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Чуй, Слушателю!
Внимавай, Читателю!
Приложи, Приятелю!
Дерзай, Братко!
Люби и Истинен Бъди, Ученико!
Предговор
Настоящата книгата е съкратен и концентриран
вариант на пълния сборник „Виделината на
Слънцето”. Алегорично тя може да се нарече „малкия
брат” (малка книжка) и затова е „Свещени Методи”
– специално издание на том I. Тук са представени найвдъхновяващите цитати в съкратен вид (около 20%
от общия обем на пълното издание, а номерът пред
всеки цитат е взет от цялостната подредба в сайта
www.изгрев.com , където са и пълните цитати: 1341бр.).
Идеята за такъв сборник възникна спонтанно, след
публикуването на една статия с няколко извадки по
повод посрещането на Слънцето. След по-обширно
изследване на Словото се оказа, че има много мисли,
указания и формули, дадени от Учителя, които
всъщност изграждат един Свещен метод, една Нова
Божествена наука. Цялостното Слово изобилства от
този Метод – посрещане на Слънцето и отношение
към Великото, което стои зад него, но това знание е
разпределено в многото беседи, дадено е по различно
време – като пъзел, който сега се нарежда.
Самият Учител казва: „Изгревът на Слънцето –
то е метод” – из „Основният тон“, 17.01.1936 г.,
Младежки окултен клас.
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„Използвайте утринните лъчи на Слънцето. За
лекуване има особена Божествена наука, но тя е само
за посветените. За нея по-нататък ще се говори” – из
Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София,
4.06.1923 г. (това „по – нататък” от цитата е СЕГА)
Настоящия съкратен сборник изгражда уникална
картина на една нова Божествена наука – науката
за Слънцето, не само физическото, но и Духовното,
и Божественото Слънце и претворяващото му
въздействие върху всяко разумно същество. Целта ми е
да обхвана наличното Слово, достигнало до нас(беседи,
лекции – общо 3878, и писмата до учениците – 692 на
брой) и да подредя извадките хронологично, което е
спазване на последователността от Учителя Беинса
Дуно.
Главното предназначение на настоящата работа
е да осветли всеки от нас в стойността на Метода
Слънце и да вдъхнови, подтикне към приложение.
В началото на сборника са представени заглавията
на цели беседи от Учителя по тази тематика, след
това са дадени Формули, Правила, Упражнения и
няколко Опита, следва същинската част – цитати от
беседите, а накрая са представени няколко цитата
от писма до учениците. Част от извадките може да
изглеждат трудноразбираеми, но всяко изречение от
Учителя, извадено от конкретната беседа, особено
Законите и Принципите, заживява свой собствен
живот и сътворява Свещен контекст, в който Истината
всеприсъства и създава нов и уникален смисъл. Това
е само част от по- дълбокото въздействие на Божието
Слово. Настоящият труд цели да бъде един нов прочит
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и поглед към Словото, дадено от Учителя – прочит
като към наука целокупна и напълно нова. Погледът не
е фрагментарен и дава цялостен изглед от високо към
една съвършено нарисувана и величествена картина
на духовност. Често под цитатите, където са посочени
заглавията на беседите, имената на заглавията са
дадени в два варианта, разделени с наклонена черта:
( / ).
Тези две заглавия взаимно се допълват, а
разликата се получава от различните издателства (две
издателства основно). Самият цитат е най-често от
едното издателство, но за по-голяма прецизност са
посочени и двата варианта на заглавия.
Виделината на Слънцето не е само книга за
четене, а едно Живо Светло Същество, което чака да
ни научи и просвети чрез приложение на написаното.
Когато сме на път, сред природата, в планината,
взимаме „Свещени Методи” – съкратеното (джобно)
издание на том I, основните неща от Метода, малката
книжка, която е и лека, а когато сме си вкъщи и искаме
по-обстойно запознаване, четем и прилагаме от
„Свещени Методи” том I – пълното издание.

