 
раздразнение, със спокойствие. Може да се разчита, че Ние ще помогнем външните условия 
да не се явяват като затруднение. Но не бива да схващате знаците на успеха като знаци на 
ужаса. Човечеството е свикнало да отчита отнасянето на нечистотиите като разрушение и 



започването на строежа като безпорядък. Затова бъдете внимателни и действайте, без да 
бързате. Сроковете ще ви посочим ние.

 393. Няма такова препятствие, което човешката воля да не може да превъзмогне. Казвам 
това не за утешение, не за ободрение, а като нещо неопровержимо. Хората отдавна засилват 
волята, но не разбират, че е необходимо да достигнат известна степен на съзнание, което ще 
даде на волята пълни права за действие, когато може да се каже: всичко е позволено.

 На кого може да бъде доверено всичко? Само на този, който няма да го изврати и 
злоупотреби. На този, който е силен в съзнанието си. На този, който познава Учението. 
Колко много са тия, които се хвалят, че знаят Учението, а всъщност те не го познават! 
Скучно им е да препрочитат познатите слова.

 С огнен зов, като сокол от поднебесието трябва да призовем тънкостта на разбирането. 
Призовават сокола и той послушно каца на ръката. Така върху огъня на съзнанието ще слезе 
истинското разбиране на нещата. Без огъня няма да преминете през мрака. Помислете само 
какво нечувано наставление! Но нали не сте запалили вашия огън. И дори не сте забелязали 
къде е източникът на огъня. Не се ли надсмивате над тези, които са намерили огъня? И не 
знаете ли, че те не са го намерили за себе си, а за човечеството?

 Но на тези, които са намерили огъня, казвам: всичко е позволено. Вие знаете как се върви 
над бездната. Опасността е радост за вас. Между славата на Учението за вас пламват 
огнените знаци и въплащават неизреченото.

 Ценно е, че огънят не е нещо отвлечено, той е видим. Огънят е мярката на позволеното. 
Огънят е знакът на пълното доверие.

 394. Усърдието е нужно понятие. Така също признанието на Йерархията е едно рядко 
качество. Мъглата над човечеството е голяма и затова мислите могат да бъдат изпращани 
само чрез най-обикновени способи. Затова по-лесно е да се направи една мозайка от отделни 
части. Не е необходимо да се изисква завършена линия. Частите и ще се създадат една след 
друга според разположението на духа.

 Не бива да принуждаваме, не бива дори да убеждаваме. Можете само да давате, 
циментирайки даденото с чувство. Но чувството не винаги гори.

 395. Всеки човек има своя дарба. Чрез съпоставяне на различни неща може да се създаде 
картина с особено значение.

 396. На Запад говорят много за телепатията, но съвсем не познават нейното приложение. 
Например правят опит с две станции, които трябва да работят едновременно. После 
изчисляват разстоянието, като че ли силата на мисълта се изчислява с километри. При този 
опит най-същественото, т.е. резултатът от мисълта избягват от изследователите.

 Знаете, че моят отговор идва в различно време, защото трябва да се държи сметка за много 
магнетични и атмосферни влияния. Може ли разликата от няколко минути да има влияние 
върху следствията на мисълта? А според западното схващане опитът би се считал за 
безрезултатен.

 Въздействието на мисълта съвсем не се забелязва на Запад, където се търси само да се 
регистрират фактите. Но научното изследване ще трябва да има предвид законите за 
разпространението на мисълта във връзка със съвкупността на физическите условия. 
Развитието на мисълта ще даде много решения според различните вълни. Могат да се 
забележат известни скокове на мисълта, като че ли до вълните се докосва камък. Така 
мисълта достига до неочаквани места. Това разпространение налага отговорност върху 
мислителя.

 Като се научим да се радваме на широтата на отговорността, ще се научим да ценим 
значението на мисълта и ще изучим законите и. Много чувствителни апарати ще дадат 



възможност да се фиксират следствията на мисълта. Така още една ценност ще бъде 
извлечена от хаоса.

 397. Изучавайки предаването на мисълта, човечеството ще обърне внимание на всички 
съпровождащи го явления както благотворни, така и отрицателни. Последствията от мислите 
отиват много по далеч, отколкото може да стигне въображението на хората. Първо хората ще 
разберат колко много си вредят като отнемат и отегчават силите на другите. Едно от 
значенията на отшелничеството е било скриването, за да може да се запази психичната 
енергия. Един наш добър сътрудник се обяви за умрял, за да може да избегне хорското 
зрение. Като че ли облекчен от някакъв товар той казваше: “Изглежда, като че ли са ме 
забравили”. В такъв случай може да се наблюдава как мислите с изключение на безличните 
пространствени мисли — минават и отминават покрай нас. Но безличните мисли обикновено 
не причиняват вреда. Не казвам, че трябва да се откажете от лични мисли, но нужно е да 
съзнавате цялата отговорност.

 Ако наблюдавате заобикалящото без предразсъдъци, ще дойдете до заключение, че Нашите 
методи се отличават от условните закони. Ако е нужно да се въведе призоваването на огъня в 
живота, това не може да се осъществи с условните държавни мерки. При това знаете, че 
замяната на обикновеното със “свръхестественото” не обезобразява живота, а му придава 
красота и широта.

 398. Правилното съотношение между устремите на индивидуалността и непоколебимостта 
на закона ни дава златния път, който блести в глъбините на всяко разширено съзнание. 
Колко необходими наблюдения могат да се правят дори и без чувствителни апарати. 
Сравнението на атмосферните условия със състоянието на човечеството нима няма да даде 
на управниците ключа на разумните съображения? Нима магнитните бури няма да окажат 
влияние върху социалните постановления? Слънчевите петна, пълнолунието, преминаването 
на планетите и много други мощни условия влияят на основните прояви на чувствителните 
организми. Дори растенията и животните реагират на космичните проявления. Възможно ли 
е човекът, разпоредителят, да не заслужава внимание?

 Дори въздействията на земетресенията и метеорите не се изучават. Редом с изследването на 
съдържанието на метеоритите не е ли редно да се наблюдават и следствията на метеоритите 
върху психичната енергия на населението?

 Наблюдавайте как влияят подземните газове, които са много повече, отколкото се 
предполага. Но полицаите на науката обръщат внимание само на най-грубите и очевидни 
произшествия, докато най-важните и масови въздействия се отхвърлят.

 Наблюденията над психичната енергия на човечеството са по-важни, отколкото 
измерванията на влагата и температурата. Човешката мощ заслужава да и се обръща 
внимание.

 399. Обикновено методът на Учението се осъжда от две страни. Привържениците на старото 
не могат да ни простят вниманието ни към съвременната западна наука. Последователите 
пък на Запада не могат да ни простят почитанието на проявите на древната Мъдрост. Западът 
е забравил езика на символите. Когато Западът слуша да се говори за Небесния дракон, той 
се усмихва. Но когато споменем за “слънчевата змия”, усмивката изчезва. И особено когато 
слънчевата змия се превръща в змията на слънчевия възел. И баснята става физиологически 
факт, защото когато се пробуди змията на слънчевия възел, само тогава стават достъпни 
четирите форми на небето. Символиката на древната мъдрост е основана на сравнението на 
макрокосмоса с микрокосмоса. Затова и в най-отвлечените образи търсете човешкия 
организъм с неговите възможности.

 На Запад срещаме много условни термини, но това не ни отклонява от техния смисъл. 
Нужно е само да се отхвърлят предразсъдъците.



 Често чуваме оплаквания за неефикасността на Нашето Учение. Оплакват се обикновено 
тези, които не го прилагат. Нима запечатаното лекарство може да помогне?

 Не са много тези, които могат да се похвалят с познаване на Учението. Те или го нагаждат 
към своите стари схващания, или го четат на откъси, без да съчетават смисъла. 
Лекомислието е интернационално явление.

 400. Защо обикновено срамежливо и нерешително се свидетелства за Учението? Защото 
проблемите на живота не тревожат човечеството. Съществените въпроси на живота не се 
засягат от всекидневието. Проявите на необикновеното се посрещат като грешки на 
природата. Формите на законите са сковани от малодушието. Идолът или отрицанието както 
и по-рано си остават стражари на човека. Учението на живота се намира или в условностите 
на биологията, или пък се гаси с тамяна на храмовете.

 Нужно е най-после да се обърне внимание на това, което ни обкръжава, особено сега, когато 
може да се наблюдава необикновеното напрежение на космичния процес. Чувствителните 
апарати на нашия организъм работят също така усилено. Напрегнатата атмосфера подканва 
хората да се отнасят искрено и внимателно към космичните сили. Абсурдно е да се 
надсмивате, когато изобщо не знаете за какво става дума. По същия начин бихте могли да се 
надсмивате над формулите на висшата математика, щом тя не ви служи да си сготвите обяда.

 Ние не жалим време, за да обърнем вниманието на хората върху тези очевидности, защото 
когато се касае хората да се отправят към психичната енергия, всичко е полезно.

 Странно е, че човек трябва да бъде уговарян да употреби отдавна принадлежащата му сила. 
Това е психиката на дивака, който се бои от всичко, което е било непознато на неговия дядо. 
Но въпреки това пространствената мисъл действа!

400. Защо обикновено срамежливо и нерешително се свидетелства за Учението? Естествено, 
защото проблемите на живота не тревожат човечеството. Съществените въпроси на живота 
не биват засягани от всекидневието. Проявите на необикновеното се посрещат като грешки 
на природата. Формите на законите са сковани от малодушието. Идолът или отрицанието, 
както и по-рано, си остават стражари на човека. Учението за живота се намира или в 
условностите на биологията, или се изгасява с тамяна на храмовете.

Нужно е, най-сетне, да се обърне внимание на това, което ни обкръжава, и особено сега, 
когато може да се наблюдава необикновеното напрежение на космичния процес. 
Чувствителните апарати на нашия организъм работят също така усилено. Напрегнатата 
атмосфера подканва хората да се отнасят искрено и внимателно към космичните сили. 
Абсурдно е да се надсмивате, когато изобщо не знаете за какво става дума. По същия начин 
бихте могли да се надсмивате над формулите на висшата математика, щом тя не ви служи да 
си сготвите обяда.

Ний не жалим време, за да обърнем вниманието на хората върху тези очевидности, защото 
всичко е полезно, когато се касае да се отправят хората към психичната енергия.

Чудно е, че човек трябва да бъде уговарян да употреби отдавна принадлежащата му сила. Та 
това е психологията на дивака, който се бои от всичко, което е непознато на неговия дядо. 
Но, въпреки това, пространствената мисъл действа!

401. Учението се разлага от бездушното му повтаряне. По същия начин трябва да се схващат 
и свойствата на ритъма. Естествено, в основата на всеки кристал стои привличането и 
пулсацията. Но пулсацията, или с други думи ритъма, е проява на жизнения принцип. Затова 
един ритъм може да бъде жив или мъртъв. Живият ритъм, одухотворен от действието на 
съзнанието, ще даде за следствие съчетанието на висшите енергии. Но ритъма на устните 
дава мъртъв, нарушаващ мъдрото мълчание звук, и затова принася само вреда. Страхувайте 
се от бездушните повтаряния! Наистина, те разрушават най-скъпите съкровища на духа. Ако 
едно действие е основано само на страха или на користта, то дори един скелет може да 



произвежда по-полезен ритъм. Иначе войсковият барабанчик би бил най-полезния ритмист. 
Може ли да очакваме огън от удара на опашката на куче, което очаква храна? Помнете това, 
когато се занимавате с висшите енергии, когато възнамерявате да се приближите към 
проявите на огъня и да го извикате в живота.

Когато ви дадох ритмите на пространствения огън, аз предполагах положението на 
духовното съзнание и стремежа, без каквито и да било низки подбуди. Отдавна е казано за 
двата огъня: огъня-творец и огъня-разрушител. Ако първият свети, то вторият изпепелява и 
изгаря. Но аз ви отправих само към огъня-творец. Вий видяхте сами как можете да се 
приближите към огъня и дори дневната светлина не пречеше на вестителите на 
пространството. И звездите почнаха да се обкръжават със знаци. Трябва да пазите тия огнени 
знаци и да се научите да събирате най-добрите дарове на съзнанието. Не удара на юмрука, а 
лекокрилото издигане води към Вратата. Пазете се от всекидневното бездушие.

402. И още един враг заплашва Учението — това е недоверието. То преустановява най-
нужните и най-близките достижения. Чудно е как хората не знаят да се отнасят с това, което 
е ново за тях! Самоуважението е толкова слабо и въображението е толкова бедно, че хората 
се страхуват да допускат нещо, което излиза вън от границите на обикновеното. По-лесно е 
да се отрича, отколкото да се наблюдава. Изчезнете всички вий, които отричате! Без вашата 
посредствена мисъл слънцето по-ярко ще засияе и крепостта на знанието ще се въздигне.

Как оскърбително е да се гледа дребнавото, сивото недоверие, лишено от най-малката следа 
на смелост! Недоверието свива гнездо на почвата на отхвърлеците. Ний винаги настояваме 
на опитното познание. Ний казваме колко бавно се добиват средствата и резултатите. Но ний 
не допускаме, че мислещият човек ще отхвърли възможностите за познание. Колко пъти 
знанието е поставено от някои в зависимост от материалните награди! Така постъпват и 
малките деца, до седемгодишна възраст.

Може да се наблюдава как понякога човек, приближил се до Учението, си завоюва прекрасни 
възможности, но продължава да мечтае за просешка награда.

Нека издигнем Учението като велика радост на живота.

403. Преди всичко, не казвайте на новодошлите, че Учението на Агни Йога е лесно. 
Наистина, то не е лесно. В него има много напрежения и опасности. Никой не трябва да бъде 
примамван чрез леснина и удобство. Бавно се достига владеенето на огъня. Всяко 
преждевременно избързване заплашва с пожар. Най-висшето достижение ще бъде низше 
пред следващото.

Вий знаете колко трудно е да се види Фохата, какви многогодишни усилия са нужни, за да 
може да се прояви тази енергия. Но какво би казал слабият дух, ако узнае, че зад Фохата стои 
Парафохата, който има източника си в Панфохата? Тези енергии могат да изпълнят с радост 
и любов само силното съзнание. Малцина са тези верни строители, които самоотвержено 
възприемат пространствените мисли в чашата на сърцето. Те не се боят, че ще се обгорят в 
огньовете на далечните светове. Те не отказват да носят тъгата от окръжаващото ги 
несъвършенство. Огньовете с много блясъци се приближават към тях и искрите на 
пространственото съзнание разговарят с тях, запалвайки в мълчанието техните мисли и 
отговаряйки на въпросите им. Не е лека сянката на Благодатта, но тя ни води в чертога на 
Висшето.

В много древни Учения се говори за символа на съзиждането. Това трябва да се разбира 
буквално. Около Агни Йога винаги ще намерите построения. Най-голямата трудност при 
изграждането ще бъде нова степен в преодоляване на несъвършенството. Проявата на 
светлината не е лесно нещо, но затова пък огъня на пространството осветлява далечните 
светове.

 не оставяйте слабите да се приближават. Те не биха удържали съкровището. По-добре е да 



се доверявате на малцина. Те ще вземат решение в правилна посока. Те ще обикнат трудното 
и не ще извършат предателство.

404. На Запад се появиха много йоги, магьосници, учители, магнетизьори, окултисти, които 
се движат около проявите на волята. Умножавайки чудесно своите доходи, те учат всекиго, 
срещу еднакво заплащане, как да подобри материалните си условия, как да предразполага 
към себе си хората, как да придобие влияние в обществото, как да направлява работите си, 
как да диктува много заповеди и как да превърне живота в прекрасна градина. Развивайки 
волята, някои от тези учители като че ли следват правия път, но те не посочват целта на това 
странстване и така още повече влошават тежките условия на живота.

Силната воля, която работи за усилване на старите предразсъдъци, не е ли същински ужас? 
Колко усилия са нужни, за да бъдат премахнати лошите следствия от тоя духовен разврат на 
подобни неоокултисти! Имитаторите на Хатха Йога все още са из най-малко вредните. 
Преди всичко, Учението не може да се продава — това е най-древен Закон. Учението 
поставя за цел съвършенството; иначе то не би имало бъдеще. Учението не обръща внимание 
на личните удобства, иначе то би било себелюбие. Учението предвижда украсяване на 
живота, иначе то би потънало в грозота. Учението почита знанието, иначе то би било 
тъмнина. Прилагането на Учението в живота става не чрез измислени обряди, но въз основа 
на опита. Считам, че пътят на Учението върви вън от черупките на отживялото. Радостта е 
особен вид мъдрост.

405. Чудесата трябва да бъдат избягвани, защото приложението на психичната енергия ще 
бъде висша проява на очистения рационализъм.

406. Помислете за това, какво нещо е опасността. Тъй наречената опасност не е нищо друго, 
освен страх за настоящето ви състояние. Ако знаехме, че всяко състояние се създава от 
съзнанието, което е непобедимо, страх за физическото не би съществувал. Опасността, за 
която тъй често предупреждават, би се разтворила от съзнанието. Затова ръста на съзнанието 
е най-същественото условие за движението напред. Вместо опасности, ще останат само 
препятствия, но те ще бъдат само средство за развиване на енергията. Ако планината бъде 
съвсем гладка, не бихте могли да се изкачите на върха. Благословени да бъдат камъните, 
които разкъсват обувките ни при нашето възхождане! Така, бъдете уверени в отсъствието на 
опасности.

Всяка промяна на състоянието ще бъде един взрив на съзнанието, но от взривовете се 
създава космичния пулс. Бедно е съзнанието, което не може да владее подходящите си 
състояния. Нашият щит е неуязвим. Всяко петно на страха е прицел за вражеската стрела. 
Но, измивайки тия срамни петна, ще станем неуязвими, като телата на далечните светове. 
Развиването на Агни Йога ще стане щит на мисълта. Всепроникващият огън, при 
осъзнаването му, дава една чиста сила и изпълва извора на обновата.

407. Не се отдавайте на тъжни мисли. Тези мисли са като ръжда на меча на победителя.Не 
може да има тъга там, гдето е близко горнилото, в което се твори живота. Прочетете 
Пураните, обръщайки внимание само на буквата, и книгата на Мъдростта ще ви се стори 
като гробище. Но гдето е огънят, там няма печал.

Да наблюдавате живота в пространството, това значи да познавате и да се приобщите към 
живота на космоса. Човешкият живот не може да се освободи от законите на психичната 
енергия. Толкова по-абсурдно е да се загасва съзнанието. Трудно е дори един ден да се живее 
без вода. Също така тежко е за нашето съзнание да бъде лишено от светлината на далечните 
светове. Трябва да свикнем с мисълта за великия живот, както сме свикнали с храната и 
питието.

Учението, основано на опита, дава на всеки, който мисли, радостта на приложението. И тъй, 
да не умаляваме това, което е безкрайно велико и близко до нашето съзнание. Да не 
включваме в предварително определени граници това, което идва към нас като дихание на 



Световната Майка. Ще кажем колко е радостно да се служи на обновлението, без да се 
страхуаме от лъжлив път. Почвайки с най-очевидното и осезаемото, следвайки неизменните 
закони, нека отдадем най-добрите грижи за Учението на живота.

Да не мине нито един ден, нито час, без да вземем участие в приложението на Учението. 
Пазете Йога като път на светлината, знаейки колко щедри са искрите на нейното сияние! Не 
ще скъсаме връзката, но ще я продължим.

Както слънцето е неуморно, така и Агни е неугасим!

408. Три мишки се приближили към един отшелник, привлечени от неговата неподвижност. 
Той казал на всяка от тях:

“ Ти се посели в брашното, но макар че там има запаси, достатъчни за целия ти род, от това 
ти не стана по-добра”.

“ Ти си избра за местожителство книгите, и макар че си изгризала не малко от тях, но не 
стана по учена от това.”

“ Ти се установи между свещените предмети, но с това не стана по-възвишена.”

“ Наистина, мишки, вий можете да станете хора. Като тях вий посрамяте дадените 
съкровища.”

Три лъва дошли при отшелника. Той казал на всеки от тях: “ Ти току-що умъртви пътника, 
който бързаше към семейството си.”

“ Ти отне единствената овца на една сляпа жена.”

“ Ти разкъса коня на един пратеник, който носеше важни новини.”

“ Вий, лъвове, можете да станете хора. Издигнете вашите страшни глави и започнете война. 
Не се учудвайте, че хората ще се окажат по-жестоки от вас.”

Три гълъба долетели до отшелника. Той казал на всеки от тях: “ Ти изкълва чуждото зърно, 
считайки го за свое.”

“ Ти изтръгна лечебното растение, а те почитат като свещена птица.”

“ Ти сви гнездо в чуждия храм и, в името на суеверието, застави хората да те хранят.”

“ Наистина, гълъби, време е вече да станете хора. Суеверието и лицемерието отлично ще ви 
хранят.”

409. Учителят не ви кара да осъждате пороците, но сравненията с нисшите същества са 
много полезни за простите умове. Наистина, много животни чувстват по- добре от хората 
психичната енергия. Хората се гордеят с разсъдъка, но защо тоя разсъдък не попречи на 
техните низки действия?

410. Главното е да се захванат неочаквани кръгове. Не мъдро да се ограничаваме с някакви 
колибки, заобикаляйки дворците. Тясно ще е, ако се заседне в палатите, забравяйки 
колибите. Не се ограничавайте. 

411. Всеки лист охранява благоденствието на човека. Запалете огньовете на езграничното 
познание. Всеки камък е готов да пази сигурността на човека. Намерете мъдростта на 
безстрашния устрем.

412. Ценя всяко ваше добро настроение. Може да се строи с добри камъни. Учителят се 
радва, когато може да даде нови условия. Но трябва да помните, че понякога началото е 
подобно на безпорядък. Хората зле различават щастието от нещастието, успеха от неуспеха и 
радостта от скръбта.

413. Не е предразсъдък мястото на Учителя да бъде в най-добрия кът на стаята. Това е 
мястото на поканения на трапезата. Той може да дойде всеки момент и ще му покаъат, че го 



очакват. Това е постоянния знак за очакване и готовност, като зов от отворения прозорец. 
Нека сред изграждането и битките да оставим място за една мигновена усмивка.

учението расте спираловидно, както всичко съществуващо. Щастливи са тия, които са 
разбирали последователните смени на спиралния огън. Върхът на пламъка се е изобразявал 
от древните като плоска спирала. Тази стихия изобразява особено ярко началото на 
движението. Можете ли да твърдите, че се занимавате с Агни Йога, ако не познавате поне 
началото на вътрешния огън? Чистият стремеж има за резултат пламването на огъня. Трябва 
да се обърне внимание на тези първи прояви и на съпровождащите ги условия. Затова е 
нужно да се развива истинска наблюдателност. А тя не се добива лесно. Условията, 
способстващи тези прояви, са различни за различните индивиди: студ и топлина, звук и 
тишина, светлина и тъмнина. Дори такива противоположности предизвикват еднакви 
резултати.

Трябва да се наблюдават много условия. Ако тези, които са достигнали огъня бяха записвали 
всичките си наблюдения, щяха да помогнат много на начинаещите. Общата работа изисква 
преди всичко охрана на индивидуалността. И когато ни се струва, че всички начини са 
намерени, тогава сме най-близо до най-простия. Ще се учудите, констатирайки какви 
неочаквани подробности понякога могат да запалват огъня. Едно условие обаче е неизменно: 
чувствителност на потресенията и отвесно положение на гръбначния стълб. Впрочем при 
хроничното изкривяване може да помогне мускусът. Приемането на мускуса действа на 
фосфора, който възстановява течението на огъня.

