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ЗА ВСИНЦА НИ 
Сега на Земята настава нова епоха... От Слънцето иде една нова вълна... Тази вълна, която 

сега иде, засяга човешките мозъци. (новото ЧОВЕЧЕСТВО - София 1924 г.) 
От гледището на новото човечество нас не ни очаква никаква голяма катастрофа. 

Действително в света иде една голяма катастрофа, но тя е за всички ония здания, които нямат 
солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една велика идея, 
която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, а ще 
остане само здравото в света. (НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО - София 1924 г.) 

Съвременното старо човечество служи още на своя егоизъм и в този смисъл не може да има 
братство. А новото човечество служи на алтруизма. (НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО - София 1924 г.) 

ВЯРАТА 
Какво е... предназначението на вярата? - Предназначението на вярата е да крепи нашия ум. 

Какво е предназначението на нашия ум? - Да ни научи да живеем добре, разумно. Какво е 
предназначението на нашия разум? - Да подтикне нашето сърце към добродетели. Какво е 
добродетелта? Защо ни е тя? - Добродетелта е основа на нашия земен живот. Следователно, тя е 
необходима за всинца ни. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ - 6 И оздравя дъщеря и от онзи час. - 20) 

Законът на вярата е път, съединителна нишка, по която мислите и чувствата слизат от 
Божествения свят, за да се реализират на Земята. (ДЕЛАТА БОЖИИ - изд. София. 1942 г. -166) 

ЛЮБОВТА И ОБИЧТА 
Време е вече хората да приемат Любовта и да влязат в новия живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО - изд. 

1944 г. София - 17) 

Правете разлика между Любов и Обич. Любов има онзи, който изпраща Любовта, а другият, 
който я получава и преценява, има Обич. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША I том - 147) 

Ти мислиш, че като обичаш някого, даваш му нещо. Не, ти винаги взимаш от тоя, когото 
обичаш. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА I том София 1944 г. - 119) 

Ако някой ви запита, защо обичате даден човек, ще отговорите: Трябва да го обичам, защото 
той ме люби. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА I том - изд. София 1944 г. София - 119) 

МИСЛИТЕ 
Сега аз ще ви дам едно практическо правило, което можете да вземете и като закон: първо 

човек трябва да започне да мисли. Никакво подобрение не може да стане в света, ако човек не 
започне да мисли. Това е навсякъде. Било в растителното, било в животинското царство и в 
царството на човека - навсякъде трябва да има мисъл. Дето има мисъл, там има прогрес. Дето 
мисълта е престанала, там има израждане. Законът на израждането показва, че мисълта е 
престанала. А законът на еволюцията, на растенето, е закон на човешката мисъл. Когато мислиш, 
ти вече еволюираш. И хората остаряват по единствената причина, че престават да мислят. Хората 
осиромашават по единствената причина, че престават да мислят. Хората заболяват по 
единствената причина, че престават да мислят. Хората изгубват паметта си, защото престават да 
мислят. Човек изгубва силата си по единствената причина, че е престанал да мисли. Всичко, 
каквото човек губи, това се дължи на факта, че е престанал да мисли. Мисъл трябва да има у 
човека. Докато мислиш, ти не можеш да се обезсърчиш. Мисълта е Божествена сила. Всички 
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дяволи могат да се съберат около тебе, но само като ги погледнеш и започнеш да мислиш, ти ще 
ги разгониш. Те ще се увият около тебе със своята мисъл, но твоята мисъл ще може да ги прогони. 
(НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАСТВОТО НЕБЕСНО - изд. 1999 г. „Жануа – 98” София - 56) 

Като знаете, че мисълта е мощна творческа сила, развивайте я, за да постигнете това, което 
желаете. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - изд. 1942 г. София - 280) 

Човешката мисъл се съгражда от образи, които причинното тяло създава. Мисъл без образ не 
съществува. (ДОПИРНИ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - изд. 1935 г. София - 241) 

Каквото мисли човек, това става С каквито форми и образи се свързва, това става... Никога 
не си представяйте отрицателни положения... Носите ли отрицателни образи в себе си, някога те 
ще се реализират, в умствения или във физическия свят. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - изд. 1942 г. София - 
222) 

Всичко, което човек желае, може да го постигне - зависи от интензивността, с която се 
движат неговите мисли и чувства. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - изд. 19З6 г. София - 28) 

Мисълта представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя 
представлява среда, чрез която човек влиза в общение с Висшия Разумен свят (БЛАГОСЛОВЕНА 
МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - изд. 1930 г. София - 86). 