Калин Кирилов – Кайлин

Да послужа, послужи, послужим

ДА СЕ ОТБЛАГОДАРИМ НА
УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ КЪМ БОГА
▬Δ▬
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ДОБРАТА МОЛИТВА
Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ Баща, Който
си ми подарилъ животъ и здраве, да Ти се радвам,
моля Те, изпроводи ми Духа Си да ме пази и закриля
отъ всѣко зло и лукаво помишление.
Научи ме да правя Твоята Воля, да освѣтявам Твоето
Име и да Те славословя винаги.
Освѣтявай духа ми, просвѣщавай сърдцето ми и умътъ
ми, да пазя Твоитѣ заповѣди и повѣления.
Вдъхвай въ менъ съ присѫтствието Си чиститѣ Си
мисли и ме упѫтвай да Ти служа съ радость.
Животътъ си, който посвѣщавам на Тебъ за доброто на
моитѣ братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ми и ми съдѣйствай да раста въ всѣко
познание и Мѫдрость, да се уча отъ Твоето Слово и да
пребѫдвам въ Твоята Истина.
Рѫководи ме въ всичко, което мисля и върша за Твоето
Име, да е за успѣхътъ на Царството Ти на Земята.
Храни душата ми съ Небеснийтъ Хлѣбъ, укрѣпявай ме
съ силата Си, да успѣвам въ животътъ си.
Като ми давашъ всичкитѣ Твои благословения,
приложи Любовьта Си, да ми е Вѣченъ Законъ.
Защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.
АМИНЪ

▬๏▬

Заглавия на цялостни беседи
по тази тематика:

(необходимо е прочитане на цялата Беседа,
защото някои цитати биха били твърде обемисти;
разбира се, присъстват, но не цялостно)
1. Изгряващото Слънце – 4.05.1919 г.,НБ
2. Слънцето и човекът – 9.02.1923г., КД София
3. Предназначение на Слънцето, Луната и звездите –
14.02.1923 г., МОК, София
4. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние
на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на
планетите – 16.11.1924 г., МОК, София
5. Той повелява на Слънцето – 15.03.1925г., НБ София
6. Слънчевите трансформатори – 29.03.1925 г., МОК, София
7. Той знаеше – 29.11.1925 г., НБ, София
8. Изгрев и зенит – 23.9.1926г., ИБ
9. Неизвестни величини / Слънцето – 30.01.1927г., МОК – София
10. Слънцето не ще зайде – 27.02. 1927 г., НБ, София
11. Възпитание и самовъзпитание / Мислете за
Слънцето! – 5.03.1927 г., МОК, София
12. Изгревите на Слънцето – 22.03.1928 г., ИБ, София
13. Положително знание – 30.04.1930 г., ООК, София
14. Начало и край – 13.08.1930 г., ООК, СБ, Рила, Седемте езера
15. Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание,
живот и отношение –02.10.1931 г., МОК, София
16. Красна като Луната и чиста като Слънцето – 26.11.
1933 г., НБ, София
17. Основният тон – 18.05.1934 г., МОК, София
18. Изгрява Слънцето – 18.02.1942 г., ООК, София
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Формули, Правила, Упражнения,
Опити, Песни:
Основните Формули – МОГА и БУДЯ
Формула МОГА
Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята
душа и да обнови моето сърце.
Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в
мен и да обнови моята душа.
Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и
да обнови моя ум.
Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите
Ангели и да обнови нашите сърца.
Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия
Господ на Мира и да обнови нашите души.
Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички
Слънца в нашите духове и да обнови нашите умове.
Вярвам в Тебе, Господи, Който Си ми говорил
в миналото.
Ти Си вложил в мен всички добри семена на
Живота ми.
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Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега.
Ти възрастваш Доброто в мен.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш
в бъдеще.
Аз ще се радвам в Твоя Живот.
Да дойде Твоята Виделина върху всички ни.
Да се прослави Името Ти.
Да се въдвори Царството Ти.
Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се
изпълнява Горе на Небето.
АМИН