414. Учението на Агни Йога изисква едно постоянно горене. Понякога е нужен отдих от 
външни прояви, но вътрешният пламък е неугасим. Символът на неугасимостта е даден в 
много учения като степен на познанието. Трябва да привикнете към проявите на постоянния 
огън. Указанието, което идва отвън, не е истински подбудител. Нашият огън гори като фар и 
е недостойно да му се пречи.

Запалването на огъня ще даде множество малки подробности и увлекателни опити. Учението 
предвижда направлението, но не свързва с мъртви обреди. Забележете, че най-значителните 
мистерии започвали да падат, когато обредите станали сложни и механически. Учението 
може да живее свободно, както пламъкът на пространството.

415. Упражнявайте, упражнявайте вашите сътрудници. Най-опасното за работата на човека е 
застоят. Нужно е високо съзнание, за да се издържи ритъма на дейността. когато настъпи 
часът на действието, хората обикновено се отдават на странични мисли и в резултат на това 
отправят към тигъра стрелата, която подхожда на врабеца. Това не е само несъобразителност, 
но и липса на внимание. Не е ли по-долу от животните човекът, който се е лишил от 
внимание?

Този, който е духовно неподвижен, няма да стане архат. Учителят понякога ви говори за 
необходимост от почивка, но никъде не е казано, че почивката е подобна на духовна смърт. 
Този, който се ограничава, нито чува, нито вижда.

Говорят за неподвижни Архати, но тази неподвижност е само външна. Мнозина се радват, 
когато намерят оправдание за своето бездействие. Всеки зов за дейност смущава духа им. 
Може ли такива хора да се допускат до стихията на огъня, която по самата си природа 
изисква бдителност? Огънят е скерцо и фуга. Анданте подхожда само за доугасващите 
въглени. Разбира се, различните вълни на пламъка съответстват на различни ритми, но Агни 
йогът никога не ще бъде лентяй.

416. Всяко време избира съответстващото Учение. В такова време всички предни Учения 
получават съвършено извратен облик. Самото човечество се опитва да приеме най-нелепите 
умаления за почитане на бащите. Но всяка фаза на Учението не изключва предишната. На 
това обстоятелство се обръща малко внимание., тъй като служителите на всяко Учение 
построяват своето благополучие на основата на отрицание на предидущите Учения. Но е 



лесно да се докаже непрекъснатостта на това, което хората наричат религия.В тази 
непрекъснатост се усеща един поток на същата тази енергия. Наричайки я психическа 
енергия, говорим за същата София от света на Елините или Сарасвати на Индусите. Светият 
Дух на Християните показва признаци на психическа енергия също така, както Адонай на 
Израел и Митра, пълен със слънчева мощ. Разбира се, никой не се съмнява, че огънят на 
Зороастър е огън на пространството, който вие изучавате.

Психическата енергия съединява огъня с Materia Matrix и Учението Агни Йога не нищо 
друго , а проявяване на съвременното използване на енергията, поток, който се приближава 
заедно със Сатия Юга. Това не е изостряне на спяща възможност, а е озарение във времето. 
Затова говоря – Учението не се продава за пари, то не се натрапва, то ознаменува Нова 
Епоха. И неприемането или отрицанието е ваша работа, но оповестяването е неизбежно.

Тази епоха може да се разбере справедливо или уродливо, но приближаването към нея е 
несъмнено. Може да се разруши мигновено строеното столетия, но от безумието се поражда 
единствено безумие. И не са ли безумни тези, които се стремят да просъществуват без ум, 
макар че кой ум не се храни с психическа енергия? За какво да търсим източника в тъмнотата 
на базсъзнанието, ако е лесно да се запали неугасващият огън и да се пристъпи в пълно 
съзнание.

417. Учението за Изкупителите има приложение навсякъде в живота. Наистина, както можем 
да влияем и да се приближаваме чрез терафими, така можем съзнателно да поемем върху 
себе си чуждата карма. При малките опити вий можахте да забележите как може да 
пренасяте върху себе си чуждата болка, когато това засягаше областта на нервите. По същия 
начин можете да приемате върху себе си следствията на чуждата карма. Най-после, можете 
да приемете върху себе си кармата на колектива. Следователно, названието Изкупител не е 
суеверие. Нужно е обаче да разбирате целесъобразността в това поемане на чуждата карма.

Кармата е най-сложното явление. От случайното действие, до дълбоките подбуди, всичко е 
многообразно и многоцветно. Трябва да се знае положително, кога е възможно и полезно да 
се намесваме в чуждата карма. Можете да си представите, кои именно са случаите на 
полезно и пълно със самоотричане намесване в съдбата на другите. По огньовете може да се 
съди за целесъобразността на намесването. Огньовете са най-добрите показатели при 
вземане на решение. В тях вътрешното съзнание се съчетава с пространственото. Нищо не 
дава толкова жизненост, както многоцветните пътеуказатели на огъня. Виждате, как 
отвлечените понятия за Изкупителите и за огъня на пространството стават реалност!

418. Учението не избягва живота. Учителят не минава извън. За да подкрепят различните 
духовни качества на сътрудниците, ние предлагаме различни мерки. Не може да се 
употребява едно лекарство за всички болести. Ние няма да отхвърлим заради един израстък 
една добра, проявена ценност.

419. Ний познаваме терафима. Ний знаем, че терафима може да бъде астрален или 
материален. Астралният свят стои по-високо от материалния и астралния терафим стои по-
високо от материалния. Само високо развитите същества могат да имат астрален терафим. 
Материалните терафими могат да служат на всеки съзнателен дух. Терафима е един вид 
модел на дадена проява. Според модела на кораба мореплавателят съди за това, което става 
на него. Гледайки един образ, хората се свързват с отсъстващото. Дори най-обикновената 
заклинателница иска преди всичко образа или употребяван предмет от лицето. Тези 
предмети направляват нейната психична енергия и помагат да засили да засили 
въздействието, като маяк или попътен знак.

При материалните терафими трябва за всеки случай да имаме специално изображение. Но 
астралният терафим има това преимущество, че той е един и приема видима форма само 
когато е необходимо. Затова той се явява като пътеводен знак във връзка с достиженията на 
съзнанието. Астралният терафим е кристализация на психичната енергия, както материалния 



е продукт на материалния стремеж. Главното действие се извършва във време на създаване 
на терафима, защото тъкмо тогава психичната енергия е в най-силно напрежение. 
Предпочитайки астралния терафим, може същевременно да се посочи техниката на 
материалния.

420. Материалния терафим се прави или във вид на скулптурно изображение, или във вид на 
някакъв предмет, към който се е прибавяло нещо, принадлежащо на лицето, което подлежи 
на заклинание. Често пъти терафимът, след смъртта на притежателя му, е бил поставян в 
гроба, както например в древния Египет, в паметниците на маите и при погребенията на 
етруските. Или пък, ако погребалният обред е предвиждал изгаряне, то терафима също е бил 
поставян в огъня.

В храма на Израиля се намирал терафим общ за всички случаи, но при всяко заклинание при 
терафима слагали нещо, принадлежащо на тоя, когото заклинат. Така, в различни страни се 
намират много терафими, и всеки от тях е събрал много психични влияния. Има случаи, 
когато терафими запазват силата си в течение на хилядолетия. Така живее зърното, 
запазвайки силата си завинаги.

Измежду опитите с психична енергия много важен е опита с нейната неразрушимост и 
неунищожимост. Терафима дава най-доброто доказателство за това, ако може в случая да си 
послужим с ясновидство.

Може занапред да направим опит с един безвреден терафим, присъединявайки към него 
заповедта за дълго съществуване. Терафима ще занесе вестта или на определено лице, или на 
този, който го вземе със себе си. При това трябва да се съблюдават две условия. Трябва да се 
знае, че подотвянето на терафима изисква време, както е дълготрайно неговото въздействие. 
Учението за терафимите и за прокълнатите предмети идва от великата древност, когато 
жителите на Атлантида са познавали психичната енергия.

Как да се създаде един терафим? Трябва да се избере помещение, в което психичната енергия 
на заклинателя е изпълнила пространството и се е наслоила на предметите. На определено 
място се слага изображението, направено от восък, глина или вар. След като изображението е 
направено, следва да се закрие със сребърна, кристална, стъклена или кожена покривка.

421. Както знаете, при заклинанията са се произнасяли напеви, съставени от странни, 
понякога лишени от смисъл слова. Но не смисъла, но ритъма има значение. Така, музиката 
на сферите се състои не от мелодия, но от ритъм. Когато развития дух познае звуците на 
сферите, той ще разбере могъществото на ритъма. Така, при изпълването на терафима с 
енергия, имат значение волята и ритъма.

Безразлично е с какви думи се извършва поръчката на теафима. Важна е последователната 
смяна на наслоенията и искреността на непосредствената пратка, а също и ритъма, който 
може да съответства на Махаван. Само ограниченото съзнание се нуждае от външни 
заповеди. А развитото съзнание ще импровизира думите, според потока на психичната 
енергия.

Излишно е да се свързвате със заучени слова, по-добре е да се прониквате с ритъма, когато 
всеки мускул се съединява с нервите в един общ устрем. Като неделимо цяло вибрира тогава 
човек, и силата на заповедта се наслоява чрез полагане ръка на терафима.

За да се акумулира по-добре волята, не правете повърхността на терафима много полирана, 
добре е да се покрие с някаква тъкан и да се кади със смолисти вещества. В случая подходящ 
е евкалипта.

422. Да опростяваме или да усложняваме? Даже детето ще се изкаже за първото. Но когато 
въпроса е до заклинанието, може да се върви по пътя на усложняването, комбинирайки най-
тънките оттенъци в значенията на цветовете и звука — този път е стар и неизменен. Велика е 
техниката на акумулирането на звука и цвета. Но когато бъде изнамерен най-сложния 



механизъм, създателят му не ще ли търси възможност за опростяване? Така е и в 
приложението на психичната енергия. Болшинството е съвсем забравило за нея, 
малцинството е довело отнасянето с нея до хладен фанатизъм. Но огънят, лежащ в основата 
на психичната енергия, не е родствен на студа.

Агни Йога отправя човечеството по най-простия път. Един порив на бхакти-йога изпреварва 
бавния жнани. Така също запалването на огъня отправя в правилната насока. Огънят 
изтънява центровете и дава чувствителност, която напира посоката. Също както най-добрите 
съдове се отливат чрез огън. При отливането на новите образи, старите форми се разрушават. 
Но тия образи ще бъдат по-добри от излезлите от старите форми.

Затова нека пожелаем на човечеството просто да запали огньовете на стремежа и 
достижението. Тази панацея не лишава никого от нищо, тя може да бъде изучавана и 
открита.

423. Какво е отношението между мускуса, който е образуван по физически начин и фосфора 
на духа? мускуса е също наслоение на огъня, само че несъзнателно. Но даже несъзнателния 
кристал на огъня съдържа в себе си съкровища. Чистият огън на пространството не ще ли 
бъде жива връзка с висшите светове? Този прост въпрос не ще ли се породи в 
непредубеденото съзнание? Ако определим терафима като наслоение на психичната енергия, 
то това древно понятие ще стане лесно разбираемо. Затова да не се страхуваме да извадим 
даровете на Пандора; може би тяхното значение ще се окаже съвсем друго за просветения 
пътник.

424. Степента на необходимостта ще бъде мярка за успеха. Бъдете уверени, че те няма да 
преминат над пропастта, ако не са заставени от необходимостта. Колкото необходимостта е 
по-неизбежна, толкова преодоляването е по-близко. Затова нека въстане най-грозната 
необходимост.

Степента на любовта означава мярката на разбирането. Можете да научите редовете 
дословно и пак да си останете мъртъвци, щом знанието не е сгрято от любовта.

Наистина, когато се научат да фиксират еманациите на чувствата, ще видят, че именно 
любовта, преди всичко друго, привлича огъня на пространството. Този, който е казал: “ 
Обичайте се един друг”, е бил истински йога. Затова ний поздравяваме всяка проява на 
любов и самопожертвувание. Както лостът привежда в действие колелата, така и любовта 
дава най-силната реакция. В сравнение със сиянието на любовта, и най-силната омраза дава 
само една отвратителна запетайка. Затова любовта е истинска реалност и ценност. Не говоря 
отвлечено за любовта, но като физиолог. Ако необходимостта е двигател, то любовта е 
просветител.

425.Откъде е използването и действието на огъня Кундалини? От същия източник на огъня 
на любовта. Явлението на екран на отражение на същността наричаме източник на правда. 
Колко радостно е да се види растящият огън, като вълшебна градина.

Така обичам, когато огънят на любовта сияе, и може да се премине през всякакви 
препятствия.



426. Човечеството често преушиваше своето облекло. Ту безкрайно скъсявайки, ту влачейки 
след себе си цели опашки. Ръкавите се влачеха по земята или изчезваха съвсем. Ту началото 
беше широко, ту краят бе необемен.Точно на ръката не е било все едно, с какъв ръкав ще 
хване съседа за гърлото.Преобличанията не сполучиха. Да взимаме вещите такива, каквито 
са. При това да запомним да не нарушаваме ентусиазма, откъдето и да идва той. Няма да 
скриваме правдата, но ще намерим място на всеки възторг.Дали при великите мерки ще 
попречи всеки възторг?На всичко ще се намери място. Да се строи над възторга е по-лесно и 
здраво.Както любовта, така и възторгът, запалват огньовете. Да съберем всички 
огнеродители и да запомним, колко ценна е всяка искра. Светлита и тъмнина – да не 
забравим нищо от Светлината!

Ние даваме на даващите живот от растителното царство, но няма да отхвърлим всичко, което 
лежи в нас самите без внимание.

427. Както не можаха да успеят в преобличането, така хората не успяват и в удобствата на 
живота. Но, тъкмо обратното, хората се стремят да усложняват нещата и отстранят всяка 
възможност за разширение на съзнанието. Без преувеличение, всяко разширение на 
съзнанието се счита за недопустимо. Семейства и държави се рушат, когато се проявява 
съзнанието. Учението на живота се крие в задните дворове, докато шествието на смъртта 
гърми по площадите.

Нека не се мисли, че ний повтаряме отживели метафори. Даже най-ограничените хора 
понякога се страхуват от призрака на свръхпроизводството. Естествено, ако продължава да 
се живее по старите методи, то свръхпроизводството на продуктите ще дойде. Само едно 
разумно опростяване на живота може да утвърди неговото достойнство и да запази 
природните богатства. Не можем да унищожим резултатите на космичните усилия, 
лекомислено надявайки се на някаква незаслужена енергия.

Трябва да се подготвяме за всяка нова енергия. Всяка майка мисли за бъдещото си дете, а как 
да не мислим за енергията, която е в самите нас! Трябва да се мисли за неотклонната 
възможност.

428. Още от времето на Атлантида и в обредите на друидите, главният жрец се е движил 
срещу слънцето, докато другите са вървели в кръга по посоката на слънчевото движение. В 
това е вложен символа на малкото и на великото знание. Малкото знание върви по пътя на 
обикновените енергии, но великото знание, действайки с космичните сили, поражда из хаоса 
нови енергии. Така в слънчевия култ са били мъдро отбелязвани степените на човешкия 
възход.

Както знаете, това не са били отвлечени символи, но основи на реалното действие, защото 
центровете, въртящи се на обратна посока на слънцето, произвеждат особена огнена енергия.

429. Чудно е как хората си вредят без никакъв смисъл или причина. Чудно е как хората се 
лишават от предопределените им възможности. Чудно е как хората сами стесняват своите 
граници.

Ний казваме: по-добре грешете в действие, отколкото в бездействие. Смелостта в действията 
вече сама по себе си съдържа своето оправдание, като напряга и с това увеличава енергията. 
Нима огъня на диханието може да бъде запален в бездействие? Сочейки на необходимостта 
от действия, съгласувани с нашите, ний ви приличаме в спирала с особено напрежение. 
Наистина, в тази спирала може само да се издигате; трябва да я пазите като двигателя на най-
ценната енергия. Зовем ви да вървите с нас не от желание да ви потискаме или унижаваме, 
но за да ви засилим и издигнем чрез полезни действия.

Огън, огън, слез над тези, които призовават от пространството твоите струи! За тях небесния 
свод е по-минерален от недрата на земята. За тях въздухът е като камък и камъкът е 
прозрачен проводник.



О, мои, вървете с нас през вълните на огъня, който не ще ви изгори, за да служим на 
доброто!

430. Тъкмо пред най-значителните събития хората отказват да допуснат възможностите на 
бъдещето. Могат да се направят интересни исторически изследвания по отношение на 
предвестниците и за надвечерието на събитията. При това може да се проследи еднаквостта 
на мислите във връзка с приближаване бурите на катаклизмите. Така се надсмиват слепите 
на предупрежденията на зрящите. По един и същ начин житейските мъдреци тълкуват 
неизменността на съществуващия порядък, а именно: всичко е здраво и неизменно, всеки, 
който предчувства нещо, е просто измамник! Ако им кажете, че благото не е окаменението, 
те ще станат врагове. Но е важно да се опознаят подобни врагове.

431. Признанието на Йерархията не е акт на формална дисциплина, но разумно 
сътрудничество. Когато духът съзнае, че се е наредил в безконечната редица от двигатели, 
той получава особено право на движение напред. Както кормчията не трябва да се подчинява 
на гребците, така и избраните водители трябва да вървят след Учителя, който ги е извикал. 
Навсякъде трябва да се мисли за запазване на енергията.

Нашите Водители ни повериха съда, с помощта на който погасяваме злобата и ний 
предаваме поръчението по ред на предстоящите, като им поверяваме неговото по нататъшно 
предаване.

Почитанието на Йерархията облекчава движението в Безпределността. Невъзможно е да се 
отстранят законите на материята. Както помпата и фонтана действат паралелно, така също 
порядъка на границата между два свята може да се осветли от вездесъщия огън.

Погрешно ще бъде да се считат моите думи като поетични химни. Те трябва да бъдат приети 
като зов на Строителя, за когото не е важно дали ще бъде най-висок, но е важно да изпълни 
поръчката на Господаря.

433. Действията могат да се засилват чрез насищане на пространството. Пратките от енергия 
може да се засилват от личната воля, но разширеното съзнание ще ги засилва, като ги 
съединява със съзнанието на Учителя. Едно от качествата на разширеното съзнание е това, да 
не се съжалява никога за миналото, защото всеки нов момент е по-обширен от неговото 
минало. Така също съзнанието не съжалява за преминатите места, защото всяко ново място, 
осенено от съзнанието, е по-красиво от миналите. Тъй съзнанието за новото прекрасно 
място, във връзка с познаването на Учителя, ни дава залога за творчеството.

Може ли да има нещо по-красиво от пътя към изграждане крепостта на Учението? Звездата 
ни води. И тъй, вървете неотклонно.

434. Казано е във всички древни Учения — “ Не обръщай гръб към Учителя.” Това указание 
може да бъде прието робски или с почитание. Разумното почитане е като цвете на 
светлината. То не може да се наложи. Само разширеното съзнание ще ни даде опитността на 
запазване духовните ценности. Как може да се опише на слепия цялото каменисто 
надолнище? Как да предупредим глухия със зов? Но опита на живота ще ни покаже 
значението на указанието — “ не обръщай гърба си към Учителя.”

435. Удоволствието не в нареждането на предметите, а в намирането на нови съчетания. 
Чувствителното око схваща удобството на новите съчетания, така че не е грешка, ако 
забелязалият бъде възнаграден.

Проявлението н нашите лъчи задържа твърдо народните маси. Но как нищожно е числото на 
хората, които съзнават необикновеността на условията! Поучително е да се наблюдава как 
хората се борят срещу всичко, което е необикновено за тях. У нас се намират интересни 
записки за това, как хората са унищожавали всички необикновени знаци. Какво 
самоотвержено изтребление! При това тъкмо тия съзнателно поставени знаци са съдържали 
спасението на човечеството.



Всички последователи на старите съчетания имат дори и външно еднообразен вид — те са 
като пясъка на пустинята!

436. Можем да назовем много сътрудници, но трябва да се измерва запаса на тяхната 
преданост. Стремежа към нас обикновено се измерва с желанието за награда. Но може ли да 
се дава награда, когато нашето дело само по себе си е награда?

Напрягането на силите означава вече тяхно нарастване. Бдителността е светлината на опита. 
Преследването е развиване на енергия. Обърнете внимание как обстоятелствата се нареждат 
така, че в момента на крайната нужда се явяват нови условия. неопитността ще ги нарече 
случайност, но знаещите ще доловят спиралата на творчеството.

437. Всяко ново състояние на тялото е подобно на ново място, гдето още не сме намерили 
приложение.

438. Това, което наричат заповед на волята, е пратка на психична енергия, която, бидейки 
продукт на огнената стихия, поразява, посредством огнения кръг, по слабите излъчвания. 
Значи, за засилване на аурата на живота е нужно не само чисто съзнание, но и приближаване 
на пространствения огън.

Гълъбът се е считал за символ на чистотата, змията — за символ на мъдростта и лъвът — за 
символ на безстрашието. Именно огъня на пространството изпълня човека се проявената 
смелост, без привързаност към преходното състояние. Стихията на огъня е най-увличащата. 
Гдето тя е осъзната, там радостта не се отнася за миналото. Този, който е разбрал, че огъня 
прониква всичко, лесно ще се убеди, че ние се съобщаваме чрез огъня.

Учителите никога не са имали много ученици. Може да се спомнят незначителните цифри 
шестнадесет и дванадесет и даже по-малко. Това показва доколко трудно се приближава и 
асимилира огъня на пространството. Но затова пък за насищането на пространството огъня е 
незаменим. Този, който може да мисли за психичната енергия, трябва вече да познава огъня 
на пространството. Би било безумно да се мисли, че стихията на огъня се намира някъде вън 
от нас и че нейното осъзнаване може да бъде лениво отложено.

Не, огънят бушува около нас. можем да го имаме като приятел или като враг.

439. В недалечното бъдеще не ще бъде трудно да се проектира астралното тяло по подобие 
на обикновени проекции. Лесно може да се приведат в система безпорядъчните отделяния на 
астралното тяло от физическото, които стават много по често, отколкото се мисли. Учението 
предвижда използването на всички налични сили; защо тогава да се остави без внимание 
приложението на тънкото тяло в живота? указанията относно тънкото тяло са много древни. 
Обикновено неговата дейност се съвършено изключва от физическия живот, но отделянето 
му все пак става. Значи, въпроса е само в съзнанието и в опита. Разбира се, както и в 
психичните опити, не трябва да се бърза там, гдето са засегнати две естества. Много хиляди 
години хората са разединявали тия естества, затова тяхното съгласуване трябва да става 
разумно. В самия живот трябва да се приеме едно положение, което съответства на тези две 
различни състояния. Например, когато физическото тяло остава неподвижно, не бива да се 
докосва и да се нарушава тишината. Когато погледът е отправен навътре, не бива да 
поднасяме светлина или да променяме температурата.Тези условия съвсем не са трудни при 
взаимно съгласие. Самият индивид трябва да съзнае, че той присъединява тънкото тяло към 
физическия всекидневен живот. Той ще наблюдава търпеливо проявите на астралното тяло. 
Дълго време то ще действа независимо от интелекта, но после ще влезе в хармония с 
висшето съзнание. Това не е опит, но привличане на силите, прогонени от интелекта. Но и 
интелектът трябва да се повдигне на следващата степен. Така, може естествено да се 
отнасяме с новите степени на живота.