ГОВОРЕНЕТО 
Преди да се разгневиш преди да се караш преди да говориш дишай дълбоко. Напълни 

дробовете си с чист въздух и тогава говори. Не спазваш ли това правило, думите ти нямат резултат 
- нито ти се ползваш от тях, нито другите хора. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ - изд. 1940 г. 
София - 397) 

Но затова се иска от човека, първо да възприеме въздуха заедно с праната, с Божествената 
енергия, която е вложена в него. Като проникне в ума и в сърцето, тази енергия ще даде подтик на 
човека да се изкаже, да рече това, което е намислил. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА - изд. 1935 г. 
София - 134) 

Всяка дума, която излиза от устата на човека, произвежда известни трептения, които се 
наслояват като фина, невидима материя върху онзи, към когото е отправена. Химията, като 
изследва веществото на телата, не може да улови тази материя, толкова фина е тя. Някога тази 
материя е ценна като златото; някога тя е като медта, лесно се окислява. Тази материя се среща и в 
кръвта на човека. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - изд. 1949 г. - 190) 

Щом се намерите в трудно положение, говорете на душата си, тя ще ви помогне. 
(НЕРАЗРЕШЕНОТО - изд. 1933 г. София - 172) 

Човек едва сега учи да се разговаря със себе си, т. е. да говори на себе си. Велика наука е 
човек да говори на себе си! (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 94) 

За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки. (МНОЗИНА КАЗВАХА - изд. 1933 г. 
София - 159) 

Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм, с неговите сили - 
този мозък, това сърце, тия нерви, артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Вие 
ставате сутрин и нищо не мислите за вашето тяло. Направете една молитва за него. Изпратете 
вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в стомаха 
ви. Помислете за всички живи същества, които работят в него, и им изпратете, както прави един 
добър господар със слугите си, една мисъл, едно благословение. Насърчете ги, дайте им сили, и те 
ще се зарадват... Говорете им, те всичко разбират... Насърчете ги, те са съзнателни същества! 
Бъдете разумни, внимателни към тях, говорете им като един добър господар. (РАЗУМНИЯТ ЖИВОТ - 
б, № 22 изд. 1928 г София - 35) 
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ДУМИТЕ 
Дума, която има съдържание и смисъл, крие в себе си магическа сила. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА - 

изд. 1936 г. - 213) 

Всяка дума крие в себе си известна сила, особено когато се произнася правилно. Например, 
ако чуете думата пожар, вие веднага настръхвате. Тя произвежда страх в човека. Като чуете 
думата ура, веднага ще се зарадвате. Тя внася радост в човешките сърца. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - изд. 
1942 г.София - 91) 

Всеки един от вас може да употребява някоя дума, за да си въздейства за нещо положително. 
(АКО ГОВОРЯ ІІ том - изд. 2003 г. София - 366) 

Всяка дума е мощна, когато се приложи навреме и на място. Радвайте се, когато думите и 
делата ви са на своето място и време. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО – изд. 1942 г. София - 91) 

Думите крият мощ в себе си. Понякога те помагат на човека повече, отколкото парите. Всяка 
дума, казана на място, дава плод. Казваш: От мен човек няма да стане. Каквото кажеш става. 
Бъдете внимателни в думите си. Някой път се сбъдват добрите думи, а някой път - лошите. Знаете 
ли с колко добри думи може да се поправи една лоша дума? (3АВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА ІІ том - изд. 1944 г. 
- 188) 

Някой път човек съвсем е отчаян и като дойде някой и му каже една дума, като каже тая 
магическа дума, около него тъмнотата ще изчезне и лицето му става весело. От една дума само. 
(АКО ГОВОРЯ ІІ том - изд. 2003 г. София 366) 

Всяка една дума на Любовта, която пребъдва в човека, тя внася веднага светлина, внася 
топлина и сила. (СЪГЛАСУВАНЕ НА МИСЛИТЕ - изд. 1998 г. - 317) 

Всеки ден като кажеш една хубава дума, и работите ти ще се оправят. (АКО ГОВОРЯ I том - изд. 
2003 г. София - 367) 