(съчетанието е от Извънредните беседи:
„Оправдание и спасение“ – 5 април 1917 г., и
„Което Бог е съчетал“ – 3 май 1917 г.)
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Формула – Молитва
БУДЯ
Будя! – изгрява моето Слънце в моята душа.
Да се слави Името Божие.
Будиш! – изгрява Божието Слънце в мен, в
сърцето.
Да дойде Царството Божие.
Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух.
Да бъде Волята Божия.
Будим! – изгрява Мировото Слънце на Отца
Нашего на светлините и на нашите Ангели.
Да се въдвори Царството на Отца Нашего на
светлините.
Будите! – изгрява Слънцето на Великия Господ
на мира в нашите души.
Да обнови Господ нашите души и сърца със
Своята сила.
Будят! – изгрява Слънцето на всички Слънца
в нашите души и духове, носители на живота.
Да ни даде Господ живот, здраве и свобода.
Вярвам в Тебе, Господи, Който Си ми говорил
в миналото.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега,
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Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш
в бъдеще.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми помагаш
в бъдеще.
Да се слави Името Ти и в Твоята Слава да
живеем ние!
Да се въдвори Царството Ти и ние да участваме
в Твоята радост!
Да бъде Волята Ти, както Горе, на Небето,
така и долу, на Земята!
И ние да работим с Тебе заедно.
АМИН – тъй да бъде!
(съчетанието е от беседите:
„Едно с Бога“ – 19 септември 1922 г.; „Живи и
мъртви закони“ – 2 септември 1942 г. и „Служене
на Бога“ – 28 ноември 1937 г.)
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„О, Слънчице светло, Слънчице ясно, като
гледам твоите добродетели, покажи ми начина
как да проявя и аз своите скрити добродетели и
да ги разработя в себе си.”
„Кротките” 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

2. Формула:

„Господи, помогни ми да изпълня Твоята Воля,
да ти служа!” – Кажеш ли така, ще видиш какъв
преврат ще стане с теб (излагайки гърба и гърдите
си на Слънце в продължение на най-малко 1–2–3–
4 месеца).
„Давам власт“ 10 януари 1926 г., Неделни
беседи, София

3. Формула:

Щом Слънцето изгрява, обърни погледа си нагоре и кажи: „Господи, благодаря, че има праведни хора в света, за които Слънцето изгрява. Щом
за тях изгрява, и аз ще се грея на него”.
„Любов – колективност“ 24 ноември 1926 г.,
ООК, София

▬ 12 ▬

4. Формула:
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Като видите, че Слънцето е червено, кажете
си: „Желая сърцето ми да бъде пълно с Любов
Като го видите светло кажете си: „Желая ума ми
да бъде пълен с истина”.
„Червен и светъл” 1 август 1937 г., СБ,
Седемте езера, Рила

5. Формула:

Когато се почувстваш много голям, тогава
сравни се със Слънцето, със светиите, с ангелите
и си кажи: „Не съм толкова голям като Слънцето,
нито като ангелите и светиите”. (формулата е за
смирение)
„Да види Царството Божие” 5 март 1939 г.,
НБ, София

6. Формула:

Господи, благодаря Ти за свещената енергия
на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той
прониква във всичките ми органи и навсякъде
внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята
Любов към нас. Благодаря Ти. (формула, когато
излагаме гърба си на Слънце)
Формули дадени от Учителя на 7-те Рилски езера
(14–19). август 1940 г.
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7. Формула:

Кажи на болния и на обезсърчения: „Както изгрява Слънцето, така ще се оправят и
твоите работи”.