440. Главното препятствие е в това, че обикновено хората не само търсят резултати, но и 
сами определят способите на изпълнението. Разбира се, начините на проявлението трябва да 



бъдат индивидуални. Най-лесният начин за едного, ще бъде най-трудния за друг. Но даже 
държавните институти са основани на еднаквостта на изпълнението и затова най-добрите 
сили загиват. Настойчиво трябва да се изискват резултати, но тяхното достигане трябва да 
бъде предоставено на изпълнителите.

В историята на човечеството може да се намерят малко и кратки периоди, когато работите са 
вземали щастлив изход. Можете да бъдете уверени, че именно тогава се е прилагало 
индивидуалното проявление.

441. Очите на опитните моряци долавят проявите на две морета. Те виждат две течения — 
едно, което украсява повърхността, но е без значение, и друго, което, макар и невидимо на 
повърхността, представлява силата и носи спасение или гибел.

Трудно е да отклоним погледа си от пяната на събитията, за да доловим основните течения 
на живота. По-лесно е да се упражняваме чрез природните явления. Колко много енергия се 
запазва, ако не обръщаме внимание на сенките на повърхността. Нашето Учение напътва към 
познаване на съвършените явления на природата, считайки човека з нейна неотменима част. 
Вий вече можахте да забележите, че нашите указания се отнасят към глъбините на 
събитията. Често говоря за доверието, не за това, защото се съмнявам в него, а защото 
външното препятства да се видят вътрешните течения. Всеки може да си припомни, как той е 
смесвал случайното със същността, съставяйки си съвсем произволни схващания. Същото 
може да се каже и по отношение стихията на огъня.

Някой лекомислено ще каже — “ Дедите ни живяха без всякакъв огън и пак бяха отнесени в 
гроба като почтени граждани. Какво ме интересува огъня! Нека за него мисли моя готвач”.

Но този, който мисли, ще каже — “ Отгде идват тези необясними епидемии, които изсушават 
дробовете, гърлото и сърцето? извън всички причини, трябва да има още нещо, 
непредвидено от лекарите. Не условията на живота, но нещо друго коси тълпите”. По тоя път 
на внимателни наблюдения може да се дойде до заключения, свободни от предразсъдъци.

442. Не ще съмнение, най-разумно е да се приема храна само когато тялото се нуждае. Така, 
две яденета на ден са достатъчни. Но поради условията на живота, това правило е трудно 
приложимо, затова трябва на стомаха да се дава работа в определени часове. най-вредно е да 
се употребява храна в неопределено време и без нужда. Правилният живот не е нещо срамно, 
защото трябва да се отнасяме внимателно към апарата, който се е създавал в течение на 
хилядолетия.

Вярно е, че човек се нуждае от много малко количество храна, но нейното качество трябва да 
бъде задоволително. Не трябва да се употребяват изкуствени киселини. Разлагащото се 
масло е по-опасно дори и от сухото сирене. Отбележете си, че можете лесно да избегнете 
обременяването с храна.

443. Ще ви говоря за места с много богове; ще ви говоря за места с подземни огньове. 
Приложете тези сведения.

Какво значи места на боговете? Не означава ли това, че на това място има особени условия за 
астрала? Там, гдето теченията на огъня са близки, там могат да се открият особено силни 
прояви на астрала, които са поразявали въображението на хората. Нима подземния огън няма 
връзка с пространствения?

444. Трудностите не са ли за предпочитане, пред мъртвата тишина? Вихърът не е ли 
следствие на движението? Учението за надмогване на трудностите е стремеж към доброто.

445. Когато споменаваме за астрала, имаме предвид бъдещите опити с уплътняване на 
астралното тяло. При условията на земния живот, психичната енергия се учи да схваща 
съзнателно една нова плът. Тези изменения са резултат на незабелязани придобивки, до 
които малцина имат достъп.



Аз вече посочих на опита с астралното тяло, който трябва да заеме мястото си в еволюцията.

446. За да видим успеха на живота в разширението на съзнанието, трябва да имаме изпитан 
дух. Хората дотолкова са привикнали да основават живота си върху нещата със земен 
характер, че те не могат дори да разберат основите на живота, докато продължават да живеят 
в досегашните условия. Нужни са, следователно, особени условия на живота. Няма 
определени правила за тази особеност. Животът на духа посочва условията на живота. 
Нещастието на семейство се състои в това, че живота на духа не влиза в неговия всекидневен 
живот. Животът трябва да бъде украсен и състоянието на духа повдигнато. Но има и такъв 
начин на живот, който превръща последния в зверско леговище.

Изгубвайки връзката с висшия свят, хората вредят не само на себе си, но и на всичко, което 
ги обкръжава. Дори техните кучета придобиват вредни привички; техните животни, птици и 
растения са неспособни да еволюират.

На човека трябва да се каже:” Виж какво твориш около себе си!” Цялата обстановка на 
живота носи върху себе си печата на живото или мъртвото начало.

447. Степените на психичната енергия се различават не по сила, но по качество. Изобщо, 
най-низкото качество енергия е тази на медиумите, защото тя е подчинена на влиянието на 
всички околни условия, дори на атмосферните. И Учителите са много загрижени относно 
тази енергия.

След това идва цяла редица частични прояви на психичната енергия, без духовен синтез. 
Някой вижда или чува нещо, без да се е свързал с Учението. Сигурно, най-необходимия за 
еволюцията вид психична енергия е тази на предавателите. Притежавайки чувствителност, те 
винаги спазват синтеза на Учението. Това качество на синтеза, създадено от опита на 
вековете, ги прави недостъпни за тъмните влияния. От медиумите може да се интересувате, 
но предавателите трябва да уважавате и цените.

448. В тъмнината, йогът поставя над темето на ученика силен магнит или частица от тяло от 
далечните светове и пита:” Какво чувстваш?” Обикновено първият отговор е отрицателен. — 
“ Не чувствам нищо”. Йогът казва:” Не е вярно, няма такова будно състояние, при което 
човек да не чувства нищо”. Ученикът настоява:” Нищо не чувствам”. — “ Не е вярно, ти само 
се страхуваш да изкажеш това, което чувстваш и виждаш”.

След дълго мълчание, ученикът казва:” Струва ми се, че чувствам студ и виждам някакъв 
звезден блясък”.

Защо хората казват — “ струва ми се” и “ като че ли”, когато те виждат и чувстват? 
Психичната енергия расте само чрез прями твърдения. Така можем да повишим нашата 
възприемчивост, защото над нас постоянно има магнитна течения и радиации от цветята на 
пространството.

449. Напрежението на постоянното бдение, трепета на спасителния устрем, изискват особено 
приспособяване на организма. Ний ценим тази зоркост.

450. Редица въплъщения може да се смятат като редица отделни животи, но най-добре е да се 
гледа на смяната на въплъщенията като на един живот. наистина, животът е един, и от 
момента на овладяването му от съзнанието, той не се прекратява, с всичките му следствия; и 
окръжаващите космични течения извикват еднообразни чувствания в различните фази на 
живота. това е нишката, която свързва живота, като доказва с това съществуването на 
основното начало. Интервалите между въплъщенията може да се нарекат сън или ден, това 
зависи от гледната точка. В миналото може да е било сън, в бъдещето може би ще бъде ден. 
Зависи от успеха на еволюцията.

Може да се наблюдава как след много векове настъпват същите чувствания, като резултат на 
подобни вибрации. Тези наблюдения са нужни, за да се разбере неделимостта на живота. Ако 
хората биха могли по-скоро да схванат неделимостта на живота, те биха усвоили 



целесъобразността и отговорността.

В най-древните завети се говори за деня и нощта на Брама — това като че ли обяснява 
различните състояния на живота. Но след Атлантида се появи неразумното схващане на 
смъртта и земния живот бе включен в черупката на предразсъдъка. Отрицанието зае мястото 
на знанието. Обаче, денят и нощта на Брама започват в интервала между всеки удар на пулса.

Първом интервалите на пулса, след това интервалите между съня на тялото, а после между 
физическото и по-висшето състояние, и тъй нататък, до пулса на Манвантарите.

Човек трябва да трансформира своето съзнание, като влезе във веригата на неделимите 
съзнания. По пътя на разширението на съзнанието се идва до степента, когато можем да 
контролираме всяка наша стъпка в живота. Това именно създава оная необикновеност, за 
която вече говорихме. Тази необикновеност не е нищо друго, освен истината!

451. Веднъж един образован французин казал на С.Г.:” Аз не мога да разбера всички 
глупости, които стават около вас.”

С.Г. отговорил:” Не е трудно да разберете нашите глупости, при условие, че им отдадете 
толкова внимание, колкото на вашите, и че ще приемете моите съобщения с толкова 
внимание, с колкото прочитате списъка на кавалерите в Двореца. Но нещастието е там, че за 
вас един менует е по-важен, отколкото безопасността на земята.”

Тъкмо тия думи изразяват нещастието на нашата епоха. Ний имаме неограничено време за 
всичко, което понижава, а не намираме нито час за най-същественото.

452. Не говоря случайно за съзнанието за служенето. Тъкмо това съзнание унищожава 
атмосферата на делничното и създава благоприятни условия за изпълнение на задачите. 
Нервите може да бъдат лекувани чрез дисциплина, но съзнанието за служене е най-добрата 
дисциплина.

Огънят изисква предпазливост. Това качество трябва да бъде развивано. А службата е 
първото условие за бдителност. Както листчетата на цвета се затварят и увяхват от грубото 
докосване, така се затваря и предпазващият лотос, когато опасен пристъп заплашва 
пространството. Като грижлив работник, аз зова сътрудниците да носят съкровището.

453. Херувима са изобразявали с крила, но без другите човешки крайници. Това може да 
бъде символа на нечовешка еволюция. Но Буда е бил изобразяван в човешка форма, със 
сияние около плещите. Към пълната човешката природа се прибавя и владеенето на стихиите 
и в това е подвига. Но хората не могат да оценят подвига на човешката природа. Ако те 
добият представа за сиянието около плещите, те веднага започват да унищожават смисъла на 
другите крайници. Получава се една карикатура на херувима с безжизнени колбаси — пълна 
откъснатост от земята, без всякакъв смисъл. Затова у нас е прието да закалим човека с редица 
изненади, след това да унищожим чувството за частна собственост, после му поверяваме 
мисия, свързана с големи опасности, и чак след тия очищения можем да го изпратим на 
земята, гдето сред условията, които изглеждат обикновени, произлиза това, което е най-
необикновено.

Когато тялото се намира сред несъвършенството на тия, които го обкръжават, представете си 
качеството на крилата. Крилата разцъфтяват в пълно сияние от ударите на хората. Когато 
запитали райската птица — от къде е взела своите блестящи пера, тя отговорила:” Много 
отровни стрели се хлъзгаха по мене и най-силната отрова даде най-хубавата окраска.” Нека, 
прочие, да бъдем благодарни на стрелците!

454. Може да забележим множество малки явления там, гдето астралния свят е близко. 
Изпърво ний разрушихме очарованието на астралния свят, за да отстраним угрозите на 
Майя, но щом се създаде един правилен поглед за нещата, ний отново отдаваме внимание на 
астрала. Тогава без отвращение и без очарование, ще проучваме тънкото тяло в името на 
еволюцията. Физическото тяло е погълнало астралното, както дебелата кора поглъща 



епидермата на сока на дървото. Физическото тяло е развратило астралното, но щом на 
последното се даде възможност да закрепне, то ще изиска от първото справедливи условия.

455. Нашият кораб се носи напред, като платноход, тласкан от бурята. Може да се види, че 
всяко предишно положение е по-просто от сегашното. Това не значи, че сегашното е тежко и 
лошо: това е само развиването на дейността. когато врага се очаква в засада, издава се 
заповед — “ тишина!” Само незнаещият може да издигне тогава гласа си, но войните пазят 
тишина, защото знаят, че един вик означава тяхната гибел. Казвам, че положението може да 
бъде блестящо, но фиността на украсата довършва творението. Учителят се радва на всяко 
движение в правилна насока. Може ли това да се отнася за всяка стъпка? Може да се 
поставят само попътни знаци — такъв е законът.

456. Болката е органически факт и не може да бъде унищожена сама по себе си. Разбира се, 
тя може да бъде намалена с наркотици или със силата на волята. Болката също може да бъде 
пренесена върху друго съзнателно същество. Още в древността се е прилагало груповото 
възприемане на болката, като например в Египет при болестта на фараона. Но пълен резултат 
се е достигало рядко, защото е било нужно не само съгласие, но и стихийно обединение на 
групата.

457. Можете да забележете у децата странни бързи погледи, като че ли виждат нещо 
необяснимо. Впрочем, понякога те говорят за пожари, за звезди и огньове. Разбира се, 
възрастните считат това за болест или за глупост, но именно на такива деца трябва да се 
обръща внимание. Известно е, че малките деца често виждат астралните образи, а особено 
чувствителните виждат и пространствените огньове. Такива организми трябва внимателно да 
се наблюдават още от първите дни на живота им. Бъдете уверени, че в тях са вложени 
възможностите на Агни Йога и ако бъдат поставени в чиста обстановка, те ще дадат пример 
за възможностите. Главното е да не бъдат смущавани и плашени. Ний говорихме достатъчно 
за необходимостта от Агни Йога и, разбира се, чувствителните организми трябва да бъдат 
подготвени за живота, като завоеватели на предначертания път, а не за задоволяване 
любопитството на зрителите.

Тези наблюдения не са трудни за майката, щом тя знае какво и защо наблюдава. Аз не говоря 
за вредната снизходителност, която не прави разлика. Наблюдението незабелязано разкрива 
способностите, оставяйки като че ли случайно ръководни знаци. Можете да забележите как 
радостно се разтварят очите на детето, когато неговите движения и възклицания във връзка 
със съкровеното са грижливо подържани. Присмехът е най-вредния възпитател. 
Чувствителността означава степента на културата. Не можем да създаваме Агни йоги, но 
само им отваряме пътя — космичните явления не търпят насилие. Но не пречете там, гдето 
огненият цвят е готов да се разцъфти.

458. Хитростта и досетливостта са две съвсем различни способности. Хитростта — това е 
защита, лукавство, окаменение. Досетливостта е бъдеще, движение, преданост. Никой не ще 
порицае досетливостта. Когато корабът се стреми към назначението си, не е ли все едно дали 
той върви напред с десния или левия борд? Когато той маневрира срещу вятъра, никой не се 
учудва на зигзагите на сложния път, защото, въпреки всичко той преодолява препятствията. 
Напротив, проявата на хитростта предизвиква отвращение. Ясно е, че хитростта няма 
никакво предназначение, тя само отстоява настоящето, тя е символ на несъществуващото.

Трябва да ценим огъня на досетливостта. Ако наблюдаваме как се запалва огъня, ний ще 
видим, че най-чистите пламъци са съпроводени от мъжеството и досетливостта.

459. Казвам ви, че радостта, която ни дава труда, е най-добрия пламък на духа. Проявата на 
духа е придружена с усилване дейността на центровете. Много подвизи са извършени 
благодарение на радостта.

460. Уреченият час трябва да се схваща по отношение самата основа на предприетото, 
защото често го свързват с подробностите и така забравят същественото. И кое трябва да 



пазим ний — основата или подробностите? Трябва да се помни, че подробностите често пъти 
са унищожавали основата, защото хората предпочитат да гонят призраци, отколкото да 
следват основата, която има световно значение.

461. Подвигът, синтеза и будното внимание се изразяват чрез трицветен пламък. Подвигът 
има сребърния цвят, синтезът — зеления и будността — жълтия. Тази триада се достига чрез 
упражнение на съзнанието в различни условия на живота. Тя може да се счита като символ 
на овладяване условията на самопожертването.

462. “ Чашата на подвига” — така се е наричала една част от древна мистерия. Една 
четиристранна чаша се е изпълвала със сок от нар. Вътрешността на чашата е била покрита 
със сребро, а външността с червена мед. Приемането на подвига се е съпровождало с 
издигане на чашата. След това сокът е бил изливан на четири страни, символизирайки с това 
безграничната готовност да се служи на доброто.

463. Задоволството не обитава нашия дом. Кой от нас може да бъде задоволен? Самият 
устрем на мирозданието говори против задоволството. Наистина ли радостта е в 
завършването? Ний се движим от радостта на началото. Това не абстракция. Началото 
отговаря на движението, а линията на продължението се създава от инерцията. Ударът на 
началото е наша камбана. Ако ний отнемем на света нашите начинания, голяма част от 
световната тъкан ще се обърка.

Кой може да измени съдбата? И где е упорната точка? — Само в мисълта. Но хората нямат 
достатъчно вяра в мисълта. Волята на хората е заключена със седем ключа. Човек казва:” Аз 
напрегнах всичката си воля.” А всъщност той в това време се е и страхувал, и съмнявал, и 
ненавиждал и колебал. Волята не действа така. Тя може да изпрати своята стрела само когато 
всички тия тежести отпаднат. Някои наричат това качество безстрастие, но по-добре би било 
да се определи като освобождение. Да вземем за пример един стрелец. Ако той почне да 
слага по различни места на стрелата предмети с различна тежест, то плета на стрелата не ще 
стане по-верен от това. Ако хората се научеха да сравняват своите вътрешни действия с 
физическите прояви, с това те биха обогатили много своето съзнание.

464. Дори ако концентрирате всичката си воля, пак не можете да извикате огъня на 
пространството. Проявите на стихиите не се подчиняват на заповед, но израстват от 
разширеното съзнание. Съзнанието наричаме наша градина, гдето растат плодовете на труда. 
Работата за разширение на съзнанието се извършва в две направления. Всяко от тия 
направления не се слива с другите направления на живота, както подземното течение не 
засяга растенията и както метеорита не зависи от времето. Хората трудно разбират 
наслоенията на тези две направления. Нужно е будно съзнание, но малцина го имат. Всяка 
проява на огъня не само изисква известни физически условия, но и зависи от състоянието на 
съзнанието. Не е трудно да се обясни внезапността на явленията: достатъчно е да погледнем 
без предразсъдъци в съзнанието си, за да доловим предишните физически условия. Може да 
забележим затварянето на тока, който произвежда явлението.

465. Вий видяхте разцъфтяването на третото око; не е лесно да се види сиянието на 
психичната енергия. Ний се ползваме от гъстотата на атмосферата, за да спомогнем за 
затвърдяване на съзнанието. Трябва да призовавате това, което съществува в глъбините на 
съзнанието. Всички степени на достижението са трудни. Развитието на психичната енергия 
не може да става с насилие. Кръгът на третото око е труден. това съединяване с 
пространствения огън не е далеч от жлезите, които са изпълнени с теченията от центровете.

Трите огъня, след това чашата на подвига и третото око — това е част от нашите мистерии. 
След това е нужна почивка не по-малка от четири дни.

466. Препоръчвам ви да наблюдавате при какви действия и мисли се появяват искри, а също 
и какви са размерите и цвета на същите. Тези указания са като милост за света. Огънят на 
пространството като че ли се метализира и животът се изпълва със сиянието на праната на 



реалността. Остава само да следите тия знаци без предубеждение и да си отбелязвате към коя 
мисъл се отнасят те.

Естествено, те са остатъчно обикновени за психичното око, но не бива да се ограничаваме в 
обикновеното. Ежедневната работа над Учението е скучна само за слабите. Искрите на 
Космоса не се повтарят. Може да се напише цяла глава въз основа на тяхното наблюдение.

467. “И с тръстта той заличи всичко написано на пясъка” — в това движение са изразени 
цялата щедрост на Учителя, всичкото Му богатство, забравата на миналото и стремежът към 
бъдещето. Но хората, както казах, превръщат всичко в обикновено нещо. Не само личното 
или националното, но дори и духовното не може да бъде продължено без пълен ентусиазъм. 
Но всекидневната работа, осветена от името на Учителя, не ще бъде ни отегчителна, ни 
изморителна. Ако пък забравим за какво работим, то отегчението ще ни покрие със савана на 
разложението, и всички шегобийци на света не биха могли да извикат усмивка на устните ни. 
Как да напомним за всекидневната работа на Учителя, когато неговото творчество се разлива 
в пространството и вихрите носят неговите предначертания! Но Учителят с усмивка 
размесва знаците, защото той не се уморява да разпръсква искрите на подвига.

468. Многоцветните искри ни приобщават към просранственото съзнание. Но Космичния 
огън не може да се прояви с всичката си сила, защото би изпепелил човешкото естество. 
Изключение има само за този, който се е посветил на огъня и естествено минава през всички 
степени, водещи към овладяване на стихията.

Също така и при изучаване на основите на живота, може да се положат много разноцветни 
знаци върху тия основи. Но цялото Учение не може и не трябва да бъде излагано, защото 
целият живот не може да се вложи в листовете и защото учението няма за цел да произвежда 
безжизнени статуи. Наистина, нито един Учител не е оставил напълно завършено Учение. 
Такава завършеност би противоречала на Безграничността и би предполагала пълна 
ограниченост в неговите последователи.

Ний можем да посочваме направлението. Ний можем да зовем към полет. Ний можем да 
потвърдим труда. Ний можем да сочим светлината, но пътищата и методите на достижението 
не трябва да бъдат робски подражавани. Разширеното съзнание ще ни покаже, къде кармата 
трябва да остане недокосната. Ненамесването в чуждата карма е грижа за всеки, който 
предава Учението. Непростимо е да натовариш някого с непоносима тежест. От друга страна, 
недостойно е да оставиш без внимание известни възможности.

Учителят направлява развитието на съзнанието. Нека ученика не забелязва докосванията на 
Учителя. Така всеки ще влезе в областта на учението като в живота, без да се отклони; но 
затова е нужно да се препрочита Учението при различни състояния на духа. Погрешно би 
било да се посвещават на Учението само часовете на спокойствие и издигане. 
Всепроникващият огън е най-добрия символ на учението.

469. Три века след заминаването на Благословения, Учението вече бе пълно с религиозни 
спорове. Не мина дори и век, когато християнството прояви крайна нетърпимост. Последния 
зов на Мохамеда започна с фанатизма. Религиозните спорове унищожиха смисъла на 
Учението. Затова днес ний зовем към особена толерантност, отклонявайки всички спорове.

Ще запитате — как да защищаваме Учението, без да отговаряме на нападките? Най-добрата 
защита е да проявим дейност в една невраждебна насока. Враждебните твърдения могат да 
бъдат разбити чрез издигане на нови крепости. Знаете, че ний не избягваме враговете, но не 
трябва да се харчат сили за тях.

470. Всичко, което се чува и което се вижда благодарение на центъра Брахмарандра, 
заслужава особено внимание. Висшата психична енергия ни свързва с огньовете на 
пространството. Тези огньове рядко може да се видят в голям размер. Както небесният свод е 
изпълнен със сиянията на далечните светове, така блестят и огньовете над темето. Така се 



усъвършенства качеството на психичната енергия. Трябва да се радваме за всяко изтънчаване 
на психичната енергия. В нашето въплъщение тук, на земята, ний кристализираме 
психичната енергия. Когато минаваме в астралния свят, ний трябва да носим не само 
съзнанието за бъдещето, но и да запалим стремежа чрез психичната енергия. Иначе 
минаващите ще се потапят в мъглата на преживяванията. Затова именно е ценно 
акумулирането на психична енергия.

471. Тъкмо качеството на психичната енергия е важно. Право е да се счита, че потенциала на 
психичната енергия съществува даже и в низшите организми. Той дава инстинкт, но не 
съзнание. Той съответства на низшите слоеве на атмосферата и се движи там. Той засяга 
центровете в долната половина на организма. Затова трябва да знаем да управляваме 
психичната енергия, като я отправяме към достижения. Психичната енергия изтънчава 
начина на мислене. Стремежа нагоре е най-добрата задача за центъра Брахмаранда. Разбира 
се, не можете да заставите насила мисълта си да се стреми нагоре. Тази насока на мисълта 
става естествена след дълъг опит. Значи, не само че психичната енергия ни издига, но и 
съзнанието, което тя поражда, изтънчава качеството на енергията. Великата змия още 
веднъж захапва опашката си, затваряйки кръга.