Думите придобиват динамическа сила, само когато минават през човешкия ум и човешкото 
сърце. Само при това положение думите носят живот в себе си. (ЦЕННАТА ДУМА - изд. 1941 г. - 206) 

Един българин завел жена си, която била зле болна, при един лекар, и му казал: Господин 
докторе, жена ми е зле болна, няма да я бъде, но прегледай я, виж какво може да се направи. 
Лекарят взел бастуна си и почна да налага мъжа на болната жена. - Чакай, господин докторе, какво 
правиш? Ще я бъде жена ми, престани да ме налагащ моля ти се! - Тъй трябва да говориш. Ще я 
бъде! - нищо повече. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - изд. 1932 г. София - 128) 

ДОБРОТО 
Доброто е съединителната връзка, която служи между всички хора на Земята. (МИРОВАТА 

ЛЮБОВ - изд. 1919 г. -23) 

Добротата е израз на Любовта. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - изд. 1932 г. София - 83) 
Доброто не е нищо друго, освен Любов, изразена на физическия свят. (ЖИВА РЕЧ - 1937 г. 

София - 107) 

Доброто е магия, с което човек превръща отрицателните сили в положителни. (СВИЩЕНИ 
ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ ІІ том - изд. 1994 г. София - 10) 

Най-малката добра мисъл или постъпка е в състояние да ви освободи от най-голямото зло 
или нещастие. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - изд. 1940 г. София - 261) 

Когато правите добро, ще имате предвид последствията от това, което сте направили. 
(УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ - изд. 1943 г. - 50) 
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УСЛУГАТА 
Да се услужва, това е велик подтик в живота на човека. (МОК - IV г. - 31 лекция - изд. 1927 г. - 62) 

Услугата е проява на Божественото в човека. (МОК - IV г. - 31 лекция - изд. 1927 г. - 62) 
„Хората ще ми помогнат.” Услуги можеш да получаваш, но никога не очаквай на хората да 

свършат твоята работа. (СЪРАЗМЕРНОСТ В ПРИРОДАТА - изд. 1949 г. – 275) 

ПОМОЩТА 
Най-важната идея за вас е да си помагате взаимно. В това седи новото учение: Взаимно 

помагане! (ДВАТА ПЪТЯ - изд. 1934 г. София - 61) 
Не носете мъжа, децата си и други... Вие често носите здрави хора на гърба си. Когато 

правите услуга на здрави хора, вие ги учите на леност. (ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА - изд. 1994 г. 
София - 62) 

Трябва да бъдете досетливи, да долавяте нуждите на хората. (НОВО РАЗБИРАНЕ - изд. 1949 г., 
София - 126) 

СЛУЖЕНЕТО 
Аз нямам право да заповядам и да злоупотребявам с чуждите неща; имам право да·бъда 

господар само на моите мисли и желания - на тях мога да заповядвам. Обаче на всичко, което е 
извън мене, аз трябва да слугувам. (ДУХЪТ И ПЛЪТТА - изд. 193З г., Пловдив - 120) 

Докато хората са заставени да слугуват, всякога ще бъдат недоволни. Друг е въпросът, ако 
човек слугува доброволно, от любов. (ПРОСВЕТЕНО СЪЗНАНИЕ - изд. София, 1940 г. - 103) 

Направеното от вас ще отиде при другите хора, а придобивката ще се върне при вас. (ЗАВЕТЪТ 
НА ЛЮБОВТА I том – изд. София. 1944 г. - 62) 

ОЧИТЕ 
Време е вече, когато ние трябва да бъдем искрени. В нашите очи всеки човек трябва да 

прочете човешкото; душата трябва да проглежда през тях. Като си погледна очите, аз трябва да 
съм доволен от себе си, от очите ми да лъха искреност и аз да зная, че към всички постъпвам тъй, 
както и към себе си (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ – б. 19 И пишеше на земята - старо издание, Русе - 
25) 

На когото очите са отворени, и Божието благословение ще дойде върху него. (б. ОТВОРЕНИТЕ 
ОЧИ - изд. София 1928 г. - 5) 

Когато очите на хората са отворени, Божията любов внася в тях мир и радост. (б. ОТВОРЕНИТЕ 
ОЧИ - изд. София 1928 г. - 8) 

Ние, съвременните хора, мислим, че нашите очи са съвършени, че знаем всичко, каквото 
виждаме... Ние още не можем да схванем... различните цветове. Когото и да запитате днес, ще ви 
каже, че дъгата има само седем цвета. Не е вярно това, дъгата има повече от седем цвета. 
(НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ – 6. 19 И пишеше на земята - старо издание, Русе - 6) 