„Тайната стаичка” 19 август 1942 г., СБ., РБ.,
София

8. Формула:

Кажи: „Ще любя! Ще отида да посрещна
Слънцето” !
„Три важни неща” 28 ноември 1943 г., НБ, София

9. Формула:

„От сега нататък и аз искам да бъда като тебе.
Както ти си от изгряването на работа, и аз искам
да вървя по твоя път. Искам да станем другари.”
„Най-лесната работа” 8 ноември 1944 г., ИБ, ПС,
София

10. Формула:

Кажи: „Утре ще ида да посрещна Слънцето и
ще гледам да хвана първият лъч“
„Високият идеал“ 11 септември 1923 г., ООК,
София
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11. Формула:

Виждате слънцето да изгрява, кажете си: “Ще
стана светъл и ясен, като слънцето.”
„Те свидетелстват“ 19 декември 1926 г., НБ,
София

12. Формула:

След като изгрее Слънцето, кажи: „Господи,
много Ти благодаря за Слънцето, което изгря.“
„Аз ще дойда“ 11 юли 1937 г., НБ, София

1. Правило:

Запишете си правилото: когато Слънцето
изгрява, не спете!
„Великата реалност“ 7 юли 1933 г., МОК, София

2. Правило:

Никога не посрещайте Слънцето през прозорец, през стъкло. Качи се на някое високо място
да видиш Слънцето и там го посрещни! После,
ако денят е влажен, мъглив, не отивай да посрещнеш Слънцето. Търси някой хубав ден,
когато небето е ясно, да идат направо лъчите.
„Новата идея” 7 март 1943 г., УС, София
▬ 15 ▬
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1. Упражнение:

Ръцете вдигнати нагоре, добре обтегнати и с
допрени краища на пръстите. Концентрирайте ума
си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. В това положение на ръцете си изговорете
формулата: „Аз съм в хармония с Живата природа. Нека Божественото благословение потече през
мене!“. Ръцете спуснати надолу.
„Три вида съзнание“ 7 април 1926 г., ООК., София

2. Упражнение:

Представете си, че в този момент на Слънцето
има едно голямо събрание на интелигентни същества, които разрешават един от важните въпроси,
и се постарайте, да видим можете ли, мислено да
се свържете с тях. Сега аз не казвам да вярвате, но
само да си представите това. Ако речете да вярвате, вие ще се намерите в едно раздвоено състояние. Ще си представите това нещо в ума като
една картина. Ще си представите Слънцето не на
това място, където е сега, но ще си го мислите
под ъгъл 80° към изток, т. е. 10° към Земята.
„Излишък и недоимък в живота“ 14 ноември
1923 г., ООК., София
▬ 16 ▬

▬๏▬

3. Упражнение:

Лявата ръка нагоре, а дясната – надолу. Ще
се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата – течението от Слънцето.
В това положение ще седите 3 минути, гледайте
да усетите влиянието на теченията по ръцете си.
“Правилни отношения” 22 април 1923 г., ООК,
София

4. Упражнение:

Да направим едно упражнение за 3 минути!
Представете си, че тръгваме към Слънцето по
един гладък път и се движим с една бързина, 5
пъти по-голяма, отколкото бързината на слънчевата светлина. Значи с бързина около един и половина километра в секунда. Вие ще си представите,
че се качвате в една светла каруца. Тогава колко
секунди ще ви са нужни, за да идете до Слънцето? Всичко 1 минута и 6 секунди. В 3 минути отгоре ще направим един кръг – от Земята ще минем през центъра на Слънцето и ще се върнем тук.
Сега представете си, че се намирате в една каруца,
която се движи с един и половина милиона километра в секунда. Тъй щото за 1 минута и 6 секунди
вие ще влезете в диска на Слънцето и ще излезете.
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Каквото видите за това време, добре. След 3 минути ще бъдем пак тук. Знаете ли защо ще се движим
с бързина, 5 пъти по-голяма от тази на светлината?
Ако се движите с бързината на светлината, вие сте
във физическия свят, но понеже се движите 5 пъти
по-бързо, вие сте в Духовния свят, където се движат мислите и чувствата на хората. Сега ще бъдете внимателни, никакъв багаж няма да имате. Наймалкият багаж е опасен. Никакъв багаж, нищо! До
Слънцето за 3 минути не ви трябва багаж, ще бъдете свободни. Една приятна разходка е това. Ще
започнем вече упражнението. Ще сложите волята
си на работа. Кашлиците, всичко ще оставите настрани, защото в тия пространства, през които ще
минете, ако речете да кашляте, кондукторът ще ви
спре насред пътя и ще ви свали.
“Смисълът на противоречието“ 19 март 1923 г.,
ООК., София
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5. Упражнение:

Ще ви дам това упражнение за Слънцето като
метод за трансформиране на състоянията ви.
Правете го редовно, в продължение на десет дена,
а след това – когато сте неразположени. Добре е да
правите упражнението сутрин, между 2 и 3 ч. Ако
не можете да го правите сутрин, правете го вечер,
от 10 ч. нататък. Легнете ли си по-рано от 10 ч., не
го правете. Това упражнение ще ви отнеме наймного пет минути. Ще концентрирате мисълта си
към Слънцето и абсолютно ще забравите околната
обстановка. Като свършите упражнението,
ще почувствате едно освежаване, бодрост и
разположение на духа. Докато го правите,
гледайте да не се раздвоите, да не изпаднете в
буквата на нещата, да го правите механично.
Всяка механична работа развива лоши навици в
човека. Ето защо всяко упражнение трябва да се
извършва с разположение и вътрешен стремеж,
за да се отрази благотворно върху човека.
„Прояви на съзнанието“ 3 януари 1923 г., МОК,
София
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Песен:

Изгрява Слънцето – пояснения:
Трябва да видите туй Слънце, че изгрява.
Трябва да вземете участие с ръцете си. Изгрява
Слънцето – Учителят плавно изтегля ръцете напред. Какво прави Слънцето, като изгрява? „Праща светлина“. Учителят разтваря ръцете настрани. Какво донася тя? Благословение. „Носи радост за живота тя“. Учителят прибира ръцете
към гърдите.
„Съмнение и воля” 11 февруари 1923 г., ООК.,
София (датата се отнася за поясненията, а не за
песента)

Напътствия към песента:

Да кажем, че сега пея „Изгрява Слънцето“.
В Момента, когато се покаже първият лъч, ще
пея на Слънцето, докато изгрее. Като се появи
главичката на Слънцето, тялото, и докато се
появи последният пръст, песента не трябва
да престава. Колко минути отнема, докато
изгрява Слънцето? Две минути. […] Пей на
себе си. (Учителят изпя „Изгрява Слънцето“.)
На мене си пея. Според вас другояче трябва да
пея. На мене си пея. Има неща, които трябва
да поправя. Като пея една песен, пея, докато
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престанат всички дисхармонични състояния.
Има някои паразитни мисли, които ви безпокоят.
Като попеете, всичките тия мисли да изчезнат,
като че сте новородено дете.
„Нови насоки“ 25 февруари 1942 г., ООК., София
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Музикална тема:

Сега ще ви дам темата „Грее Слънцето“, да я
разработите свободно. Как ще започнете да пеете? Първо ще отидете при главата, а оттам – при
опашката, в края на Слънцето.
(Учителят пее мощно: „Грее Слънцето, на
болните носи здраве, а на здравите – щастие.“)
Опитайте се и вие да изпеете тази песен, може да
турите други думи.
[…] Изпейте сега песента „Грее Слънцето“.
Кога трябва да пеете: сутрин, при изгрев Слънце,
или вечер? Може да пеете на всяко време. Има
смисъл, като пееш „Грее Слънцето“, то наистина да изгрее. Значи между песента и нагряването
на Слънцето да има известна връзка. За да разбереш дали Слънцето чува твоята песен, пей в облачно време. Ако облаците се разпръснат и Слънцето изгрее, значи то чува песента. Ако облаците
не се разпръснат и Слънцето не изгрее, то не се
интересува от твоята песен. И аз много пъти съм
пял на Слънцето и някога то изгрява, някога не
изгрява. В първия случай то харесва песента, във
втория – не. Щом не харесва песента ми, аз изменям тона си, докато най-после изгрее. Щастието
на човека се заключава в това да пее на Слънцето и то да му се открива. Във всяка работа, която има резултат, Слънцето взима участие; където
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няма резултат, няма никакъв плод. Тогава небето
е облачно и Слънцето е забулено. Пейте „Грее
Слънцето“, за да свършите работата си добре, да
имате резултат. От вас зависи да имате плод. Ще
прилагате един метод след друг, докато постигнете успех. […] В движението на Слънцето има
известно изключение. Много малки са тия изключения. Някой път Слънцето не изгрява както трябва.
„Общи и частни положения“ 17 март 1933 г.,
Младежки Окултен Клас, София

Песен:

„Химни на Слънцето“ и „Молитва“ – изпълняват се заедно, дадени на 5.05.1942г. от Учителя на Л. Табакова. Учителя е казал: „С тази песен
ще посрещате изгряващото Слънце – тя е молитва при изгрев. Това е един величествен химн на
всички слънца, той се пее и от Ангелите”.
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1. Опит:

Сутрин, преди изгряването на Слънцето, целият клас ще излезете на открито. Ще обърнете
гърба си към изток и ще се концентрирате. В това
време очите на всички трябва да бъдат завързани,
да не гледате. Аз ще наблюдавам кога ще се яви
първият слънчев лъч. От време на време ще ви запитвам дали Слънцето е изгряло. Онези, които са
чувствителни и са възприели вече тази топлинка
в слънчевия възел, веднага ще кажат: „Слънцето изгря!”. Всеки сам може да прави тези опити,
да проверява своята чувствителност. Понякога
възприемате тази топлина, но се колебаете дали
Слънцето е изгряло, или не. Всяко колебание предизвиква раздвояване на съзнанието. Щом съзнанието се раздвои, вие губите вече вътрешните си
впечатления.
„Психическо наблюдение” 18 октомври 1922 г.,
Младежки Окултен Клас, София

2. Опит:

Може да направите следния опит: нека найздравият от вас излиза всяка вечер една седмица
наред при залез слънце и да си казва: „Аз ще се
разболея!“. Друг , който е малко болен, да става
рано и да излиза вън в продължение на една
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седмица, когато Слънцето изгрява, и да казва:
„Аз ще оздравея, аз ще бъде здрав!“. И след една
седмица проверете как са подействали утринните
и вечерните сили върху двата индивида.
„Условия, лежащи в триъгълника” 9 ноември 1924 г.,
МОК, София

3. Опит:

За десет дена направете следния опит. Всеки
ден по три пъти – сутрин, обед и вечер, вглъбете
се в себе си и си кажете: „Аз искам моето сърце
да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето
и правилно да изпраща енергията си по целия
организъм, както Слънцето изпраща енергията
си по целия свят”.
„Пулс/Веждите – пулсът – дишането“ 5 декември
1926 г., МОК, София

4. Опит:

[…] В продължение на десет дена се качвайте
на високо планинско място, където има извор с
чиста, хубава вода. Бъдете на това място преди
изгрев. Носете със себе си едно чисто шише с
вместимост един литър и една чиста стъклена
чаша. Щом изгрее Слънцето, напълнете шишето
от извора и налейте от него в чашата. След това
с една чаена лъжичка вземете вода от чашата,
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изпийте я и си кажете: „Каквото носи слънчевата
светлина в себе си, това да се влее и в мен чрез тази
вода”. – „Какво да правим, ако десет дена наред
няма изгрев? Може да е облачно или дъждовно.”
Важно е да изберете хубави слънчеви дни, да
имате хубав изгрев. Що се отнася за времето,
може десетте дена да бъдат с промеждутъци,
т.е. с прекъсвания. Опитът трябва да се прави
непременно при изгрева на Слънцето.
„Двама или трима“ 23 ноември 1930 г., НБ, София
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▬ Цитати от беседи ▬