Изтънчаването на енергията се отразява в излъчванията. Умението да се фиксират тези 
излъчвания ще ознаменува победата на съзнанието.

472. Често хората падат в отчаяние, не виждайки никакви възможности. Обикновено те 
забравят един от най-главните си съюзници — те забравят хода на времето. Ний не казваме, 
че трябва в бездействие да очакваме неизвестното, но понякога очакваните възможности не 
се явяват. Понякога те са изживени и не съществуват вече.

473. Понеже ний се приближихме към природата на астралния свят, нека определим 
отношението си към розенкройцерите, масоните и други организации, които работят за 
общото благо. Много Махатми са взимали участие в тях. И като си спомняме за 
безкористните принципи, върху които са изградени тези организации, ний не трябва да ги 
отричаме. Когато въпроса е до искрени подбуди, всички работници за общото благо трябва 
да бъдат единни. Особено когато духът е развит и съзнанието не спи.

Защо да слушаме само осъждания? Думите на осъждането се произнасят само на ниските 
степени; те стават неуместни там, където зърното на стремежа пада в чашата.

474. Култивирането на бактерии е полезно само с оглед на изучаване природата им, с цел за 
унищожението им. Именно, трябва да се научим да ги унищожаваме. Този елемент вреди на 
най-полезните секреции и може да се счита за враг на психичната енергия. Както ръждата 
спира колелата, така и тези отхвърлеци от механичните процеси затъмняват интуицията.

475. Учението може да върви по своя път, без да прибягва до насилие. Може да се забележи 
колко свободно се разпространява Учението, когато времената настъпят.

476. Проявите на астралния свят често проникват във физическия свят. Как неразумно 
съществата от физическия свят посрещат всяко явление, не подчинено на техните закони! 
Така всеки, който влезе в астралния свят, без да го осъзнае, ще бъде зашеметен.

477. Хората съвършено са се отучили да разбират и прилагат психичната енергия. Те са 
забравили, че всяка енергия, приведена в действие, поражда инерция. Невъзможно е почти да 
се спре тази инерция; затова всяка проява на психичната енергия продължава своето 
действие по инерция, понякога дори за дълго време. Може вече да сте изменили мисълта си, 
но следствията на предишната мисъл продължават да пронизват пространството; в това се 
състои не само силата на психичната енергия, но и едно нейно качество, което изисква 
особено внимание. Само просветеното внимание може да управлява психичната енергия 
така, че да не задръства пътя си с предаванията на миналото. Често една случайна и 
несвойствена нам мисъл дълго време размътва повърхността на океана на достиженията. 



Човек отдавна е забравил мисълта си, но тя продължава да лети пред него, осветлявайки или 
затъмнявайки пътя му. Към сиянието на лъча се присъединяват малки светлинки, които го 
обогатяват. Към сметта се прилепват тъмни, прашни частици, затрудняващи движението.

Когато казваме: “Летете със светлината” или “не оставяйте смет”, ний предупреждаваме за 
известни действия.

Всичко, казано за психичната енергия, се отнася към всяко действие. Тук няма нищо 
отвлечено, защото психичната енергия е вложена в цялата природа и особено е изразена в 
човека. Както и да се старае човек да я забрави, психичната енергия ще му напомни за себе 
си. И задачата на просвещението е да научи човечеството да си служи с това съкровище.

Ако е дошло време да се говори за видими физически наслоения на психичната енергия, това 
значи, че реалността е станала очевидна и че хората трябва да се стараят без отлагане да 
овладеят психичната енергия. Огънят на пространството и психичната енергия са свързани 
помежду си и представляват основата на еволюцията.

478. Различаваме два вида бактерии: едни, които разрушават направо, и други, които 
разрушават косвено. Казаното по-горе се отнася предимно към първата категория. Те са 
вредни при съединяването на астралното тяло с физическото.

479. Л. е особено нужен при отлаганията на психичната енергия, защото тези кристали може 
да бъдат пазени в субстанцията на Л. Също така препарата Л. може да прикрива нервните 
центрове там, гдето се отлага психичната енергия. Тези пластинки ще бъдат панацея за 
човечеството. Отдавна вече ви говоря за Л.

480. Солите на Л. са полезни не само срещу подаграта, но и при всички неправилни 
отлагания. Алкализирането на всички утайки разчиства пътя за психичната енергия. 
Съществуват източници, които съдържат тази енергия. Те може да се препоръчат за 
вътрешно употребление.

Може да се забележи, че известни елементи влизат в употреба в живота в необходимите 
срокове.

481. Който не се бои да прегледа основите на Учението за изтънчени знания, той вече е прав. 
Който не се бои да остане неразбран, той е с Нас. Който не се бои да съедини руслата на 
големи течения, той е Наш другар. Който не се бои да види светлината, той е с орлови 
очи.Който не се бои да влезе в огъня, той е с огнено рождение. Който не се бои от 
невидимото, той може да пронизи тъмата. Който не се бои да обиколи света, той е обърнат 
към далечните светове. Който не се бои да знае заветите на мъдростта, той ще е с Нас.

Ние се отказахме и получихме. Ние отдадохме и получихме. Ниие се лишихме и се 
освободихме от увлеченията. Познаващият идва подобно на пустинния лъв. Кой ще се отзове 
на рева на лъва? Само лъв, освободен от страха.

Къде са връзките?, Къде са церигите? Познаването на далечните светове полага венеца на 
достиженията.

482. Право е да не се прогонва болестта вътре. Лекарят на тялото знае тази истина, трябва да 
я знае също така и лекарят на духа. Както скритото гниене поразява цялото тяло, така и 
неизживяното от духа спира растежа на съзнанието.

Не е разумно да се каже: “Изтръгни своята нечистота”; по-добре е да се каже: “Нека доброто 
изпълни цялото ти същество”. Утрото ще замени нощта!

483. Трябва просто да се наблюдават различните прояви на психичната енергия. Тя може да 
бъде освободител или поробител, според това каква насока и е дадена. Не са нужни особени 
формули за нейното направляване, необходим е само искрен стремеж. Но тази искреност 
също не е лесна, защото под искреност хората разбират съвсем друго нещо. Те са способни 
да оправдаят всяко злодеяние с искреността. Но къде е самоотричането, което очиства 



действието? Злото е свързано с лицемерието и личността.

Не са нужни заклинания. Само очистването на съзнанието ще даде правилна насока на 
психичната енергия.

484. Най-неизменното чувство е чувството на удовлетворение. Всяко чувство може да бъде 
източник на последствия, но удовлетвореността е смърт. Не е леко да се приеме 
неудовлетвореността като благо, но може да се приучи към това безкрайно достижение.

Ако си представим най-високото достижение, то ще бъде все пак уродливо в сравнение със 
съвършенството. Нашият труд преди всичко има в основата си неудовлетвореността като 
източник на търсене. Но най-трудният отговор за новодошлия ще бъде на въпроса: „Брат, ти 
можеш ли да побереш вечната неудовлетвореност?”

485. Казват за някои хора, че носят щастие или нещастие. Привеждат се много примери и 
доказателства. Да допуснем, че нещо такова съществува. Да разгледаме въпроса от 
психофизична гледна точка. Вън от границите на карма има нещо, което привлича или 
отблъсква. Чрез редица физически опити може да се установи, че известни съотношения на 
стихийните елементи дават особен характер на съчетанието на привличането и 
отблъскването. Колкото по-определено е представена основната енергия, толкова резултатът 
ще бъде по-положителен. И ако тази основна стихия е огънят, то другите необходими 
елементи ще долетят като пеперуди към светлината. Така, дори успехът се измерва с 
физическите условия и полезно е всеки да знае своята стихия.

Где е границата на въздействията на огъня? Няма ли връзка между магнита и огъня? До днес 
хората не притежават апарат за измерване напрежението на огъня на пространството! Но 
може да се намерят метали, които са чувствителни към вълните на огъня. Много реакции, 
които досега са изглеждали най-деликатни, занапред ще бъдат поразително прости. 
Естествено, хората преди всичко са забелязвали очевидните елементи, но още не са се 
опитвали да кондензират всепроникващата енергия.

Предложете на вашите приятели да помислят в тая насока. Човек е положил началото на този 
опит с две парчета дърво. Но енергията още далеч не е използвана. Огънят, като светлината, 
усилва човешката същност. Най-чудното и най-чувствителното се закалява в огъня.

486. Хората не обръщат внимание на въздействието на металите върху психичната енергия, 
докато в древността това въздействие е било сериозно проучвано. Освен магнита, изучавали 
са няколко сплави от седем, осем и девет метали. Както знаете, много изображения са били 
приготвяни от метална сплав. Същевременно, давани са наставления тия изображения да 
бъдат докосвани с ръка, та под предлог на обожествяване, да се получи благодатното 
влияние на психичната енергия. Днес тия първобитни форми са изоставени, но не са 
заменени с нищо разумно. Макар че астрохимията е призната, радиоактивността и 
магнетизма занимават учените, но всичко това е отправено само към тялото, а най-главното 
— психичната енергия е забравено.

Обърнете внимание как действат цветните стъкла на психичното състояние; металите и 
техните съчетания действат още по-силно. Трябва да се обърне внимание на психичната 
енергия.

487. Някой ще каже — “Защо да се занимаваме с Агни Йога и психичната енергия, когато 
имаме безжичните съобщения и всички други изобретения?” Но безжичните съобщения само 
предават мисълта, когато психичната енергия не само я предава незабавно, но същевременно 
човек веднага пристъпва към изпълнението и. Няма да сгрешим ако кажем, че половината от 
човечеството изпълнява внушените заповеди и че за психичната енергия разстояния не 
съществуват.

Пак ще каже някой:”Но в такъв случай психичната енергия е опасна за държавите”.

Отговаряме — разбира се, всички неизползвани енергии са опасни, но те съществуват и идва 



времето, когато трябва да бъдат съзнателно приложени в живота. Всеки човек притежава 
известен запас от психична енергия, но ако тя не се използва, превръща се във вредно 
отлагане, наречено склероза. А иначе тя би могла да бъде мъдро използвана.

488. Ако ви дадат парче плат, достатъчно за една дреха, то от половината му не можете да 
направите такава. Също така, ако изпълните половината от съвета, не ще получите пълен 
резултат. Хората обичат да вземат една част от съвета, и после се оплакват, че надеждите им 
не се осъществили. Разумният съвет е такова лекарство, състава на което не бива да се 
изменя.

489. Известен Риши стоял мълчаливо и лицето му изразявало устремление. Запитали го — “С 
какво е зает твоя ум?” — Риши отговорил:”Сега строя храм.” — “А къде е твоят храм? — 
“Той е на двадесет дена от тука и строителите му са в голямо затруднение.” — “Значи ти 
даже и в бездействието си изграждаш?” — Риши се усмихнал: “А нима дейността е само в 
ръцете и в краката?”

490. Голяма е ползата, ако може да бъде привлечена към сътрудничество пространствената 
мисъл, и особено ако тя бъде придружена не само от огъня, но и от действието на звездите. 
При една степен ний напрягаме нашата воля, при следващата ний влизаме в досег с 
огньовете на пространството и пространствената мисъл ни служи като семафор и мегафон. В 
това състояние не е нужно да се изразходва много воля. Около нас се намира неизчерпаем 
запас от енергия, който ни служи, ако го приемем.

Ако една искра зачерква в ръкописа местата, които трябва да се изхвърлят и подчертава със 
синя светлина тези, които заслужават одобрение, това значи, че сме придобили мощен 
сътрудник. Не можем насилствено да създадем това състояние. Само опитът ни приближава 
към мисълта на пространството. По тоя път, след огъня и мисълта на пространството, ний 
вървим към осъзнаване на далечните светове. Ний се радваме много, когато някой влиза в 
океана на пространството.

491. Азбеста, някои видове слюда, мангана, содните утайки, са съвсем неизползвани в 
живота. Какви болести могат да се лекуват на содовите полета? Какви препарати дава 
азбеста? Какви трансмутации може да даде слюдата? За мангана вече говорих.

492. Агни Йога идва на своето време. Иначе кой би казал на хората, че епидемичната 
инфлуенца трябва да бъде лекувана с психична енергия? Кой би обърнал внимание на новите 
видове душевни, мозъчни и сънни заболявания? Не проказата, не старата форма на чумата, 
не холерата са страшни; по отношение на тях съществуват предпазни мерки, но трябва да се 
замислим над новите врагове, създадени от съвременния живот. При тях не можем да 
употребим старите средства, а новият път ще бъде намерен от разширеното съзнание.

Може да се проследи как са следвали вълните на заболяванията в течение на хиляди години. 
По тези таблици може да се състави един интересен списък на човешките отклонения, 
защото болестите, естествено, показват отрицателната страна на нашия живот. Надявам се, 
че будните умове ще помислят навреме за това. Късно е да се прави помпа, когато къщата 
вече гори.

493. Съзнанието трябва да проникне дълбоко в бъдещето. Работата не свършва с 
предначертаното вече, но продължава безкрай. Най-красивият стремеж е в проявата на 
безграничното.

494. Радвам се, ако разбирате, че всяко препятствие е една възможност. Неуспехът е 
признание от страна на тъмните. Как трябва да пазим всяко свидетелство от страна на 
тъмните. Само те са полезни за ръста на делото! Както торът подобрява земята, така и 
тъмнината гние за цветята на Светлината. Ако сиянието на дъгата охранява, то тъмнината 
прави дъгата видима.

495. Ракът се явява като бич за човечеството и неминуемо ще се увеличава. Главните мерки 



срещу рака ще бъдат предпазните. Който не употребява месо, вино, тютюн и наркотици; 
който пази чистотата на психичната енергия; който понякога се подлага на млечна диета; 
който очиства стомаха си и взема водата Л., той може да не се страхува от рака.

В началото на болестта е възможна операция, но тя би била безсмислена, ако човек, след 
оздравяването си се върне към предишния си живот.Разбира се, ултразвукът може да 
разруши тумора, но какъв резултат може да има от това, ако причината за отравянето не е 
отстранена? Животът трябва да бъде оздравен! Неразумно е да се измислят лекарства за 
мъртъвците! Важното е да се обръща внимание върху начина на живот на заболяващите.

Прието е изобщо, че ракът е наследствен. Това е естествено, защото отровения човек ще 
създаде също такива. Нужно е децата да бъдат пазени, без да се отлага; между тях има не 
малко забележителни.

496. Чувствителните апарати схващат кога струните са напрегнати — в това се състои 
истинското сътрудничество. Наистина, има моменти, когато щитът на света се нажежава и 
никаква жива субстанция не може да дойде. Утвърдяването на психичната енергия ще ни 
покаже кога можем да почакаме преминаването на бурята. Умението не идва отведнъж, 
затова ловките, чувствителните сътрудници ще бъдат винаги ценени.

Ний се много радваме, когато намерим човек, който може да бъде наречен “пълна чаша”, 
защото на него можем да се доверим! Има много случаи, когато дори след много прояви, 
призованите са се връщали назад. Те са потъвали в посредствеността, живи са се разлагали и 
са отстъпвали в тъмнината.

497. Помнете колко полезно е да следвате нашите съвети, без огорчение, защото еманациите 
на бурята напрягат центровете. Ний ще почакаме под чадъра на Дуккар. Учителят има много 
пазачи.

498. Светлината на Абидхарма представлява съчетание на огъня на висшите сфери с 
излъчванията на съзнанието. Ний посочихме с пример как светлината на Абидхарма 
охранява от отровните излъчвания на нисшите земни слоеве. Тъмния пламък на отровните 
газове бива отблъснат и обезвреден от светлината на Абидхарма, но затова е нужно да 
осъзнаете огъня на пространството и собствените си излъчвания. Наистина, нужно е 
осъзнаване на нещата, за да може да се достигнат полезни резултати. И най-простата истина 
трябва да бъде повтаряна, иначе тя ще се покрие от утайките.

499. Всяко разумно действие представлява една неунищожима придобивка. Утвърдяването 
на Учението е непобедимо въоръжение. Познанието е овладяване искрите на светлината. 
Пространството е сбор от тела. Времето е възприятие на лъчите. Както трайното се превръща 
в невидимо, така невидим е и състава на кислорода — родината на огнената сила.

500. Вий можахте да забележите, че телепатическите предавания обикновено се забравят 
извънредно бързо. Това произлиза от естеството на предаването, което засяга особени 
центрове, които обикновено не работят. Може да се свикне да се запечатват тия съобщения в 
паметта, но техниката им все пак ще си остане особена. Също така съобщенията не зависят 
от насилственото напрягане на волята, а от яснотата на съзнанието при съчетание със 
светлината на Абидхарма. И тъй, предаването зависи от чистотата на съзнанието и от 
кислорода, привлечен от огъня на пространството.

Нужно е да се изследва химическата разлика в човешките еманации. Но обикновените опити 
за изпращане на мисълта не са успешни. Изпращащият мислено повтаря — изпращам, а 
получаващият затъмнява съзнанието си с мисълта “ получавам”.

При съобщения на далечно разстояние, пратките трябва да бъдат нагодени с психичното 
състояние на получаващия. Добре е даже да се употребяват обикновените за него изрази, за 
да се избягва уморителната реакция.

501. В кой дом ще расте психичната енергия? Естествено, в дом, който се стреми към 



бъдещето. Това не е тъй просто и лесно. Хората са увлечени прекалено много в настоящето. 
Когато се говори против въздаянието, то погълнатият в настоящето не ще разбере дори 
важността на това правило. Но устременият към бъдещето дори не ще разсъждава за 
условията на въздаянието и всяко въздаяние ще бъде за него само подготовка за нов 
път.Тогава се запалват пътеводните огньове и психичната енергия се развива. Защото всичко 
чрез опита се добива. Опитът се осмисля чрез проникване в бъдещето и е противен на 
безсмисленото вегетиране.

Върховният опит е опита над себе си. В него има и центробежност и центростремителност. 
Тези прости истини трябва да бъдат повтаряни. Именно в отдаването на своя дух за 
човечеството се заключава и жертвата и придобивката. Несъединените противоположения не 
дават кръг; а без кръг не може да съществува система на движение. Всяка спирала, гледана 
отгоре или отдолу, изглежда като кръг; но всяка сложност изчезва, ако се устремим в 
бъдещето.

Не трябва да усложняваме пътя на психичната енергия! Тя сама ще пошушне на 
чувствителното ухо кога трябва да се съкрати съня, като ненужен, кога трябва да се намали 
храната, кога трябва да се намали питието. Защото всяка енергия храни, а особено 
психичната.

Временното отслабване на краищата не бива да ви смущава, — отровните земни течения 
действат преди всичко на краищата. Но естественият растеж на психичната енергия може да 
замени телесните способи и да спомогне за установяване на равновесие между видимото и 
невидимото.

502. Може да се предвиди, че някои ще почнат психични опити с растенията, но не ще имат 
резултат. След това, разбира се, те ще почнат да осъждат Учението, че не им е дало точни 
упътвания, без да помислят за състоянието на своята собствена психична енергия. Не трябва 
да намирате неточност в изразите, когато казвам, че психичната енергия трябва не само да се 
усилва, но и да се отънчава. Тя почва да се усилва от вълните на огъня, когато аурата се 
покрива с пурпур от напрежението. Тя почва да се отънчава от будността, вниманието и 
изтънчаването начина на мислене. Как по-точно да се нарече изискания ход на мисълта, 
когато формулите на бъдещето звучат във възторг? Много хора остават без внимание тия 
формули и избягват стигматите, достигнати с мъка от стремежа на духа. Именно стигматите 
са най-ясния белег за чувствителността. Не грубите поразяващи явления, но крилете на 
космичната мисъл, с най-леки докосвания, засягат темето на главата и събуждат тока 
Кундалини. Тези мисли, преминавайки, могат да оставят невесоми следи, но те засилват 
дейността на центровете, които стават като игли, кондензиращи електричеството. Не ще ли 
бъдат нашите центрове като иглите на бора? Този, който е стъпил в пътя на утънчаването на 
психичната енергия, не ще говори за неточност на упътванията.

503. Накъде можем да отправим мислите си? Накъде да устремим волята? Към 
пространството, отгдето идва живителната енергия. Към нея да се устремим.

504. Пълнолунието обикновено подпомага телепатическите явления. Но има обстоятелства, 
които видоизменят това условие. Преди всичко влияят известни фази на слънчевите петна. 
Вий сте забелязали, че телепатическите явления се засилват заедно с химизма на планетните 
лъчи, но слънчевите петна влияят на най- различни страни на живота. Студ, който може да 
достигне до смъртоносни прояви и топлината на изригванията и земетресенията, 
съпровождат промените в слънчевата аура.

Трябва да се има предвид принципа, защото студът може да се увеличи и земетресенията да 
се засилят. Така преходните явления могат да станат решаващи.

505. Този, който изучава Йога, трябва да свикне с неизбежното подозрение от страна на 
хората. Не може да се обвиняват хората за тяхното отношение. Ако йогата бе аскет, в 
обикновения смисъл на думата, по- лесно биха се примирили с него. Ако той имаше вид на 



маг, биха го приели от страх. Но неговото естество не може да бъде обяснено с обикновени 
думи и неговата работа за еволюцията на света не влиза в никой от приетите устави. Как ще 
се примирят хората с обновяването на живота им? Та те най- много от това се страхуват.

За щастие, този, който е встъпил по пътя на Агни Йога, не се измъчва от мисълта за 
подозренията. Той работи, посвещавайки се всецяло на еволюцията. Той върви, без да се 
съмнява, като знае, че задоволството не е негова съдба.

506. Освен космичните условия, на телепатическите явления влияе и вълнението. Тази 
непостоянност на личните и заобикалящите условия, която лесно може да се разбере, 
прекъсва нишката на съобщенията. Също така чрезмерното желание да се схване 
съобщението, предизвиква сътресение в огнения проводник. Но все пак, никакъв физически 
апарат не може да се сравни с психичната енергия. Вълните на психичната енергия изпълват 
нисшите слоеве на атмосферата, но без съдействието на психичната енергия, могат да 
произлязат нови нещастия.

Наистина ли хората не предполагат, че физическите вълни влияят на тяхното естество? 
Невидимите и нечути вълни влияят много по — силно, отколкото оглушителните експлозии. 
Но много опасности ще изчезнат, когато бъде осъзнат неизчерпаемия източник на 
психичната енергия. Но дори самия принцип на осъзнаване на психична енергия не е 
леснодостъпен за човечеството.

507. Убиването на психичната енергия е престъпление, равно на невежеството. също 
убийствата, извършени от неорганизираната психична енергия, са неизчислими. Добре е да 
се помисли за това! От това, че хората не ги съзнават, не следва, че те не съществуват.

508. Интелектът не е мъдрост. Интуицията е мъдрост, интелекта е разсъдък. Мъдростта 
решава, защото решението отдавна е назряло. Интелектът е предверие на мъдростта, и когато 
той е изострен, той навлиза в областта на синтеза. Разсъдъкът и специализираният ум са 
ъглите на дома на бъдещето. Човек, който има специализиран ум, може да си подготви 
блестящо бъдеще, но той ще се въплъщава дотогава, докато умът му изгуби своята 
ограничена специализираност. Когато интелекта губи своята специализираност, той става 
вече мъдър. Всяка специалност е предназначена за условията на земята. Духовното 
напрежение акумулира психичната енергия на пространството. Духовното напрежение може 
да ви заведе във всяка сфера на астрала.