У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват; те са винаги недоволни. Тези пък, 
които лесно прощават, има светъл поглед; те са винаги доволни. (ПРАВО СИ ОТСЪДИЛ - изд. София 
1930 г. - 58) 
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Всичко в света трябва да се преустрои. Ако вие бихте повярвали в това, вашите очи биха се 
отворили. Аз бих желал да се отворят очите ви. Но кога? - Когато бъдете силни, за да не се 
уплашите. Защото има хора, на които като се отворят очите, умът им се разбърква и те полудяват. 
Вие трябва да бъдете толкова силни, че никак да не се уплашите от този нов свят, който ще се яви 
пред вас. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ – б. Той повелява на слънцето - 25.03.1925 г.) 

СЕГА 
Светът, който сега се създава, е свят на Любовта. Влезеш ли в този свят, Любовта трябва да 

бъде твой спътник. Каквото помислиш, каквото почувстваш, всичко трябва да бъде продиктувано 
от Любовта. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - изд. 1942 г. София - 206) 

В обществото вие трябва да дадете един добър пример на любов. И като дойде някой при вас, 
без да му говорите за любов, да усети тази истинска Любов. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА - изд. 
„Фотинов” София - 189) 

Любовта има специфични проявления. За пример някой може да опита Любовта в 
милосърдието, друг - във вярата, трети - в надеждата, четвърти в справедливостта, пети - в 
разумността и т. н. (УСЛОВИЯ ЗА РАЗУМНИЯ ЧОВЕК - изд. 1930 г. София - 81) 

От това, което човек проявява се съди за неговата Любов... Докато Любовта се проявява чрез 
даден човек, той свети. (ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ - изд. 1936 г. София - 151) 

Какво се иска от съвременните хора? Да бъдат здрави, да мислят, чувстват и действат право, 
да станат служители на Бога и носители на новата култура - културата на Любовта. (СЪБУЖДАНЕ - 
171) 
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ФОРМУЛИ 

ОТ КНИГАТА НА 
СИЛАТА 

НА ИЗРЕЧЕНАТАДУМА 
Твоята дума е твоята магическа 

пръчица 
Флорънс Сковъл Син 
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Аз обичам всички и всички ме обичат. Моят отявлен враг ми става приятел. Златна брънка 
във веригата на моето добро. 

Да обичаш съседа си, означава да не го ограничавам с думи, мисли или дела. 
Няма да се уморя да правя добро, защото когато най-малко очаквам, тогава ще жъна. 
Моето добро се носи сега към мен като един постоянен, непрекъснат и вечно нарастващ 

поток от успех, щастие и изобилие. 
Имам прекрасна работа, получил съм я по невероятен начин; Извършвам безупречни услуги 

срещу великолепно заплащане. 
Аз прощавам на всички и всички прощават на мен. Вратите за моето добро са отворени 

широко. 
На духовно ниво не съществува конкуренция. Което е мое по право, ми се дава с Божията 

воля. 
Аз поливам моята пустиня с вяра и тя изведнъж разцъфва като крин. 

ФОРМУЛИ ЗА ОЧИТЕ 

Светлината на Христос сега струи в очите ми. Притежавам кристално чистото зрение на 
Духа. Виждам ясно и отчетливо, че по пътя ми няма спънки. 

Виждам ясно как се сбъдват най-съкровените ми желания. 
Моите очи са Божиите очи, съвършени и безупречни. Светлината на Христос изпълва очите 

ми и струи по пътя ми. 
Благодаря за отличното си зрение. Съзирам Господ във всяко лице, виждам доброто във 

всяка ситуация. 
 

ФОРМУЛА 
Неизвестен автор 

МИЛА БОГОРОДИЦЕ, 
ПОМОГНИ МИ ДА МИНА 

ПРЕЗ ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО И 
ДА СЕ ЗАЧЕНЕ БЪРЗ ПРОЦЕС НА 
ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ВАШИТЕ НЕБЕСНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАС, 
ХОРАТА ПО ЗЕМЯТА, 

НАВЛИЗАЩИ В НОВОТО ВРЕМЕ - 
ЕПОХАТА НА ДУХОВНОСТТА. 

АМИН! 
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