(пълните цитати са в сайта: изгрев.com)

1. Както е Слънцето за Земята, не е ли Господ
така за людете си? Ето, Той е и повече от това.
[…] Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на
какво би заприличала Земята?
4. Защо Слънцето е потъмняло, когато е умрял
Христос? Защото с умирането Христово е дошла една велика вълна, която е затъмнила
Слънцето, също както ако имате една обикновена лампа, пред която слaгате електрическа,
обикновената лампа ще потъмнее.
9. Когато Слънцето изгрява сутрин, то изгрява за
всички, защото всички обича; то е внимателно към всички същества, от най-нисшите до
най-висшите, и затова всички отправят очи
към него. От там иде тази енергия, която ви
възкресява и въздига.
12. Има много слънца, но другите слънца по отношение Слънцето, за което ни е думата, са
като нашите електрически лампи по отношение на естествената светлина. Тия светила,
които виждаме, са турени да осветяват само
за тия същества, които са около тях.
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13. И тогава някой ще попита как може да се повдигне и да отиде към Бога. Ставайте сутрин,
когато Слънцето изгрява, наблюдавайте Бога
и ще намерите пътя.
16. Това Слънце, което виждате, е женско Слънце – мъжкото Слънце не се вижда; това Слънце черпи енергия от мъжкото Слънце.
23. Аз казвам: изменете само отношенията на нещата – спете вечер, а бъдете будни сутрин, когато изгрява Слънцето, и ще видите Господа,
ще Го намерите. Аз Го виждам всеки ден; спя
вечер, а сутрин, като пукне зора, ставам да Го
посрещам. Ето философията на живота. Господ като Слънце изгрява. А какво правят сегашните хора нощем?
28. Днес хората се чудят на грандиозните американски здания от десетки етажи, с големи сводове. […] Преди всичко тези здания не са хигиенични, в тях Слънцето не прониква, благодарение на което повечето американци са
нервни.
30. А други, които ви гледат, казват: „Е, те са богомили, кланят се на Слънцето“. Всички, които сте болни, неразположени, опитайте това
състояние. Нека има съчетание между човека
и Слънцето. Излез рано сутрин, приеми благословението на Слънцето и се върни у дома, не
ти трябва да те пече повече през деня.
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31. Като казвате: „Така да изгрее моето Слънце”,
това показва въплътения човек на Земята. Вие
трябва да използвате това Слънце, което изгрява. Всяка сутрин, когато се събужда, човек
се ражда, а вечер, когато заспива, умира.
32. Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето.
33. Какво количество светлина и топлина ще възприеме човек – това зависи от неговия мозък.
Ако той държи в главата си отрицателни мисли, вместо да всмуква слънчевата енергия,
както Земята всмуква водните капки, става отблъскване. Такъв човек е лишен от Светлина
в мозъка си.
36. Виждането на Христа е подобно на виждането на Слънцето.
38. Земният живот отива към центъра на Земята,
а духовният – към центъра на Слънцето.
40. Щом можете да превръщате слънчевата енергия в мисъл и чувства, ще помагате и на своите ближни. И аз съм дошъл да помагам на българите. Както и да се отнасят те с мен, колкото
и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги
стопля, да им направя такова Добро, каквото
никой досега не е направил за тях. След това
ще им кажа довиждане.
41. Богат, красив и смислен е езикът на Слънцето,
който знае този език, той може да проникне във
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вътрешния смисъл на живота. […] Спасението
иде от Слънцето на живота, носител на светлината и топлината. […] Закон е: ако искаш да
бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си на
Слънце. Слънцето и Земята са най-добрите лекари и учители на човека.
48. Христос казва, че вътрешното око е едновременно и Слънцето на човека. И когато човек
изгуби своето Слънце, той умира.