509. Естествено е да възникне въпроса: как се акумулира психичната енергия? Преди всичко 
чрез съзнанието, или със самоотричането на подвига. Във всички случаи, психичната енергия 
си остава неприкосновена. Когато е акумулирана от съзнанието, тя продължава да се 
усъвършенства, а когато е добита по други начини, енергията може да образува един 
ембрион и да чака подходящи условия, за да се прояви. При всяко откритие на психичната 
енергия може да се предполага в миналото някаква светла постъпка на инстинкта. 

510. Съзнанието се изгражда чрез бавен опит. Може да се покаже чрез прост опит как този 
съдия претворява нашите действия. У един неразвит човек се предизвикват някакви прояви и 
се наблюдава как той ще ги изпълни. След това с волево действие го лишават от съзнание и 
го заставят да извърши същите действия — разликата е поразителна.

511. До неотдавна мисълта беше отправена към явленията, наречени прояви на енергията. Но 
днес може да се мисли за обновяване на живота и за стъпки към бъдещето. Необходимо е да 
призовавате всичката си смелост, за да забравите чудесното и да превърнете това понятие в 
реалността. Това е трудно, но нужно е да бъдат преодолени ограниченията на условните 
схващания. Трудно е също да не се влезе в пътя на обикновеното, защото движението е 
винаги необикновено, тъй като съчетанието на частите в живота е различно от това в 
миналото. 

Може ли да се изгради живота всред омразата в края на Кали Юга? Но цялата задача на 



бъдещата Сатиа Юга трябва да се изрази сега, всред враждата и разрушението.

512. При всеки опит може да се забележи противодействието на нисшата материя. Чрез 
очистване и изхвърляне може да се премахнат вредните частици от нисша материя. 
Човешкият живот е подчинен на общите закони. Нима при всяко движение напред не се 
явява най-тъпа съпротива? Нима не става нужда да се съкрушат непоследователността и 
гнилостта чрез напрежението на огъня? Както при лабораторните опити, трябва всички 
гнилостни процеси да бъдат отстранени. Ако искате да узнаете кои хора са подложени на 
нисши въздействия, предложете в едно събрание една акция в името на общото благо. Бъдете 
уверени, че тия, които възразяват, не са свободни от мъртвата материя. Хората по-лесно 
разкриват своята природа, отколкото земните пластове. Затова, подбирайки огнените типове, 
наблюдавайте ги през време на изпитанията, които не ще закъснеят да се представят.

При психичната реакция започнатия процес се засилва. Така и човекът се вдълбочава в 
избраната посока. Рядко някой може да скрие своята същност.

Паралелно с проявата на огъня се добива правилна преценка за явленията. От способността 
за непосредствено познание, за което отдавна говорихме, ще бликне напрежението на 
психичната енергия. Може ли нещо да се скрие от нея?

513. Когато говорихме за Международното правителство, мнозина се смутиха. Когато 
узнаят, че то е Правителство на Знанието, ще разберат ли?

514. Трудно е да се разбере какво е постъпка, предизвикана от отчаяние и какво е 
стремително желание. Дори пламъкът ще бъде подобен.

515. Как може синият огън да се превърне в пурпурен? Напрежението на психичната енергия 
ще предизвика бликването на рубинови стрели, които ще пронижат синевата на съзнанието.

516. Ето, намерени са Уру и Свату в космогонията. Повтарят се знаците на настъпващия 
Водолей в съчетание със Сатурн. Още веднъж можем да се уверим колко правилни са били 
схващанията на атлантидите за космогонията. Те са познавали не само химичното действие 
на лъчите, но и активното сътрудничество на светлината. Тъкмо това, към което след дълго 
блуждаене човечеството отново идва. Трябва също да се има предвид, че ако небесните 
светила са населени, това не значи, че в тях ще намерим земните форми. Хората не могат да 
се представят в други форми. Но каква радост ни изпълва, когато осъзнаем 
сътрудничеството! Леко трябва да се приближаваме към най-обединяващите условия.

517. Изучавайки акумулираната психична енергия, може да се забележи, че тя действа по 
подобие на космичния импулс — приливите и отливите изграждат мощта. Неразумно е да се 
очакват само приливи, иначе как би се изградила постройката? Тъканта на сътрудничеството 
между центровете, обединени с огнената нишка, се създава като че ли от най-тънка прежда. 
Огньовете на психичната енергия горят като многоцветното сияние на Вселената. Атма може 
да бъде наречена Тя. Уру и Агни са нужни, за да дадат съзнание на Свати.

Някой ще каже, щом осъзнаването на психичната енергия ще ни увлече накрай света, не 
може ли да се избегне тази сложна енергия? Не може, наистина не може да се избегне от 
това, което само се приближава към нас.

518. Хората много губят, като очакват осъществяването на нещата само по своите пътища. 
Как ще мислят те за далечните светове? Ще трябва да се изменят много списъци и таблици.

519. Вие сте забелязали, че понякога дори за важни обстоятелства говорим накратко, едва 
споменавайки ги. Това означава, че в настоящия момент е невъзможно да се усложняват 
вълните на пространството. Това условие рядко се спазва, което става причина за 
непоправими вреди. Затова да уважаваме значението на кристала на мисълта.

520. В Мистериите на Египет имало едно действие, което се наричало “ Изостряне на меча”. 
Изпитваният се поставял в дълбока тъмнина. Към него се приближавал Великият Хиерофант 



и му откривал някои тайни. Светлина обгръщала Хиерофант и след това отново всичко се 
потапяло в тъмнина. 

Тогава се приближавал един жрец, който се наричал Изкусител. Гласът на изкусителя 
запитвал от тъмнината: “ Брате, какво видя и чу ти?” Изпитваният отговаря:” Великият 
Хиерофант ме почете с присъствието си.” “ Брате, сигурен ли си ти, че това беше самият 
Велик Хиерофант?” “ Очите ми видяха и ушите ми чуха.” “ Но образът може да бъде лъжлив 
и гласът може да бъде изкуствен”.

После изпитваният или бивал обзет от смущение и отхвърлян, или пък се изпълвал с 
твърдост и казвал:” Очите и ушите могат да бъдат излъгани, но нищо не може да излъже 
сърцето. Виждам със сърцето си, чувам със сърцето си, нищо нечисто няма да се докосне до 
него, защото мечът, който ми е поверен, е наострен.”

Тогава отново идвал Великият Хиерофант, посочвал му една чаша, пълна с червена течност, 
и казвал:” Вземи и изпий своята чаша, пресуши я, за да откриеш тайната, която се намира на 
дъното.”

На дъното бил изобразен прострян човек, намиращ се в кръг, направен от една змия, и 
следният надпис:” Ти сам си този, който отдава всичко и приема всичко.” Така Учението е 
едно и също през всички времена, но тъмнината на невежеството пречи да узнаем смисъла 
му.

521. Поверяваните от нас задачи са винаги опасни, защото те са отправени към най-силния 
враг. Няма истина вън от истината. Остава само да се приеме чашата и да се носи докрай.

Между древните предмети символите на познанието могат да се разпознаят.

Свободен ли си, пътниче, от всеки страх?

522. Ние видяхме, че психичната енергия има тясна връзка с огъня, че тя представлява 
придобивка и има способността да се акумулира. Следователно, тази енергия може да се 
акумулира върху предмети, които ще предизвикат напрежение на волята по-късно. 
Успешното акумулиране на енергията дори може да направи предметите да светят и дори да 
предават внушената им мисъл. Това именно е научното обяснение на светещите предмети. В 
тях трябва да предполагаме наличието на известно количество акумулирана психична 
енергия, само ако не е унищожена от неразумните мисли на хората.

Хората, които притежават запас от психична енергия, трябва да бъдат считани за съкровище 
на държавата. Всяка една страна трябва да се гордее не с милионите си двуноги, а с 
резервите си от психична енергия. Един запас от такава енергия може да запази хиляди 
невежи.

По подобие на магнита всяко напрежение на психичната енергия привлича към себе си 
зародишите на енергия, намираща се в дълбините на човешките същества. Следователно, 
всеки притежател на съзнателна енергия представлява сам по себе си едно обществено благо. 
Затова нека се отнасяме внимателно към всеки запас от енергия.

523. При развитието на съзнателната психична енергия може да се предвиди един апарат, 
акумулиращ тази енергия, но енергията на човека винаги ще бъде необходимият проводник.

За опитите с психична енергия е необходимо търпение и постоянство в акумулирането. 
Вредно е да изпращаме енергия без мярка, защото това може да смути повърхността на 
спокойните запаси.

524. Една стара пословица казва:” Здрави са юздите на Сатана” или :” Който е видял образа 
на Сатана, никога няма да го забрави.” Старите хора считат, че човешкото съзнание е 
неподвижно. А Нашият главен съвет е да добиете разумна подвижност на съзнанието.

Какви съкровища може да даде на човечеството чистото, свободно и безстрашно съзнание! 



Но навиците съдържат неопитните като окови.

Може да се построи апарат, който акумулира психичната енергия, но кой ще бъде 
проводникът? И колцина ще могат да оценят приложението на енергията в живота?

525. Да поговорим за труда. Съзнателното развиване на психичната енергия се явява като 
увенчание на труда. За кратко време резултатът от многогодишната дейност може да се 
прояви.

526. Правилна е мисълта, че проявлението на психичната енергия ще издигне извънредно 
много човешкото достойнство. Самото направление на мисълта в тази посока е вече едно 
благо.

527. При вас ще дойде някой и ще каже, че желае да се приближи към Агни Йога. Запитайте 
го: коя е подбудата за неговото решение. Ще ви отговори:” Търся доказателства.” Знайте 
тогава, че той не е от нашите. Или ще ви каже за тежката съдба. Или за намерението си да 
победи своите врагове. Или за стремежа си да добие богатство. Или за преимуществата тук, 
на Земята. Или за стремежа си към покой. Знайте, че не е от нашите.

Но ето, че някой ще ви каже:” Искам да се усъвършенствам.” Запитайте го тогава:” Каква 
награда очакваш?” Той ще отговори:” Да се приближа до Учението!”

Зарадвайте се на дошлия, защото неговият дух е похлопал правилно. Той може да започне да 
следи себе си. Може безболезнено да отхвърля ненужните придатъци. Той ще разбере, че е 
нужно не страдание, а освобождение. Ще разбере, че не чудо е нужно, а непосредствено 
знание за нещата. Ще разбере, че важното е осъзнаването и приложението на Учението, а не 
механическото му заучаване.

Очарован през първия ден, той няма да се отчае през втория. Той ще върви като слона на 
щастието, отхвърляйки храстите настрана. Ще посрещне успеха като усмивка на слънцето. 
Ще прогони скорпиона на страха. Ще приеме дара като светлина на пътя. Ще разбере 
осъзнаването и развитието на огньовете като магнит, който привлича. И ще схване, че 
огньовете растат като растенията — неуловимо. Ще разбере, че огънят изгаря миналото и 
озарява бъдещето. Ще разбере какво значи подвиг!

528. Ние избягваме повторенията, но сме принудени да се връщаме към предишния предмет. 
Обръщайте внимание на тези повторения, чието значение зависи от личното неразбиране или 
от космичните усложнения, които изискват особено внимание. Затова казаното за 
психичната енергия е нужно да се повтаря. Наистина, тя е неотстранима, но може да бъде 
приведена в спящо състояние и да остане бездейна. Тогава тази почва трябва отново да бъде 
събудена с плуга на самоотвержения труд. Разбира се, нито едно зърно от нея няма да 
пропадне, но тези слоеве трябва да бъдат събудени и затова в Учението толкова много се 
осъжда неподвижното самомнение. Наистина, по-добре е да горим, отколкото да почиваме.

529. За силата на мисълта се говори отдавна, но това не изменя същността на положението. 
Никой не следи мислите си, не желае да наблюдава причините и следствията от мислите. 
Какви плодотворни опити би могло да се направят, при това без да се отлага! Не са нужни 
специални условия, нужно е само внимание и подвижност на съзнанието. Например 
получавайки телепатически съобщения, вие можете да наблюдавате какви външни и 
вътрешни условия влияят на качеството им. Настроението на бодрост или сънливост, на 
раздразнителност или радост, на умора или стремеж, изобщо всяко състояние действа силно 
на качеството и напрежението на съобщението. освен това личната природа на участващите 
слага своя отпечатък. Не е ли от значение всичко това внимателно да се отбележи?

Защото е забелязано, че някои свойства на участващите се отразяват дори физически. Някои 
от тях могат да бъдат превъзмогнати, но други, често кармични, са непоправими. Те биха 
могли да бъдат отстранени само с извънредно напрягане на волята, но волята се твори от 
мисълта.



Съветвам ви да отбелязвате всички получени телепатически съобщения. Отбелязвайте ги по 
първото непосредствено чувство, без да разсъждавате.

530. Може да наблюдавате как външните влияния се отразяват на съобщенията. Може да 
констатирате как понякога дори най-добрите климатични условия се затъмняват от далечни 
призиви. Например някой нуждаещ се от помощ в далечна страна влачи след себе си цяла 
опашка от викове за помощ и по този начин се намесва в съобщенията. Наблюдавайки 
различните обстоятелства, можем да установим кои са най-добрите условия и да достигнем 
съвършенство.

531. И най-големите открития няма да дадат окончателно разрешение на въпроса. Ако 
обикновената мълния или магнитна вълна, или земетресение или ураганът може да ги смути, 
не е ли по-добре да обърнем внимание на културата на мисълта?

Когато психичната енергия е организирана, нищо не може да унищожи нейните резултати. 
При това вълните на мисълта не препълват пространството. А най-висшата енергия не зависи 
от низшите слоеве.

Колко е красиво да се наблюдава стремежът на мисълта, причините на нейното араждане, 
съчетанията в различни времена, съседството на съзнания, имащи различни степени на 
развитие и вечното надпреварване за висши и нисши сфери. Всичко това създава един 
несравнимо красив живот.

Сферите на психичната енергия проникват през всички препятствия. Всички физически и 
механически прояви не могат да се сравняват по значение с най-висшата енергия, защото 
цялото бъдеще се изгражда върху висшите енергии, на възвръщането на грубата материя в 
лоното на светлината.

532. Ние избягваме всичко, което засяга механиката на мускулите. Дори мускулите трябва да 
изразяват съобщенията на волята. Ние не обичаме механическото писмо, защото то винаги 
затруднява издигането на съзнанието. То не позволява усъвършенстването на по-фините 
енергии. Основното положение все пак ще бъде в непосредствено възприеманото знание. 
Развиването на непосредственото знание не е свързано с опасността, която се явява при 
механическото съобщение.

Така ще предпочитаме всичко, което издига културата на мисълта.

533. Процесът на автоматичното писане е несъвършен. То произвежда едно постоянно 
раздвоение. Въздействието се чувства в центъра, който е ад китката на ръката, но съзнанието 
също е свикнало да владее този център- тези две влияния ще се борят и до съвършен израз не 
може да се достигне.

534. Най-вредни са тъй наречените неволни мисли. Всяка съзнателна мисъл съдържа 
известна организираност; но малките скитници, които затварят пътя, са по лоши от всичко.

535. Опитайте се да видите по желание части от вашата аура. Това е невъзможно, защото 
законът за психичната енергия изисква освен желание, подходящи условия. Тези условия не 
се създават мигновено. Те трябва да се изградят върху почвата на висшите въздействия. Но и 
пътят, който води към висшите въздействия, не е лек, защото те получават достъп до 
откритите врати. Всяко отклонение от общуването с огнищата на висшите енергии ни 
затваря вратите. При това трябва да се осъзнае в какво се състои плодотворното общение. То 
зависи не само от натиска на стремежа, но и от грижливото отнасяне към обкръжаващите 
условия. Понякога временното мълчание се явява най-добър акумулатор. Съзнанието, 
съгласно степента на интуицията, ни подсказва кое действие отговаря на необходимостта.

От съставните части на развитите аури е най-трудно да се видят концентрирания зелен и 
рубиновия цвят. Изумрудът и рубинът са две противоположности. Изумрудът обозначава 
синтеза, а рубинът- самоотричането на подвига. В неясни проявления може да се срещнат и 
двата цвята, но чисти рядко могат да се видят, както са рядкост синтезът и подвигът. 



Изумрудът е по-близко към Чашата, рубинът- към Окото на Брама.

536. Психичната енергия трябва да бъде развивана планомерно и усърдно. Развиването на 
психичната сила зависи от хармоничността на съчетанията, а също и от физическото 
състояние.

537. Биенето на масло и буталото са символи на творческото спирално движение. 
Физическата неподвижност не е безсилие и мълчанието не означава отсъствие на глас.

538. Когато всички книги са прочетени и всички слова изучени, остава наученото да се 
приложи в живота. И ако книгите бъдат прочетени отново и словата чути още веднъж, все 
пак приложението си остава далеч от живота и никое знамение няма да измени привичките. 
Затова трябва да се намери пътят за подвижност на съзнанието. Сърцето може да почувства 
срам от недостойното губене на време.

Ние съвсем не желаем да бъдем сурови. Ние предпочитаме да видим радостта на 
достижението. Но привичката на вековете ни заставя да държим меча си готов, защото 
страхът все още владее хората. Победата над страха ще отбележи прага на новото съзнание.

539. Нужно е да се изучва състоянието на нервните центрове у децата. Известно е, че тези 
центрове се развиват извънредно индивидуално и неравномерно. Може да се намерят деца, у 
които един от центровете е извънредно развит. В такива случаи те могат да действат за 
кратко време като възрастни.

Понякога някои центрове проявяват болезненост, което предизвиква недоумение в лекарите, 
защото последните не допускат съществуването на нервни центрове у децата. А всъщност по 
тези болезнени признаци и необикновени прояви може да се съди за естеството на тялото и 
за качеството на духа. Колко полза биха могли да пренесат подобни наблюдения! Колко 
възможности биха били запазени! Така ще може да бъде правилно започнато акумулирането 
на психичната енергия.

За старите духове, минали през много въплъщения, ще бъде особено тежко състоянието след 
седемте години и още повече- след четиринадесетте. След четиринадесетата година 
психичната енергия вече влиза в действие. Духът вече се е освободил от предишните си 
съществувания, но той е потиснат от тежестта на новия неизвестен път; смътно се вълнуват 
натрупаните през вековете ценности и същността се стреми обратно там, където 
възможностите са били толкова големи.

Правилният надзор над нервните центрове на децата е нужен за бъдещето. Съществува едно 
необосновано мнение, че духът не може да овладее напълно новото тяло и от това 
произхождали детските глупости. Но фактически положението е обратно. Когато центровете 
не работят правилно, не се натрупва психична енергия и духът не разполага с вещество за 
проявления.

Грижата за нервните центрове на децата можем да считаме като грижа за бъдещата раса.

540. Хората наистина са се докоснали до много енергии, но в повече от случаите това е само 
едно приближаване, при което се познават единични свойства. От тази ограниченост могат 
да се породят много опасности. Един пример- всеобщата електрификация е едно благо на 
цивилизацията, но понеже хората имат съвсем едностранчиво отношение към тази енергия, 
изкуственото насищане на пространството с нея може да заплашва с някои опасности. Там, 
където напрежението на електричеството е голямо, може да се освободи много енергия. Ако 
засилим причината, ще се засилят и следствията и вместо силно разреждане на енергията ще 
имаме масово унищожение. Във връзка с това можем да си представим препълването на 
пространството с токове и последвалите от това най-неочаквани смущения в живота.

Разбира се, вие сте убедени, че ние не говорим против овладяването и употребата на 
енергията, а сме силно загрижени да предупредим за нуждата от имунитет, когато въпросът е 
до извикването на нови енергии. Всички наши опити показват, че психичната енергия ще 



бъде винаги готова да трансформира удара на другите енергии в полезна дейност.

Ние видяхме как психичната енергия може да замени ваксинацията и да унищожи 
възможностите за заболяване. Същевременно тя трансформира в благотворни действия 
всички други енергии.

Не смесвайте това твърдение с учението за волята, защото волята е само една от проявите на 
психичната енергия.

541. Чували ли сте йога да бъде убит от мълния? Обратно, чували сте за окото на йогата, 
което може да причини смърт. Не само волевата заповед, но и обединението на енергията 
дава силата на тази проява. Главното е да имате запас от психична енергия, която е 
благотворна.

542. Така нареченото четвърто измерение е свойство на психичната енергия. Свойствата на 
психичната енергия ще дадат разрешение на всички схващания.

543. Можете да срещните хора, отричащи напълно Учението. Не се старайте да ги 
убеждавате. Нашето Учение не привлича, а упътва и предупреждава тези, които са готови за 
усъвършенстване. Мнозина ще си изберат една любима страница. Те ще пребъдат с нея, но 
не и с Учението. Някои ще покажат, че уважават Учението и ще поставят книгата под 
главата си по време на сън. Също така някои ще покажат любов към Учението, но не ще се 
откажат о нито един стар навик. Но ще дойдат тези, които са предопределени!

544. Древните са имали следната пословица:”Не изпускай тигъра”. Излишно е да се пояснява 
нейното значение.То е извънредно важно в живота. И тъй, да не изпускаме тигъра!

545. Можем да бъдем почти напълно уверени, че проявата на Новото време ще проникне в 
простите души. Нека най-добрите изнесат цялата борба на противоречията. Нека те дадат на 
по-скромните най- простата формула. Нека те запазят спокойствието си дори тогава, когато 
пламъкът на експлозията е вече блеснал.

Помнете показания ви символ, когато в цирка на забавата се опитват да изведат народа преди 
разрушението му. Но хората не само че не си отиват, а големи тълпи отвън се натискат да 
влязат.

Като разширяваме Учението, ние ви съветваме да не се учудвате, ако само малцина схванат 
неотложната необходимост. В несъзнателната мисъл им едно необикновено свойство- да се 
чувства бъдещето по обратен ред. Чувства се приближаването на нещо, но извратеното 
съзнание пречупва представата за бъдещето. Излишно е да се привеждат примери, когато 
хората са се радвали пред нещастието и са лекували пред поражението.

Културата на интуицията изисква грижлив стремеж, затова само най-добрите и най-простите 
ще се разберат в схващанията. Но посредствените ще си останат в своите предубеждения. Те 
виждат призраци и не разбират действителността. Те се отравят не толкова от наркотици, 
колкото от своята мисъл. Натрапчивостта на идеите, внушени още от детство в един пълен с 
условности живот, убива техните опити за разумна мисъл.

Примерите за неразумно поведение през време на катастрофа са нещо обикновено, защото 
хода на мисълта е вървял по коритото на нереалността.

546. Стихията на огъня не може да бъде заменена от нищо. Също така и психичната енергия 
не може да има заместник. Най-самостойната, най-изтънчената, най-възходящата енергия е 
истинската дъщеря на огъня! Не напразно ний призоваваме огнената победителка. Всеки 
ентусиазъм произвежда една малка частица съкровище. Всяко възхищение пред прекрасното 
събира зърната на светлината. Всяко любуване на природата създава лъча на победата. 
Отдавна съм казал — чрез красотата получавате светлината. Нима Ний говорим това само за 
удоволствие? Всяко нареждане има неотложно значение. И така, възхищението е най-
краткия път към акумулирането на психичната енергия. 



Не веднъж ще ви запитат: где е разсадника на прекрасната градина на огнената енергия? 
Отговорете — в радостта за прекрасното. Но научете се да възприемате тази радост на 
сетлината. Научете се да се радвате на всеки листец, пробудил се към живот. Научете се да 
се отзовавате с вашите центрове на зова на радостта. Научете се да разбирате, че тая радост 
не е безделие, но жетва на съкровища. Научете се да събирате енергията на радостта, защото 
как иначе да свържем нишката с далечните светове!

Не в огорчението, не в безумието, не в самоотравянето, но в радостта на съзнанието ще 
бъдем щастливи обладатели на съкровищата. Трудно е да се утоли жаждата от празния 
кладенец, но планинският извор е готов да даде прохлада на всеки, който идва при него. 
Радвайте се!

547. Мисълта, изпратена в пространството, привлича подобни мисли. Как да постъпваме, ако 
дори широките възгледи не постигат целта? Нужно е те още да се разширяват. Зад предела на 
крайната вражда започва полето на дружбата. Пътникът трябва да познава границите на 
местностите.

Нима е възможен подвиг без ентусиазъм? Нима е възможно самоотричане без радост? Нима 
е възможно мъжество без възторг? И тъй, посочете и напомнете, как най-лесно и най-близко 
може да се намери психичната енергия.

548. Можем да се радваме, но в радостта си да не заприличаме на животните. В какво ще е 
разликата? Само в съзнанието. Животните не знаят защо се радват, а ние знаем. С това 
съзнание ние съединяваме причината и следствието. С това изграждаме моста на 
усъвършенстването.

Може да се проследи цялата верига на събитията и да се схване тяхната последователност. И 
с това ние ще се отличаваме от животните, тъй като те не могат да свързват отделните 
моменти. Учението за сравнение ще даде нов източник на психичната енергия. Ако хората 
биха се научили да сравняват дните на живота си по състоянието на съзнанието си, те биха се 
движели напред.

549. Правилно е Кундалини да се определи като отвлечен принцип. Когато условията на 
земния живот са били груби, е било нужно духът да се увлече във висшите сфери. Отначало 
Окото на Брама имало надмощие, след това е възтържествувал Кундалини. Но достиженията 
на Самадхи не са могли да опазят човечеството от ужаса на робството и предателството.

Сега времето изисква синтез в действията. Този синтез на земното съществуване ще бъде 
даден от интуицията. Съкровището на интуицията се намира в Чашата, затова към двата 
първоизточника трябва да се добави и разцъфтяването на третия център. Нека дъгата на 
Кундалини ни увлича нагоре, но е нужно на земята да имаме земно построение. Трябва да 
положим основание на стълба, както прилагаме писмото към мисълта. Чашата, отдавна 
замлъкнала, ще оживее наново. По нов път ще тръгне човечеството. Трима владетели, три 
центъра ще започнат сътрудничество тук.

Този, който е разбрал как Чашата допълва Кундалини, ще разбере как бащата поверява на 
сина земното царство. Кундалини е бащата, който е започнал възхода. Чашата е синът, 
пробуден от бащата. Който е почнал началото от бащата, той ще познае сина, когато една 
нова раса идва да смени старата. Действието е свързано с Чашата на подвига. Така нищо не е 
отхвърлено, а всичко е засилено. Нека Окото на Брама бъде естественото допълнение на това 
състояние.

     550.В какво се състои финоста и възвишеността на мисълта,обгорена в свещения 
огън?Нима в доказателствата на изкуствената логика ив ужасяващите силогизми?Разбира 
се,мисълта ще се стреми към преценка на най-доброто и прекрасното и към най-голямата 
полезност.Може да се предвиди,че пълната Чаша ще даде едно течение на ясна 
мисъл,съпоставяйки миналото с бъдещето.



     551.Един път Буда ,Благословеният,казал на учениците си:”Да постоим в мълчание,но 
нека очите ни да останат будни”.След известно време Учителят запитал:”Колко пъти 
измених Аз моето положение?” Някой забелязал десет изменения,някои само три,а някой 
твърдял,че Учителят си останал неподвижен.Господарят на Мъдростта се усмихнал:”Аз 
измених положението си и гънките на дрехите си седемдесет и седем пъти.Докато не се 
научим да различаваме действителността,не ще станем Архати.”

     Преди да можем да осъзнаем психичната енергия,трябва да се научим на внимание.Затова 
са полезни неочакваните въпроси,също така описанието на известни случки.Всекидневните 
бележки са също така много полезни.Известно е,че даже напълно спящото внимание се 
пробужда при тия упражнения.Невнимателният, ненаблюдателният, не може да следи за 
разцвета на психичната енергия.Съветът да се наблюдава е съвет на приятел,защото 
бъдещето изисква внимание.

     552.При физическата слабост са трудни и психичните опити.Умората може да се 
превъзмогне с помощта на къс,но пълен покой.

     553.Заразява се само това тяло, което е предразположено към болестта. Само този дух 
получава психичната енергия,който е готов да я възприеме. Ако хората биха съзнали, че 
акумулирането на психичната енергия е нужно не само за текущия живот,но и като 
постоянна и неотменна придобивка и преимущество,това съзнание би заличило до голяма 
степен границите на живота.Нима съзнанието не трябва да се грижи както за миналото,така и 
за бъдещето?Това е пръв дълг на всеки учен.Някога учените са прекъсвали живота.Не е ли 
тяхна задача сега да го продължат в безкрайността?

     Служителите на храмовете ни говорят за бъдещия живот,но техните свидетелства днес са 
останали без всякаква основа.Чудесата на древността са отживели,съзнанието днес се 
привлича от действителността. Последователността на въплъщенията е засвидетелствана 
както от най-древните,така и от най-новите Учения.В вашата литература е станало 
обикновено да се говори за прераждане и карма.Въпреки това тази действителност малко 
прониква в съзнанието,-иначе тя би преобразила целия живот.Но човешката памет е отегчена 
от странни съображения.Хората охотно се занимават с ненужни неща,но тяхното 
въображение не е свикнало да възприема основните,най-важните неща.А при това едночасов 
разумен разговор може завинаги да измени естеството на детето.

     Неумиращият човек -не е ли това достойно за бъдещето?Феникса,възкръсващ от пепелта 
си,е посочен още от древността. На феникса са нужни крила,но психичната енергия дава най-
добрите крила-крилата на дъгата.

     554.Преди много хиляди години е казано:”Ще дойде време ,когато хората ще разтворят 
сърцата си и ще издигнат Чашата към Висшето.Дошло е това време,когато човечеството се 
приближава към шестото усъвършенстване и над чашата ще почне да гори пламък.Колко 
образи и предсказания са вложени в пространството!Наистина ,време е да си спомним за 
чашата.Да си спомним как е горяла смолата в чашата на древните и как жрицата е издигала 
чашата,опряня на меча на подвига.

     Наистина ,като най-сложна украса са многообразни проявите на психичната енергия.Не 
разсъдъкът,но интуицията на чашата ще може да ги разпознае.Както майката знае 
вълненията на детето,така огънят на Чашата осветява бушуването на теченията.Може да се 
предложи на човечеството да помисли,защо бъдещето развитие изисква да се даде 
предимство на Чашата.

     Колко важно е да се прибави изтънчеността на мисълта към усъвършенстваната 
техника.Какви прекрасни образи ще станат достъпни на просветеното око!Защото не само за 
себе си,но и за едно безкрайно множество от съзнания е отговорен човек.

     555.Колко много условия трябва да се натрупат,за да могат хората да обърнат 



внимание!На всяко каменно възвишение хората полагат венец.Нека вървят по който и да 
било път,само да се движат нагоре.

556.Дори най отвлечените понятия,приложени към Агни Йога, стават доловими и 
действителни. Искреността, тъй наречената честност,става незаменима.Изпитайте качеството 
на искреност при съобщенията на далечно разстояние и след това наблюдавайте различията 
при намесването на личния елемент,на нетърпение или раздразнение,да не говорим за 
преднамереността.Тези свойства ни лишават от ценността на следствието.При това 
произлиза вреда, която често бива непоправима.А искреността, като очистител внася 
кристалност,която просветлява съзнанието, както газта дава пламъка.По тоя начин може да 
се съдейства на успеха, като се прилага тъй наречената честност.

557.Говоря за психичната енергия тъй, като че ли човечеството вече я е преминало.Като че 
ли хората са вече решили да подобрят своето съзнание.Но фактически,Учението си остава 
планинска рядкост.Хората са съгласни да изслушат Учението през свободните си часове.Те 
наричат последователите на учението просто хора на успеха, без да се замислят откъде идва 
този успех.

Някои казват, че Учението е извънредно общо, някои намират Учението изморително,но 
благородното Учение се разпространява по най-неочаквани пътища.Капките на Учението 
сияят в думите на непознатите хора,в лабораториите на учените и в подвизите на 
незабравимите герои. Не признавайки се един друг, тези невъобразими сътрудници принасят, 
всеки по реда си,откъслеци от знанието.Кой е този, който ще ги похули?

Който е преминал през изпитанията на Учението, ще се усмихне. “Приятелю, дай още. 
Твоите клевети не са нищо друго, освен кошница с приношения”. За най-добрите плодове 
изплитат кошница от кората на различни дървета.Не е ли все едно, дали кората ще бъде 
горчива или сладка? Дали ще бъде жълта, червена или бяла? Даже в черна кошница може да 
се съхраняват полезни овощия.Защо да насилваме организираната природа? В часа на 
напрежението тя ще даде плодове.

Но тези, които са осъзнали психичната енергия и са осъзнали неотложността на Учението, те 
ще схванат, че е близко времето, когато трябва да бъдат събрани съкровищата.Проявите на 
обкръжаващия хаос са за тях като празнуваща тълпа. Рядко са тия ,чиито ръце са съвсем 
празни.На тези ,които носят,ще кажем:”Да не разбиете това ,което носите!”

Къде е началото, към което трябва да се прилага?Кой може да очертае границите?За всяко 
зърно може да се намери почва.Зърното вече съдържа в себе си психичната 
енергия.Древните са знаели начин за добиване на психична енергия в момент размегчаване 
на зърното.Това е един пример, как размегчаването дава начало на движението. Всеки,който 
познава Учението, ще бъде размегчител и ще държи буталото на Великото Биене на 
маслото.Както действието на всеки ден е великия терафим на Безкрайността.

Суровостта е хармония. Мекостта е създаване.Дори в празната кошница ще прегледаме да 
видим дали в горчивата кора не е скрито зърното на живота?

558.Не само атлантите, но и египтяните са познавали енергията на зърното.Заради тази 
енергия са поставяли зърна в гробниците.По-разумното приложение е било вече 
забравено.Мощта на енергията може да приведе в движение големи кораби и машини.

Ако с докосването на ръката може да се движат големи предмети, то кондензираната енергия 
на зърното може да причини продължително напрежение.Дори хората, които се намират в 
съседство със зърната, могат да получат излекуване.

559.Когато хората говорят за смъртта,често те изказват правилни мнения. Хората знаят ,че 
неочакваната смърт понякога води към усложнения.Те знаят, че постепенното отделяне на 
астралното тяло може да бъде от голяма полза, но за най-важното съображение не говорят. 
Те избягват да помислят, че над всички условия стои качеството на психичната 



енергия.Човек преодолява всички препятствия с помощта на съзнанието си.Когато 
съзнанието се е издигнало,тогава преходните състояния нямат значение.Когато връзката с 
висшия свят е здрава, тогава всички начинания стават лесни.Но чудно е ,че хората 
предпочитат да се занимават с подробностите, като пропускат същественото.

560.Твърдя, че психичната енергия може да превъзмогне всички препятствия.Няма такава 
сила, която би могла да прегради пътя на психичната енергия.

561.За героите са казвали,че знаят, как расте тревата.Нима това не е символ на най-високата 
наблюдателност?

562.Понякога човешкият организъм се съпротивлява дори на предопределените 
възможности.Това тъй много съответства на легендата, в която се говори, че са престанали 
да очакват вестителя тъкмо тогава, когато той е бил вече при вратата.

563. Всяка самостоятелност се поощрява. Но може ли да се порицава, когато понякога се 
появява желание за връзка с Учителя, когато идва време да попиташ за съвет и да се 
нахраниш от общата аура? Винаги сме говорили – първо е бурята, след това гръм и мълнии, 
след това мълчание. На гласа на мълчанието е приписвано това безмълвие. Но много над 
този глас има общуване. Вие знаете как се предава гласът на Учителя, но може да се 
обедините в съзнанието, не прибягвайки към думи, мигновено да пренесеш съзнанието си в 
съзнанието на Учителя.Почти преставате да усещате себе си, само окръжността на чашата е 
пълна с чувства. Такова сливане ще е повече от думи, тъй като то храни чувствознанието. 
Разбира се, такова състояние не е лесно да се достигне, но при разширено съзнание то само 
идва, ако не му пречиш от незнание. Такова съзнание покрива всички видове общуване.

Защо Учението трябва да бъде попито, като основа на съществуването? Ако някой започне 
да приближава Учението към индивидуалност, той ще произведе надстройка, без да се грижи 
за основата. Частичното устремление води до разкол и не допринася за преобразяване. 
Всичките  гибелни следствия са от частичните стремежи, при тях човек не може да се 
усъвършенства и не може да изчисти чувството за прекрасното. Но без това качество е 
невъзможно сливане на съзнанията.

564.Вий знаете,че при напрежението на някои центрове се наблюдава съкращение на 
мускулите;и обратно, съкращението на мускулите може да предизвика силни чувствания в 
центровете.Ако вървите към това по пътя на разсъдъка, можете да достигнете до Хата 
Йога.Но благородната интуиция винаги е отправена към възход.

565.Психичната енергия някога се е наричала Терос.В заветите на Херметизма може да се 
намери следния израз:”Бранникът Терос издигна своя щит”.С това се е указвало на 
защитната сила на психичната енергия.

Чул ли сте някой йога да е бил разкъсан от зверове?Няма подобен случай, защото никое 
животно, в което има макар и частица инстинкт, не ще се осмели да се нахвърли срещу щита 
на Тероса. Важното е това , да се извика Тероса на Чашата навън, към крайниците. Каналите 
на Чашата се разклоняват до всички крайници. Някои могат да долавят светлината на Чашата 
при напрягането на пръстите на краката или на ръцете. Те могат също да схванат светлината 
на центъра Брахмарандра, при условие , че паралелно с него действа центъра на 
Чашата.Всичко това не е метафизика , а упражнение за приложение в живота. Защита е 
нужна на мнозина, защо тогава да не се възползваме от своето съкровище?

Не е трудно да се акумулира енергията на Тероса; също така не е трудно да се извика тя 
навън. Не трябва да се губи съзнание в решителния час. Тогава не сме далеч от 
смъртоносния поглед. Йогата не убива животното със своята воля, но злата воля се разбива в 
щита на Тероса. Трябва да се разбере ,че не насилствената воля, а натрупванията в чашата 
дават и защитата, и въздействието.

566. Страхът не е съвместим с подвига.Отново е нужно да укажем, че страхът не е 



внимателност.

567.Най-важното нещо е акумулирането на психичната енергия. И към това са отправени 
нашите въздействия. Много насекоми , бели и черни се отправят към огъня, защото огънят е 
психична енергия .Трябва да се разбере добре доколко всичко бива привличано от 
психичната енергия;затова трябва да се вземат мерки за правилно отнасяне с нея.

568.Развитието на съзнанието се придружава от спазмите на скръбта, и това е наистина 
неизбежно. Несъответствието между Безкрайността и земната действителност извиква 
чувството на несправедливостта.Без чувството за окръжаващата действителност, не би могло 
да се върви към Безкрайността. Бъдете уверени ,че колкото по-широко е съзнанието, толкова 
по дълбока е скръбта. Кой, прочее, може да схване красотата на Космоса? Този, който 
веднъж е чул хармонията на сферите, той познава земното несъвършенство, което е резултат 
на днешното състояние на човечеството. Трябва съзнателно да избягваме тези спазми, като 
същевременно разбираме тяхната неизбежност.

569.Най-добрата защита, не само от болести, но и от вражески нападения, винаги ще бъде 
съзнателното приложение на психичната енергия. Нейното развитие е най-съществената 
задача на човечеството.

570.Едно е да се вслушаме, друго е запомним, и трето е да приложим.Учението спомага да се 
дойде до третата граница. Също така Учението помага да се от областта на земните призраци 
и да се схване обикновеното като необикновено. Когато тази проста истина се прояви, то 
вече не сме далеч от подвига и от издигането в надземните сфери. На тези ,които се стремят 
към подвиг, трябва да се каже:”Главното нещо е да отдадете себе си”.Уреченият час ще се 
приближи само с помощта на подвига. Когато радостта от подвига изпълва чашата, тогава се 
явява успеха. Разбира се ,тази радост няма нищо общо с радостта на малкото теле, което със 
скоковете си измачква цветята. Радостта на подвига познава всички трудове и опасности.Тя 
преминава моста само веднъж и със сиянието си ослепява врага.

Наричали са Тероса войник. Наистина, той не е жетвар или пастир. По своята същност 
Тероса е завоевател и победител, но радостта на подвига не го прави тиранин. Четирите 
символи-почитането на Йерархията, съзнанието на Единството, съзнанието на 
съотношенията и приложението на канона,-отдавна дадени от Господа свой, съставят 
основата за разбиране на Тероса. Как ще може да се намери без тях пътят към Доброто?

571. Обърнете внимание на високите места, подложени на ветровете, които идват от 
снежните върхове. На височина двадесет хиляди фута може да се открият наслоения от 
метеоритен прах. От силата на вятъра и слънчевите лъчи този прах се натрупва по ниските 
части, с което изменя не само качеството на снега, но и свойствата на почвата. Особено 
поучително е да се наблюдава това явление там, където почвата и без това е наситена с 
метали. Метализацията отвътре и отвън дава необикновени магнетични съчетания. Не само 
психичната енергия, но и много други енергии преминават в особено състояние. Трябва да се 
ценят местата, където са съединени толкова разнообразни условия. Наблюденията върху 
качеството на снега, почвата и растенията не са трудни дори с обикновени апарати.

Не само във формата на снега, но и при стопяването му във вода прахът на далечните сфери 
ни дава познание за новите съставни части. За да се приближим към психичната енергия от 
гледището на земята, трябва да наблюдаваме как утайките от далечните светове влияят върху 
човешкия организъм. Може да се констатира, че тези явления са значителни и разновидни. 
Затова да бъдем внимателни към същественото в природата.

572. Проявата на радостта в труда също се явява като особена форма на психичната енергия. 
Радостният труд дава много по големи резултати.

573. Нервните припадъци често произлизат от препълването на Чашата, без тя да се ползва 
съзнателно. Децата могат да страдат от същото, доказвайки с това значението на опита от 



миналото. Естествено, внимателните грижи и спокойните занятия ще уравновесят борбата 
между духа и тялото. Гърлото, зъбите и очите също могат да ни напомнят за непроявените 
наслоения. Трябва да се обърне внимание и на така наречената охтика, която също може да 
бъде предизвикана от центъра на Чашата. Отдавна се е посочвало значението на Манаса. Не 
може такова хранилище като Чашата да няма значение за обкръжаващото. Съществуват 
облегчителни средства като амоняка, ментола, евкалипта и кедровата смола, но те могат само 
да смегчат състоянието, средството-панацея, е възпитаването на психичната енергия.

574. Хората са се събирали да слушат Гласа на Учението. Често те са чували да се говори за 
съкровището, което им било съдено да намерят.Някои от тях са можели да си представят 
това съкровище само като скъпоценен метал. Някои дори са съшивали дълбока кесия за това, 
което ще им се падне. Но времето вървяло, а съкровището не се откривало. Говорело се, че 
то било близко, но търпението било по-късо от дълбоката кесия. Хората поръчали на някого 
да слуша Учението, докато те идат на пазар. И отишли, съжалявайки за изгубеното досега 
време. Някой пропуснал да събере дълговете си, друг пропуснал да се ожени, трети забравил 
да осъди този, който го обидил; четвърти не успял да реализира печалби, пети пропуснал 
евтините цени, шести изгубил милостта на царя. С една дума на всички учението причинило 
загуба. Те се тълпели недоволни на пазара и се надсмивали:”Къде е сега обещаното 
съкровище? Това, което ни обещаха, е само един облак и при това без дъжд.”

Гласът на Учението казал на този, който останал:”Защо не се страхуваш, че ще изгубиш 
времето на пазара? Всичко ще се разпродаде без тебе и ще пропуснат името ти в договорите. 
Кой ти е казал, че съкровището не е призрачно?”

Този, който останал, отговорил:” Няма да си отида, защото за мене съкровището е по скъпо 
от живота ми. Не може да бъде призрачно възстановеното добро.”

Гласът казал:” Не се ли страхуваш, че замлъкна?”

“ Не можеш да замлъкнеш, защото ти възвести Безграничността.”

“ Не, храбростта и светлината свидетелстват за тебе”.

“ Не се ли страхуваш, че съкровището на моя език означава примка?”

“ И без какви и да било думи пространството свидетелства за съкровището.”

Гласът казал” Ти постъпи мъдро, защото си неуморим. Там, където си чул Учението, там е и 
съкровището. Стани и не ходи далеко. Вдигни камъка, на който си стоял. Приеми облака на 
благодатта и златото на земята. Получава този, който изслушва докрай. Мъжественият е 
неизменен. Този, който събира, придобива.”

575. Зърното е сложено вчера, цветът се образува утре. Най-напредничавите умове не се 
отказват да се хранят с хляба на вчерашните зърна. Нужно е да се научите да съчетавате 
знанията на миналото със стремежите към бъдещето. Обикновено хората се лишават от 
главните преимущества, оставайки свързани с едното допускане.

Как може да се преуспее, ако огънят гори, но окото е обърнато към тъмнината. Огънят на 
Терос ще освети всички съкровища от натрупванията. Той, като неугасимият Брамавидиа, ще 
защити от увлеченията на Майя.

Както виждате, говоря както с древни притчи, така и с думи от съвременната лаборатория, за 
да може да заобичате и едното, и другото, и да разширявате вашето уважение и към зърното, 
и към плода.

Нужно е да се сложи край на ограничеността.

576. Понякога ще забележите разлика в произношението На нашите думи. Нужно е да се 
каже, че макар да е възможно да се достигне съвършена правилност, в телеграмата обръщат 
повече внимание на смисъла.



577. Обкръжаващите предмети се подчиняват на влиянието на Терос. Невидимият, 
доброжелателен отговор на нещата може да се почувства, когато до тях се докосне чистия 
пламък.

578. При вглъбяването и изтънчаването на мисълта могат да се важни наблюдения над 
съобщенията, произхождащи от далечните светове. Вие знаете, че тези съобщения влизат в 
съзнанието като нещо отделно, обособено и затова лесно се забравят. Знаете, че нито бурята, 
нито ураганът не препятстват психичната енергия. Може да наблюдавате какви именно 
съобщения засягат различните центрове. Възможно е ураганът да има особено влияние върху 
Чашата. Възможно е съобщенията да се отнасят само към един център. С една дума цялото 
разнообразие на мисълта и качествата на психичната енергия ще открият нови пътища за 
индивидуалността. Наблюденията, правени при изключителни условия на място, 
температура и време, ще дадат неизчерпаем източник на нови достижения.

579. Трябва да се помни, че Нашите врагове използват всяко разстройство в пространството, 
като се стараят да внесат най-нежелателни усложнения. Това съчетание на физически и 
психични условия заслужава внимание.

580. Правилно е да се счита, че еволюцията започва в момента на космичната реакция. Но от 
това не следва, че хората не трябва да се готвят за нея. Всяко съзнателно мислене ще търси с 
мъка бъдещето направление на еволюцията. Ако това направление е намерено, то здравият 
разсъдък ще се стреми по-скоро да се приближи към правия път. Затова Учението не увлича, 
а показва пътя. Не мистицизмът, а размишлението застава пред търсещия.

Ние казваме: нека книгата на Учението следва пътя на обикновените издания. Издадена без 
никакво име, нека тя изключва всякаква корист. Не след много години хората ще разберат, че 
опитът на изучаването е изградил тези завети. Тези, които намират свободен час за изучаване 
на книгата, ще влязат в новите строежи на света като поканени гости. Така облакът на 
подивяването ще бъде сменен от тънкото разбиране.

Постоянно подчертаваме значението на изтънчеността, защото то е свързано с растежа на 
духа. Вие познавате бавното постигане на придобивките на духа. Също така изтънчеността 
не може да дойде внезапно. Процесът на приспособяване на всяка машина показва как бавно 
върви към усъвършенстване. Но веднъж осъзнали изтъняването на мисълта, трябва да се 
заставим да се движим към еволюцията. Тогава всеки ден ще ни носи ново завоевание.

581. Обикновено мислят, че последното време е станало нелепо сложно, но ако сравним 
времената без предразсъдъци, ние ще видим, че за последното десетилетие много неща се 
упростиха, откривайки пътя на еволюцията.

582. Вече споменахме за въртенето на центровете. Естествено, всяко движение напред ще 
бъде форма на въртене. Така символът за биенето на маслото се отнася към всичко. Можем 
да вземем запасите на психичната енергия чрез въртежа на центровете. Няма значение на кой 
център индивидът ще даде предпочитание. Но за предпочитане е това да бъде центъра на 
Чашата или този на Брахмарандра.

За циркулацията на психичната енергия може да се помогне чрез натъркване на тялото с 
познатата още от древността емулсия от седем растителни препарата. Това е същата тази 
емулсия, която се е употребявала от йогите при оставянето на тялото им за продължително 
време. Освен това тази емулсия поддържа храненето на тялото за дълго време. Вие вече 
знаете, че при вземането на мускус не е нужно много храна. Също така натъркването на 
тялото с тази емулсия снабдява тялото с храна, която го поддържа дълго време. Ще 
съобщите състава на тази емулсия само на тези, които са доказали предаността си към 
Учението. Иначе защо да се храни едно тяло, което отрича психичната енергия? Тази 
емулсия може да бъде полезна при различни случаи, като се започне с кожните болести.

583. Ако хората само съзнаваха следствията на своите мисли! Няма преувеличение, ако се 



каже, че дори най-големите престъпления са се пораждали от най-малките мисли. Може да се 
посочи на хората до каква степен е материална мисълта. Може да се посочи как живее тя.

Без дори да се говори за йогите, всеки, който е развил психичната енергия, ще бъде защитен 
от нея. Хората се боят да засягат човека, който обладава особени сили. Мъдростта помни как 
действа обратния удар, срещнал се с бронята на Терос. Така също мъдростта помни, че някои 
хора оставят върху предметите своето въздействие. Това е вярно, защото психичната енергия 
се отлага върху всички предмети при докосването им. Така може да следи за силата на 
мисълта и за еманацията на психичната енергия. Животните, особено кучетата, чувстват 
еманациите на психичната енергия. Защото не по миризмата намират те дома и хазяина, но 
по нещо по-съществено. Ще запитате: как да се приближим до психичната енергия? Като 
начало помнете, че тази енергия съществува!

584. Може да се намери една много близка връзка между магнитните вихри и психичната 
енергия. В Херметизма правилно са наричали тези вихри мисли на пространството.

585. Този, който се обръща към основите на ведическата медицина, постъпва правилно. Без 
да се гледа на по късните прибавки, същността на Ведите си остава полезна, както за всеки 
внимателен изследовател методът на последователността си остава нов, според схващането 
му за свойствата на растителните отлагания. Не грубото определение на растенията и 
другите продукти на природата, а точното определение на състоянията и частите на 
растенията дава съвършено различни следствия. Трябва също да се обърне внимание на 
космическия химизъм. Идващи от дълбоката древност, тези заключения могат да създадат 
радост за модерния наблюдател.

586. Лесно може да се засилва действието на растителните вещества, като се засилва 
метализацията на почвата. По този начин дори лекарствата, чието действие се явява след 
дълго време, придобиват мощно и бързо действие. Може дз се направят поучителни опити 
над редица поколения от усилени семена. При растенията, които не растат дълго, тези опити 
не изискват много години. Дори третото поколение вече ще даде силни изменения.

587. Ако кажа: всичко е добре, няма да бъде вярно. Ако кажа: всичко е зле- няма да бъде 
вярно. Не е ли по-добре да кажа: битка и победа. Но как можете да научите радостта на 
битката?!

588. Защо понякога е нужно да бъдем в напрегнато положение? Защото то извиква 
радиацията на психичната енергия.

589. Мъдрият знае словото, знае писанията, знае мисълта, знае мълчанието – така казва 
старата пословица. Да погледнем на нея от гледна точка на психическата енергия. 
Действително е нужно да се различи, кога е нужно слово или писмо, или мълчание. Много 
може да се преуспее, направлявайки енергията полезно. Изтънченото чувствознание ще 
определи, кога кой способ е незаменим.

590. Забелязали сте, че физическото напрежение понякога предизвиква проявата на 
психичната енергия. Това чисто механическо материално условие трябва да ви наведе на 
мисълта за материалността на психичната енергия. Тази материалност може лесно да бъде 
установена по физически път. Не е трудно да се намерят рефлексите на физическото 
напрежение. Не трябва ли да търсим в това очевидно направление? Следователно, духовните 
прояви съвсем не са отвлечени и могат да бъдат измерени. Макар че те не са очевидни за 
всички, но грубите действия могат да бъдат доловени дори от средно развития човек. Хората 
често отминават, без дори да забелязват и най-крещящите цветове. Щом понякога дори 
червеният цвят изглежда зелен, то подобно извращение ще се случва и във всички области.

Говоря не за да повтарям за нуждата от тънка интуиция, за това е говорено достатъчно. 
Обърнете внимание на материалността на духовното от друга страна. И все пак остават два 
свята: видимият и действителният. Дори само по значението на тези понятия 



предпочитанието ще бъде отдадено на действителността: с това всички ще с съгласят. Какво 
съвършенство може да се достигне, когато се осъзнае действителността! Тази 
действителност трябва да бъде изтъкната напред и закрепена, като съвършено реално 
понятие и тогава обкръжаващото ще се измени до неузнаваемост.

Хората говорят за много истини. Няма ли да бъде по добре да проникнат през многото 
обвивки и да се стремят към Единната Истина? Под светлината на едно точно наблюдение 
действителността ще разшири съзнанието. Съзнанието е онзи вълшебен ковчег, в който се 
намират всички загубени съкровища.

591. Радвам се, ако разбирате цялата вреда от лъжливата духовност. Често пъти вместо 
разширеното съзнание като негов заместник се явява някакво болезнено извращение на 
психичната енергия. Където има страх, където има самосъжаление, където има бездействие, 
има бягство от саможертвата, където има несъобразителност и неотговорност, нима там има 
служба на еволюцията?

На тези, които избягват жътвата на труда, трябва да се даде ясно да разберат, че техните 
въздишки струват по малко от движенията на стеблата на тревата. Също така тези, които 
навлизат в астралния свят без съзнание за възходящия път, трябва да знаят каква отговорност 
пада върху тях за замърсяването на пространството. Само съзнанието може да ни води и ще 
ни даде възможност да узнаваме правилната посока. Също така тези, които считат служенето 
на еволюцията за жертва, която трябва да бъде възнаградена, могат да бъдат наградени с 
метал, но не и с разширение на съзнанието.

Знайте, че изтънчаването на съзнанието е магнитът, който привлича всички полезни енергии. 
Като неизчерпаемо съкровище съзнанието ще ви поведе към върховете, където ви чака 
победата. Нима е достойно за човека да остави съзнанието си да се покрие с бурени?Трябва 
да се мисли за посоката, която ще хванем. Огънят на съзнанието ще осветли пътя.

592. Вярно е, че психичната енергия е неизчерпаема. Разумно изразходваният запас 
незабавно се попълва от съкровищницата на космос. Затова дори е полезно да се отделя 
психияна енергия. Новият запас по-лесно отделя наслоения и след това се устремява към 
работа в света. Как лесно може да се постави колелото на закона в действие! Как лесно може 
да се извикат нови сили от пространството! Затова ви говоря за кръговрата на психичната 
енергия.

593. Думата “аз” трябва да се остави само в случаи на особена отговорност и свидетелстване. 
Думата “ние” е нужна за целия живот и за сътрудничеството. След това ще дойде думата 
“те”, но преди всичко трябва да се приеме думата “ние” и да се разбере сътрудничеството.

594. Основната тайна на Хермес се е състояла в приближаването на астралния свят към 
земята. Тези искри могат да се наблюдават в ученията на Херметизма, макар и да са доста 
прикрити.

595. Вие вече знаете, че кристалът на психичната енергия притежава свойствата на магнита. 
Той привлича от пространството части от електроните на Терос. Еманациите на 
приближаващите вълни обкръжават човека и оцветяват по силата на своите химически 
свойства приближаващите се частици енергия. Това е химическото основание за така 
наречените цветни звезди.

Планетните тела сияят с различни светлини. Искрите на психичната енергия ще бъдат също 
така научно доказани. Огньовете на центровете също светят различно в зависимост от 
химизма на металите на телата.

596. Много народи са забелязали последователността в значението на различните центрове. 
Непонятните названия често са отговаряли на най-реално предназначение. Когато чуете 
думата “Арамрам”, това е едно припомняне за центъра на Чашата, където е съсредоточена 
интуицията, предопределена за бъдещата еволюция. Когато чуваме за огнени крила, това се 



отнася до центъра на плещите. “Петте върха на съкровищата” означават центровете на 
Брахмарандра, на китката и коленете. Когато чувствате внезапна слабост под коленете или 
напрежение в китката, това означава засилване центъра на Брахмарандра. Може да се 
направят безброй наблюдения, които ще разкрият неизчерпаеми качества на организма, 
толкова срамно изоставени сега.

597. В някои има обичай да се извикват близките хора, намиращи се надалеч, през отвора на 
комина, който е очистен от огъня. Нека си спомним също за дългата тръба на древните 
египтяни, която действала през огън.

Имайте предвид, че изпращането на мисълта винаги е било свързано с понятието за огъня. 
Наистина, за действието на мисълта на далечно разстояние е нужно да се извика пламъка на 
центровете. Не насилственото напрягане на волята, а съчетанието с огъня дава сила на 
изпратената мисъл.

598 Полезно е да се припомнят всички сказания за огъня, тъй като те са затворили в себе си 
много правда. Ръстът на разбирането дава възможност да се различава, къде са основата на 
действителността и грешките на лошата условност.

599. Една от главните задачи на близката еволюция ще бъде да преведе така нареченото 
отвлечено в областта на познаваемото. Изучаването на психичната енергия ще ни даде 
съвсем ново отношение към обкръжаващото. Резултатите от егоистичните и алтруистичните 
действия са били представяни съвсем различно и отвлечено. Но да видим от гледна точка на 
химизма на различните центрове. Противоположните мисли и действия ще се опират на 
различните центрове. Оттук съединението на еманациите ще бъде различно химически и 
видимо на светлината. Следствията ще влияят на самия създател и на обкръжаващото. По 
този начин най-отвлеченото става високо и измеримо. Един от простите опити ще бъде 
измерването на теглотона човека при различни мисли. Чувствителните везни и остротата на 
мисълта ще дадат ясно сравнение. Не е нужна наука за отшелници, а знание за подобрение на 
целия живот.

600. Kакто светлината залива тъмнината, както стихията се стреми към мисълта, така 
Учението влиза в живота.

601. Учените, които говорят за подсъзнанието, з мозъчните и нервните рефлекси, за 
животинския магнетизъм, за телепатията, говорят, разбира се, за едно и също нещо, за 
психичната енергия, но тази дума не се произнася. Откъслеците на знанието сами се стремят 
в едно корито, но суеверието пречи да се обобщят фактите. Чистата наука не се бои от 
странични пътища. Сега обръщат внимание на изучаването на секрециите. Може би по тоя 
път на наблюдение отделянията на жлезите, ще се дойде до откриване съществуванието и на 
други отлагания. Защото тези секреции едва неотдавна привлякоха вниманието, макар че 
древната медицина отдавна посочва значението на отделянията. Този въпрос е бил срамливо 
заобикалян, макар че цялата природа е викала за него. Но може ли диалектическия 
материализъм да е само ограниченост? Развитието на съзнанието ни приближава към 
осезаване на цялата мощна енергия. Възможно ли е да мислим, както по-рано, само с 
половината на мозъка си, без да се грижим за затворените съкровища?

602. Закаляването на меча всред пламъка, под ударите на чука, ще бъде най-подходящия 
образ за укрепване на психичната енергия. Някой ще запита, как да се понесат всички 
безпокойства и вълнения. Но покоят е върха на безпокойството. няма покой сред космичното 
кръговращение. Слепият и глухият си представляват някакъв покой, но зрящия ще 
предпочете да премине през бурята, но не и да ослепее. Няма покой такъв, какъвто хората 
разбират. Не може да се излезне вън от спиралата на творческото кръговращение. Нужно е да 
се призове Тероса като котва, за включване в правилната верига на токовете.

603. Забележете, че действието на психичната енергия бива съпроводено с едно дълбоко 
вдишване. Нима това свойство не оказва на пълната осезаемост на тази енергия? 



Наблюдавайте разпръснатите навсякъде знаци на енергията. По тези знаци можете да 
намерите пътя.

604. Забелязвали сте, че астралните същества могат да приемат всякакви форми и да си 
създават различни образи. Това е достатъчно доказано чрез снимки. Коя енергия има 
понякога в тяхното творчество? Разбира се, това е психичната енергия, щом тя е придобита 
още докато тия същества са били във въплътено състояние. Изучавайки психичната енергия, 
можем да се доберем до много нейни качества. Това, което е най-важно при нашите 
наблюдения, то не са страшните привидения, но реакцията на нашия организъм към тях. 
Древните казваха: “Земята на майката се простира от земята до небето,”посочвайки с това 
единството на всичко съществуващо. Нима в днешния културен век, хората ще могат да се 
съгласят със своето унищожение или с условностите на извратената религия? Днес, когато 
наред с механиката, се затвърдява и психомеханиката, може ли да съществува тяхното 
отрицание? хората се обединяват в името на най-добрите задачи. Кои са тези задачи? Нужно 
ли е да се повтаря още, че външните условия са само отражение на съзнанието? Изглежда 
като че ли тези думи би трябвало вече да са отпечатани върху челата с огнени букви. Но все 
пак, не може да се отрече, че човечеството се нуждае от още много сътресения.

605. Умът се колебае, но съзнанието ликува. Това не е противоречие, но повърхност и 
същност. Накъде да се обърнем? Дори и детето ще каже — към същността. Дори и детето се 
старае да махне бодливата кора, за да се освободи от сока. Нищо не може да ни попречи да 
обновим чрез съзнанието.

606. Някои нервни заболявания се лекуват чрез промяна на местожителството. може да се 
гледа на това условие като на случайност, но може да се намерят и други причини. Въздухът 
е също така минерален и магнетичен, както водата. Ний употребяваме води с различен 
състав, защо тогава и въздухът да не действа на различни центрове?

Много се говори за праната, но чистата прана е недостъпна на земята, с изключение на 
планинските върхове, където малцина са се осмелявали да останат. В низшите слоеве 
праната е минерализирана и получава въздействието на противоположните магнитни вълни. 
Естествено, промяната на местожителството може да ни натъкне на благоприятни съчетания 
на праната и да повлия целебно на състоянието на нервите. За съжаление, за сега въздухът в 
общежитията се дели само на чист и нечист. Разбира се, всяка промяна на въздуха има 
значение, защото тя влияе на различни групи нерви. Един Наш Брат, който е бил обущар 
понякога променял занаята си на градинарство. Това е разумно, защото семето, даващо 
израстък, излъчва особено напрежение на психична енергия. това трябва да се запомни. 
Сутринното слънце, след нощната пралайа, действа особено съживително, извиквайки 
психичната енергия. Също така пробуждащия се живот на семето, както утрото, изпраща 
своите молитвени еманации. Грижливо трябва д отбелязваме всички благотворни 
въздействия.

607. и ако, вместо съдилища и прокурори хората употребяваха психичната енергия, 
неизлечимата болест на престъпността би станала материя за обикновени изследвания. 
Нашите лекари трябва да проследят също и тази степен на обсебване. Вредно е свързването 
на психична енергия с нашите обикновени схващания.

608. Всяко движение придобива ритъм, както енергията дава свой рисунък и кристал. 
Последователността на ритъма възбужда нервния ток.

609. Много заболявания могат да се предотвратят чрез психичната енергия. Често се казва, 
че някои организми са предразположени или пък устойчиви към известни болести. Но в 
какво се състои тази защита или слабост, никой не може да каже положително. А всъщност 
наблюденията над психичната енергия биха дали най-добрите отговори.

610. Мнозина мислят за всесветския мир. Но опитайте се да произнесете тия думи и вий ще 
бъдете подложени на най-дръзките и лицемерни нападки. Хората дори се страхуват от мира, 



защото тяхното съзнание не може да приеме тази благодат. Но тези, които са развили своето 
съзнание, трябва да продължават да апелират за отваряне на мира.

611. Учението ще бъде пророчество в света на науката. Дори скептиците ще се съгласят, че 
съдбата на човечеството не може да зависи от рязането на жаби. Проявата на Нашите съвети 
не ще умножи проявите на носителите на невежеството. приемете просветлението, 
помощника на човечеството. притежателите на дипломи не можаха да схванат закона за 
общото благо. О, вий, привлечени от Майа, проявете разбиране!

612. Един свири на дванадесет струни; друг свири същото нещо на четири струни; някой се 
ограничава само с две, създавайки от тях многозвучие. Не е ли все едно колко струни са 
нужни за някого, за да се получи благозвучие? Важното е щото то да се получи. Няма да се 
чудим и да осъждаме разнообразието. Няма да намерим дори две песъчинки сходни. 
Наопаки, ще се радваме на всяко необикновено отношение. Цветята си избират подходяща 
почва. Даже камъните се групират по сродство. Така също и в областите на Тероса ще има 
съчетания на родствени елементи при всички различия на повърхността. Изтънченото чрез 
огъня съзнание познава где са родствените основания и не ще отхвърля ценностите, съдейки 
само по повърхността. Безчислени вариации може да се изразят само на две струни. Но за 
това е нужно да се осъзнае как неизчерпаема е природата в своите свойства и че всички тия 
свойства са изразени в човека. Тези съображения се приемат като символ, но не се прилагат в 
живота. А в същност, да се знае Учението и да не се прилага, е равносилно на пълно 
невежество. Кой ви е казал, че можете да ходите по Учението като муха по захар, за да се 
потопите след това отново в калта? По планинските пътища не може безразсъдно да се 
повръщат конете на зад. Знанието води само напред!

613. Блестящия свят не трябва да бъде забравен. Той ще бъде като звено между отделните 
светове. като тънко вещество, той прониква пространството. Променяйки измеренията, ни 
близко, ни далечно. Посредством свободното от плътта съзнание, може да се проникне във 
всички тия слоеве. Съзнанието ще служи за проводник, защото неговата същност е еднаква. 
Посредник може да бъде получен от света на тънките тела. Разбира се, нашето съзнание 
трябва да привлича изтънченото съзнание и посредникът трябва да бъде способен да 
обгръща всички световни задачи. Неотдавна казах, как безпристрастно трябва да се отнасяме 
към астралния свят. Трябва интуитивно да познаваме сътрудниците; защото те не са 
ръководители, но сътрудници, един вид телеграфни стълбове. С течение на времето те ще се 
намалят и дори ще станат излишни. Така всички елементи и всички състояния ще бъдат 
приобщени към една работа. Как може по-ясно да се каже на търговеца, че той може да 
излезе вън от границите на счетоводните си книги? И как да посочим, че здравето и радостта 
живеят в съзнанието на безкрайността?

614. Тази част от Агни Йога, която се дава сега, обръща внимание на психичната енергия, на 
зараждането на огньовете и на изтънчване на съзнанието. Когато тия начала бъдат приети, 
може да се мине към изтънчване на мисълта. И тъй, да не мислим, че Учението свършва тук.

615. Защо учението трябва да върви по пътя на достиже..... Нима то не може да бъде дадено 
като лъжица с лекарство? Но стомахът има определен обем, когато съзнанието не 
принадлежи към постоянните величини. Наистина, възможно е да съществуват двуноги 
почти без съзнание. Някои могат да бъдат лишени от съзнание поради безсмъртните си 
страсти. Има съзнания, потъмнели от кармата. Има съзнания, потъмнели от условностите на 
века. Като цветята, които се развиват в парници, съзнанието се нуждае от грижи. Затова 
интуицията трябва да поеме грижите за основата на съзнанието. Но изтънчаването на 
съзнанието става бавно, като полировката на кристала. Не по личните схващания, но по 
качеството на действията се познава разширеното съзнание. Учението се да като камъни на 
изграждаща се кула. Ако те се изсипят наведнъж, ще се получи не кула, но грамада.

616. Достигайте и побеждавайте. Не за себе си побеждавате, но нашето победно състояние е 
важно за общото благо.



617. Свещеният огън на духа отваря пътя на учението. Но главното желание на ученика 
трябва да бъде да запали в себе си огньовете, които му са показани. Ний ще утвърдим чашата 
на стремежите, но ученикът трябва сам да изпълни чашата с постижения. 

618. Ако хората биха разбрали, че скръбта носи скръб и че изпратената радост носи пак 
радост! Това изпълняване на пространството е било понятно даже за първобитния човек, 
когато той е казвал: “Не ще прекъсна тока на щастието.” Ще преживеем, и ще достигнем!

619. Силата на магнита се увеличава от токовете на праната на Безкрайността чрез вихровото 
спирално движение. Магнетизирайки нашите мисли, можем да отправяме пратки, които, 
носейки мисли и образи, запалват човешкото съзнание.

620. Съветвам ви да пазите Името на Учителя като щит. Не символа, не мечтата, но веригата 
на съзнанията дава тока на непобедимостта. Ние не знаем края на тази верига. Вие не знаете 
и началото й. Като змия се е протегнала тя от недрата на земята до недостъпните сфери. 
Планината на Световната Майка не познава своя връх. Да се боим ли от нея? Да с ужасяваме 
ли от нейната недосегаемост? Или да се радваме, че Амрита е неизтощима? Между 
понятията, които са измерими, като светлина сияе неизмеримото! Нима ще бъдем недоволни 
от прохладата на далечния вятър, зачената в Безкрайността? Всред безплодието на зноя, не 
ще се отвърнем от живителната струя.

621. Залог за Учението е радостта на духа. творчеството е целесъобразно, когато към 
стремежа за проява на красота, духът прибавя и разбирането на Безкрайността. Считам, че 
пружината на изтънченото съзнание ще се яви като резултат на проявеното учение.

622. Ангажирайте се с всичкото си състояние. Ангажирайте се с всичките си стремежи. 
Ангажирайте силата на мисълта си. Така могат да се създадат нови съчетания.

Ако вчера вий не сте могли да успеете, това значи че придобивките ви не са били правилни. 
Грешките не могат да бъдат повтаряни, защото не може да се мине през там, гдето мостът е 
разрушен. Често ще отстраняват най-незначителното, а главните причини ще си остават в 
тъмнина. нека огньовете разсейват тъмата. Затова Ний завещаваме — запалете огньовете! Не 
гледайте на Учението като нещо отвлечено. Повтаряйте словото на Мъдрите.

623. Ученикът, който желае да стане Агни Йог, трябва да чувства всичката сила на огъня на 
любовта към Учителя. Ученикът, който иска да пази заветите на Учителя, трябва като бисер 
да пази казаното.

Ще кажа: претворявайки химните на Световната Майка в живота, научете се да 
утвръждавате началото на красотата в Космоса.

624. Какво да се прави с тези, които отстъпват от Учението? Оставете ги, не насилвайте 
волята им. Може би вълните на живота пак ще ги донесат на вашия бряг. Обикновено всяка 
раздяла е болезнена, но развитието на отделните съзнания е тъй различно, че да му се 
съпротивляваме е неразумно. Нека духът се стреми без да бъде насилван. Загубата ще падне 
на негова отговорност.

625. Помнете, че помощта идва само, когато действаме. Най-доброто оръжие, най-доброто 
кормило, най-доброто око — това е силата на действието!

626. Както потокът пробива скалите без да се грижи за състава на камъните, така и Агни 
Йога избягва всяка племенна условност. За съзнанието, което е запалило своя светилник и 
което се движи към върховете, не съществуват нито граници, нито ограничения, нито 
запрещения. Израил, търсещ пътя, Майте, познали границите на земните състояния, ще ни 
напомнят за пътя на търсенето. Затова, както огънят не знае граници, така Агни Йогът върви 
безпрепятствено.

627. Често ний знаем една дума, а не можем да я произнесем. В дълбините се чувства 
понятието, но не излиза на повърхността. В тия моменти най-добре се чувства дълбината на 



съзнанието. Не мозъчните бразди, но някое друго хранилище пази запасите на паметта. Това 
е Чашата.

Наблюденията показват, че когато Чашата е била физически повреждана, веднага прилива на 
спомените се е прекратявал. И обратно, при повреда на мозъка мигновено е преминавал през 
съзнанието целия минал живот, като че ли изплувайки от някаква дълбочина. Така, при 
разширението на съзнанието се познава сътрудничеството на центровете. Познава се, какво 
може да се случи от каналите на мозъка и какво се черпи из глъбините на Чашата. Не 
описуеми съкровища се крият в Чашата. Чашата е една и съща за всички въплъщения. 
Свойствата на мозъка са подложени на физическа наследственост, но качествата на Чашата 
са създадени от самодейността.

В Чашата седи крилатото дете — така древната мъдрост говори за зараждането на 
съзнанието.

628. Казах вече, че тайните и чудесата изчезнаха. На тяхно място трябва да се затвърди в 
съзнанието понятието за психичната енергия, благодарение на която се движат силите, които 
раждат живота. Да запомним това.

Непознатите за медицината центрове, наречени “тъмни”, са двигателите, които обуславят 
нашите мисли. Скоро тия лостове ще намерят своето назначение и ще заемат главите, на 
които те имат право в книгата.

629. Паважа на улицата се изгражда от малки камъни. Не може да се трупат цели скали там, 
където е нужен гладък път. Когато изучавате пътя на мисълта, вие виждате множество 
дребни мисли, които постилат повърхността на движението. Този, който може да контролира 
малките мисли, той може вече да управлява и големите решения. Качеството и 
последователността на малките мисли изграждат основата за големите действия.

Говорейки за психичната енергия, Ний, преди всичко, имаме пред вид причините и 
резултатите на нашите малки всекидневни мисли. Защото тъкмо тия червеи отслабват 
висшата енергия. Безпорядъчната купчина остатъци може да замърси всяка постройка. 
Нашите врагове са малките, досадни мухи. Нима не са подобни на тях разкъсаните нишки на 
скитащите образи? Когато говорим за Образуването на психичната енергия, същото нещо 
можем да кажем и за трансформирането на малките мисли. И нека знаем, че тези малки 
мисли могат да бъдат предшественици на цели гиганти.

Нека енергията расте без замърсяване!

630. Действителността е тъй мъглява в схващанията на човечеството, че последното би било 
сирак без утвъдяването на Учението.

Сила неотемнима, сила неустрашима, сила съществена, сила духовна, сила изливаща се, сила 
неотблъскваема, е силата на Нашия Лъч, силата, идваща от Нашите върхове! Чуйте, вий, 
които се задушавате във вашето отрицание, чуйте, че светлината съществува в духа! Вашият 
запас ще се изтощи преждевременно. Накъде ще се обърнете, прегърбени, пред вратите на 
смъртта? Истина ви казвам — не познавате духовните центрове, а се криете под разкъсаните 
дрипи на Майя!

631. Приветстваме всички, които идват за в полза на Учението, но радваме се на тези, които 
са направили от Учението свой живот.

Тези, които нападат учението ще бъдат поразени. Но в какво се състои вредата и 
поражението? И в какво е ползата и приношението? Не знаете, где е границата на световната 
мисъл. Носителю на щастие, где са одеждите на щастието? Коя светлина запалва блясъка на 
дъгата? Но в Чашата са покоят частиците на познанието.

632. Нашият Завет не познава неустойчивост в ученика, кога той е твърд, знаейки, че няма 
край. Но огънят на стремежа е двигател на събитията. Достижението е прекрасно, когато 



ученикът може да каже: “Учителю, аз искам да изпия чашата на труда.”

633. Слушаното от вас вчера относно видението над чашата има научно значение. 
Изпращайки в пространството една интензивна мисъл, ний даваме определена форма на 
нашите стремежи. Така, из стихийната материя, се ражда желания от нас образ. Последният 
остава близо до мястото на своето зараждане, като бива укрепяван от нашите мисли. Очите 
на детето или утънченото съзнание могат да доловят тази формация. Тези наблюдения са 
полезни при изучаване творчеството на мисълта. Естествено, за да имаме успех, нужно е да 
пазим аурата на мястото и непристанно да изпращаме нови мисли. Предутринния час и 
ритъм на песента са от голямо значение.

Можете да наблюдавате също растежа на косите, за което сте вече слушали. Капилярите на 
косите ни интересуват като проводници на съзнанието. Също от порите на кожата може да се 
почерпят няколко важни наблюдения.

634. Кажете на тия, които намират изпитанията жестоки, че техния смисъл е въ това, че 
закаляват духа, който прогресира или регресира. Опитът произхожда от придобивките на 
миналите въплъщения, но духът желае храната на видимата сегашна проява. А трудът има за 
всички, които желаят да прогресират. Не трябва да считаме духа като фабрика за този опит 
на съзнателно достижение. Нужно е да бъдат задоволени част от знанията на Чашата.

635. Може ли да се запита, щом стават такива неща, като слушането в Тибетския манастири, 
защо на Запад не се знае нищо за тия проявления? Разбира се, и на Запад стават много 
подобни случаи, но обикновено там не си давате сметка за особения характер на случилото 
се. В някои отношения, мисълта на Изтока е по-тънка. Затова съветвам ви да наблюдавате и 
преценявате фактите. Ний презираме суеверието, но хората трябва да напуснат своите 
предубеждения.

636. Действието на Нашите лъчи е подобно на запалени факли. Те действат на съзнанието 
тогава, когато стремящият се към висините дух търси вратите на Истината. Но трудно е да се 
озари тъмнината на съзнанието.

Приеми, самодоволний, Нашият съвет: не е казано, че ти винаги трябва да тръбиш за своето 
самозадоволство. Спомни си за тъмната страна на нещата и не отблъсквай Ръката, която ти 
сочи по-добра съдба!

637. Не казвам, че е лесно, не казвам, че е невъзможно, но соча пътя, по който земните блага 
ще бъдат оправдани и висшето не ще бъде отхвърлено. Но разбира се, часът не е лек. 
Учението ще върви по неочаквани пътища, но можете да се радвате.

638. Едно положение се утвърдява от противното положение. Светлината проявява 
тъмнината. Кое ще бъде противоположното на светлината на психичната енергия? Разбира 
се, абсолютната тъмнина. Тази еманация на мъртвилото на пустотата и нищожеството ще 
бъде сянката на огъня на висшите енергии. Ако познаваме кристала на психичната енергия, 
ний познаваме отлаганията на тъмнината. Най-високият възход на Тероса ще даде като 
отзвук най-низкото падане на Тамаса.

639. Правилно сте схванали, че при преданията на далечно разстояние е нужна особена 
зоркост. не отсъствие на възприятия, но будност на центровете. Трябва да се прави разлика 
между самоволието и изтънчаването на будността. Така, постепенно ще различаваме нашите 
вътрешни сили.

640.   Можете да станете участници в космичната еволюция, да овладеете достоянието 
на  вековете,  да  разберете  Безпределността,  да  подобрите  съдбата  на  планетата.  Дайте 
възможност на огньовете да се разгорят! Не гасете свещения огън на духа! Не отблъсквайте 
ръката.

Пред ореола на Майката на Света очевидността на нашето битие е  песъчинка,  но 
натрупванията на Чашата са като сияйна планина.



641.   Забелязвали сте вибрациите на предметите, към които сте се докосвали. Това е една от 
проявите на психичната енергия — вашата или външна. Наблюдавали сте също, че при 
нарастване на психичната енергия личният елемент изчезва от всекидневието. Трябва също 
да напомним, че стечението на обстоятелствата се възлага на психичната енергия.

642.   Едно  от  най-трудните  условия  на  Учението  е  умението  да  се  говори  с 
необходимата мяра - да се насочи мисълта, без намеса в кармата. Да кажем всичко, значи да 
оковем  във  вериги.  Учението  събужда  устрема  и  поддържа  посоката,  а  покровителят 
невидимо следи растежа на съзнанието. Както ръката води из тъмните криви улички, така 
Учителят  полага  ръка  върху  рамото  на  ученика.  На  такова  ръководство  съответства 
бдителността - заповедта изпълва пространството, но не удря по главата. Учението се дава не 
за отделната личност, а за общата еволюция. То е слънчев лъч. Щастие е да си ловец на 
светлина!

643.   Запитали веднъж един йог как психологизира пространството. Той отговорил: 
"Еманацията на психичната енергия е като благоуханието на цветята".

Не насилвайте издигащото се към великия АУМ! Финият ефир разтваря потоците 
психична енергия и хората го вдишват - така се постига въздействието.

Четири са потоците на съвършенството: умение да приемеш дара на Учението; 
освобождаване от личностното; проява на мъжество при познаване на всички опасности; 
способност да принудиш враговете да работят за доброто.

644.   Позволявате на лекарите да ви изследват, да режат тялото ви с ножове, а когато 
заболеете духовно и съзнанието ви гасне, отхвърляте мисълта за възраждащия щит.

Вашият щит е в осъзнаването на Нашите прояви. Приемете един съвет - лекувайте 
съзнанието си! Оплаквате се от черния дроб, но проверете мислите си!

645.   Мнозина  се  страхуват  от  всекидневната  рутина.  Намират  я  гибелна  за 
творчеството, унижаваща достойнството.

Ние  казваме:  утвърдете  във  всекидневната  си  работа  пранаямата,  извисяваща 
съзнанието.

Праната се спуска от висшите сфери, но всяка работа поражда енергия, близка по същност на 
пространствената. Познаващият същността на енергията може да шие обувки, да бие 
барабан, да бере плодове- всяко от тези действия ражда висша енергия, защото неин извор е 
космичният ритъм. Само неразвитото съзнание бяга от труда и така изгражда своя затвор.

Царят и обущарят са напълно съизмерими.

646.   Много  е  изреченото,  малко  —  приложеното  на  дело.  Докосналите  се  до 
Учението са отговорни за своите мисли и действия.

647.    Възприелите Нашите завети знаят що е неотложно действие.  Не прикривайте 
лошия  резултат  с  добри  намерения.  Лекомислието,  небрежността,  подценяването  на 
заповедта тежко се стоварват върху везните.

"Не  се  взирай  в  долината,  а  погледни  върховете  на  Майката  на  Света.  С  тях 
съизмервай своите действия".

648.   Когато  отнесете  баля  и  рододендрон  в  долините  или  ябълково  дърво  в 
планините,  нима чакате незабавно следствие? Овладяването на психичната енергия също 
изисква  време  за  нейното  трансформиране.  Често  хората  очакват  резултатите  в  дадено 
измерение, а те възникват в съвсем друго. Знайте сроковете за растежа на енергията.

Учението може да бъде задълбочаване във всички посоки. Това ще стане, след като 
бъде усвоено казаното досега.



649.   Откликналият  на  зова  и  горящ  с  всички  огньове  на  предаността  ученик  е 
сътрудник  на  космичните  сили.  Той  съзидава,  увеличил  със  своите  действия  силите  на 
Космоса, и украсил с мислите си пространствената мисъл.

Мъдростта на вековете е най-доброто украшение!

650.   С твърдението, че нервната възбуда удесеторява силите, лекарите на практика 
признават психичната енергия. Според тях, тези състояния са краткотрайни и завършват с 
отпадналост. Именно тук е необходима Йога. Увеличавайки подемите, тя надмогва 
отпадналостта, породена от неосъзнаването и неприлагането на психичната енергия.

Пълната  власт  не  е  поток  от  приятни  решения.  Необходима  е  увереност  в 
правилността на действието.  Както смелият моряк спасява кораба,  жертвайки товара  или 
отсичайки мачтата, така притежаващият власт води учениците към победа.

По-добре да посрещнем мъчителните токове в сражение, вместо да ги избягваме чрез 
лавиране, но Предводителят решава дали да се приеме битката. Знаещият колко необходима 
е победата, я очаква с радост.

Бойното поле е извор на възможности. Видимият и невидимият светове се докосват н 
взаимно си влияят. Това не е магия, а ходене по водата, не е заповед, а необходимост. Как ще 
преминете, ако не вярвате? Чувствознанието има нужда от задачи и решения. Окапалите 
листа подхранват здрача на почвата, но зърното дава на света взрив от енергия.

651.   Може да изпитате вниманието с прости средства. Поставете някой предмет на 
ново  място.  Ако не  го  забележат,  увеличавайте  размера му  и  установете  какъв  слон  ще 
привлече най-после "зоркото" око. Подлагайте на изпитание и себе си, и другите. Изпитвайте 
и за страх, и за раздразнение, и за немарливост. Не са необходими сложни призовавания. 
Проявата  на елементарно внимание ще  ви придвижи много  стъпала напред.  Пристъпете 
към изграждането на орловия поглед.

Един  йог  бил  известен  като  шегаджия,  защото  гостувайки  някъде,  премествал 
незабелязано различни предмети. На въпроса защо го прави, отговарял: "Проверявам дали не 
сте ослепели".

Наистина, малцина забелязват промените около себе си. Първият признак на орловия 
поглед е регистрирането и на най-дребните изменения, защото от тях зависи вибрацията на 
цялото.

652.   Особено полезни са груповите изпращания, обединени около един тон - като 
при музикалния ключ. Дори може да се задава ръководна нота с камертон.

Младите  йоги  лесно  включват  във  всекидневна  употреба  магнита,  камертона, 
пръстена и другите обичайни приспособления. За да се изчисти мръсотията, трябват метла и 
лопата. Не се страхувайте от обикновените предмети -както е долу, така е и горе.

Няма покой и няма край. Осъзнал Нашето Братство и Йерархията, пътникът поема по прекия 
път към Безпределността.

653.   Мисълта за послушание спрямо Учителя е чужда на хората. Учителят е насочващ фар. 
Може ли духът да загуби? Учителят разгаря всички огньове. Нима огънят на ученика ще 
погасне? Учителят огнено устремява ученика. Нима щитът на Учителя ще задържи? В 
човешкото съзнание битува дребното желание за съвместни занимания — научете се да 
действате самостоятелно и да въплъщавате всички утвърдени мисли на Учителя.

Така еволюира Космичния Разум. Подражаването на Учителя означава осъзнаване на 
неговия образ.

654.   Как да приближим Извора? Как да придобием висше разбиране? Единствено 
чрез закона за Йерархията. Ръката, която води, издига, защото показва пътя на висшия закон.



655.   Как разбирате закона за Йерархията? Как изпълнявате законите в живота? Как 
разгаряте най-възвишените стремежи? Не приемайте закона за Йерархията като източник на 
лични права! Йерархът е звено от веригата и изпълнява волята на висшестоящия. Само по 
този начин ще отговорите на високото предназначение, ще оправдаете доверието и ще 
напълните огнената Чаша.

656.   Помните  закона за привличането и противодействието.  Привличането дава 
устойчивост, а противодействието — напрежение. Привличането е по линия на Йерархията 
към Мен, а противодействието е от страна на врага и води към прослава. Учителят и врагът 
са крайъгълни камъни.

Укротителят предизвиква яростта на зверовете, за да триумфира при укротяването им. Няма 
движение без напрежение! Всяко прогресивно Учение се нуждае от врагове и от Учител. 
Разбира се, само Учителят ще доведе врага до безумие.

Посрещнете злото в цялата му сила, за да излезете обновени от пламъка на злобата. 
Възлите по пътя не могат да бъдат прескочени,  но знайте:  няма безполезно нагнетяване. 
Може би то служи на цели народи!

Ако отшелникът може само с мисъл да разруши крепостта на злото, нагнетяването, 
допуснато от висшите сили, е таран срещу неприятеля.

Гарантирам ви успех, но бъдете единни н приемете Йерархията.

Не отпъждайте невидимия свят, а спечелете неговото сътрудничество.

657.   Изпълнявайки Моята воля, Ми давате възможност да изпълня вашата. Къде е границата 
между волите, стремящи се към Светлината? Ние водим доверилите Ни се по пътя на 
изпитаните магнити. На кормчията, преплувал океани, може да се вярва.

"Премини по моста и изпитай себе си! Моята звезда е познала векове".

Нека страхът не докосне изпитаното сърце!

658.   Качеството на действието се утвърждава в устрема. Висшите енергии могат да 
бъдат проявени само в живота! Утвърждават ги не думите, а действията.

Устременото търсене е ключ към Безкрайността.

659.   Нашият завет е могъщ, защото думите Ни навлизат в живота като прекрасни 
утвърждения. Нашето слово е жизнено, защото творческият импулс е наситен с мощта на 
огъня. Само когато Нашият завет бъде приложен в живота, може да се утвърди следващото 
стъпало. Вашите поръчения са действени, защото носят залога на Нашето сътрудничество. 
Ние утвърждаваме Йерархията върху  закона за приемствеността.  Осъзналите космичния 
закон  постигат  разбиране  за  йерархичната  верига.  Най-добрият  изпълнител  е  близо  до 
Йерархията.  Изпълнявайки  висшата  воля,  утвърждаваме  закона  за  Йерархията.  Така 
космичното право навлиза в живота.

660.   Как се преобразява духът? Чрез творчеството на импулса. Как се извисява духът? Чрез 
творчеството на устрема. Насищайки се с огън, духът се приобщава към Космичния Магнит? 
Съзнанието на висшия дух е наситен огън. Само осъзнаването на висшата воля води духа 
към неговото предназначение.

661.   Всяка  изпълнена мисъл е принос в  огненото творчество.  Всяка  осъществена 
мисъл подкрепя Нашите действия. Внимателно определяйте качеството на своите мисли - не 
се  ли  е  спотаил  някъде  червеят  на  егоизма  или  себелюбието?  Само  така  ще  изпълните 
задачата от Плана на Повелителите. Йерархичната верига се изгражда чрез изпълнението на 
висшата воля.

662.   В основата на всяко велико начинание е заложена енергия, наситена от закона 
за  Йерархията.  Може  да  се  гради  само  на  базата  на  закона  за  най-тясното  свързване. 



Висшата  възможност  изисква  утвърждаване  на  йерархичното  начало.  Творческата  воля 
гласи: обединеното съзнание дава съгласувано решение.

663.   Кой твори с мощта на духа си? Носителят на огъня, чувствителният служител на 
еволюцията,  творецът,  отдаващ  всичките  си  огньове  за  израстването  на  човечеството. 
Подражавайте  на  носителите  на  светлината.  Как  твори  йерархът  на  Земята?  Като  прави 
всичко около себе си по-възвишено. С чист пламък той въздига сферите.

664.   Творческата  мисъл  движи  еволюцията,  преобразява  света.  Ние  творим  чрез 
мисълта и тласкаме напред човешкото съзнание.

Осъзнайте значението на мисълта! Всяка устремена мисъл тласка духа към подвиг. 
Великите мисли обогатяват Йерархията. Така се гради еволюцията.

665.   Учителят изпълва духа на ученика с висше разбиране. Връзката Учител - ученик 
е изплетена от духовни стремежи. Кой ще издигне духа на ученика, ако не неговият Учител? 
Само висшето може да тласне напред низшето.

Изтънчвайте възприятията си.

666.   Йерархията се утвърждава законно във Вселената. Щом Космичният магнит е 
постаявил висшата мощ над всичко, значи основа на този закон е космичното утвърждаване. 
Как  да  не  приложим  висшата  мощ,  която  води  планетата?  Та  нали  Разумът  насочва 
Космичния Магнит. Разлетият във всичко Космичен Разум напряга елементите. Различни по 
потенциал енергии изпълняват предназначението си в Космоса, утвърждавайки своето място 
в степените на растящата мощ. Потенциалът отрежда на енергията по-горно или по-долно 
стъпало. По този начин възникват еволюционните стъпала на човешкия дух н Космичният 
Магнит насочва духа към Безпределността.

667. Космосът действа чрез притегляне към един утвърден мощен център.

Космичното творчество събира хармоничните енергии.

Духът,  който  изпълва  всички  космични  прояви  на  планетата,  се  утвърждава  от 
Висшия Разум. Човекът, като част от Космоса, не може да се разграничи от този принцип.

668.   От  всички  принципи,  които  водят  към разширяване  на  съзнанието,  този  на 
Йерархията е най-мощен. Всеки напредък се твори чрез принципа на Йерархията. Накъде ще 
се отправи духът без водеща ръка? Накъде ще се насочи погледът,  накъде ще се обърне 
сърцето без Йерархията? Та нали щедрата ръка на йерарха утвърждава посоката на съдбата, 
устремява  най-подходящия  срок  и  висшите  енергии  приемат  най-близки  форми?  Затова 
зърното на духа се изпълва с космичния лъч на йерарха.

Помнете духовните водачи. Почитайте закона за Йерархията.

669.   Един отшелник търсел на кого да завещае Откровението. Извадил свитъка и го 
сложил на кръстопът. Нека Висшия сам посочи кой да намери неговите заповеди.

Минало момиченце и увило хляб в писанията.

Отшелникът изготвил друг свитък и отново го сложил на кръстопътя.

Минал търговец и го издраскал със сметки за припечеленото.

Но отшелникът продължавал неуморно да поставя нови н нови свитъци до свършека 
на делата и дните си.

"Как раздаде Учението?", попитал Повелителя.

"Не съм аз този, който ще съди коя птица ще свие най-хубаво гнездо от писанията".

Не знаем кой ще предаде свитъка на унищожение, кой на забрава, кой ще го сложи 
под възглавницата си.



"Не мисля, че си постъпил погрешно, отдавайки този труд в полза на неизвестни за 
Мен хора".

И  Повелителя  утвърдил  Учението  да  бъде  раздавано  без  личен  елемент,  без 
нетърпение, без раздразнение и очакване.

Така го отдайте и вие.

Носи  Учението,  птичко!  Пусни  го  в  полет  при  огнището,  където  живеят  в 
предчувствие за това, което им носиш.

Отнесете Учението на кръстопът.

670.   Дайте тези записки без име, за да не подвиква никой от тъмния ъгъл, че целят 
користно въздействие.

Ще продължим Агни Йога, когато предложените указания бъдат използвани.

Много  средства  и  възможности  идват  след  овладяването  на  огньовете.  Огнената 
стихия е безпределна, а прилагането на огъня - истински подвиг!

Агни Йога е завършена. Ще има допълнения към следващата част, ше има опити и 
наблюдения над зачатието и растежа на огненото цвете.

Действайте с чист устрем!

 