49. Затова за в бъдеще трябва да се намерят учени хора, за да впрегнат слънчевата енергия.
Трябва да си доставяме гориво от Слънцето. Когато дойдем до това положение – да използваме слънчевата топлина и енергия, ние
ще бъдем такива културни хора, каквито човечеството очаква.
51. Сутрин слънчевата енергия представлява
майчината любов, а следобед, когато мине меридиана, енергията се изражда, става лоша.
Привечер тази енергия се отразява още по-зле
и затова вечер стават сбивания, убийства и т.н.
52. Слънчевият удар зависи от утайките вътре в
мозъка. При слънчевия удар етерното тяло излиза навън, а физическото тяло остава без съединение.
– Защо да си пазим главата от Слънцето?
– Главата не трябва да се излага много на Слънцето,
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защото мозъкът ще привлече слънчевата енергия
изведнъж и не ще успее да я разпрати по
останалите части на тялото.
53. Слънцето най-много се интересува от нас и
всяка година изпраща милиарди кредит на
България. Ако отидете на Слънцето, ще видите, че тамошните жители имат много милиарди енергия за културата на България, за Обич,
за религиозни вярвания и за повдигане в пътя
на Истината.
54. Ставане от сън – всеки ден най-късно половин час преди изгрев слънце трябва да бъдете
на крак, готови за работа: измити, облечени,
тихи, спокойни, с мир в духа си.
60. Това Слънце, което сега виждате, е само една
седма от действителното Слънце.
64. Като казвам, че трябва да търсите целувките
на Слънцето, чрез него искам да отправя погледа ви към Божественото Слънце.
65. Христос казва: „Когато имаш някаква рана,
ще хвърлиш горната и долната й превръзка
и ще я изложиш на Слънце”. Христос препоръчва Слънцето като метод за лекуване.
[…] Христовото учение е за хора, които живеят вън, на слънчевата светлина и топлина.
68. И ще ви кажа следното: във висшата механика
на окултната наука има едно твърдение, според
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което при движението на едно колело на всеки
сто милиона обръщения има едно изключение.
Такова колело е и нашата Земя и тя ако
обиколи сто милиона пъти около Слънцето, и в
нейното движение ще има едно изключение –
катастрофално или във възходяща степен
благотворно. Такива изключения са ставали
много често, такова изключение иде и сега.
Нашата Земя е направила толкова обръщания
и е много близо до изключението. Кога ще
дойде това изключение няма да кажа. […]
Може да приложим този окултен закон и по
отношение на Слънцето. Когато то направи
сто милиона обръщания, ще дойде едно
изключение. Знаете ли какво ще стане в
света, когато Слънцето направи едно такова
изключение? Ако това изключение попадне в
низходяща степен, цялата Слънчева система
ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с
това и всякакъв живот ще престане; ако това
изключение попадне във възходяща степен,
слънчевата енергия ще се увеличи десет пъти
и тогава да му мислят хората, които са на
Земята. Тъй че сега има едно приблизително
съвпадение, Слънцето и Земята са направили
своите сто милиона обръщания и сега идват
две изключения. Това е едно твърдение, което
мога да докажа математически, с факти и данни,
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но не на това общество. Иска време, за да
ви докажа формулите и фактите, с които
окултната наука си служи. С това не искам да
вселявам страх, но казвам, че има изключения
и всеки човек трябва да бъде готов на поста си
да ги посрещне.
И Христос казва: „Блажен онзи раб, който
стои будно на поста си, за да не би, като дойде
господарят му, да го намери заспал”.
70. Вие трябва да разбирате хубавите картини на
Слънцето, за което е нужно да го наблюдавате с години.
72. Лятно време накарайте децата да направят
30 – 40 слънчеви бани, да се измият с вода,
топлена на Слънцето поне още толкова пъти.
Това е за през цялото лято.
73. Правете това, което прави Слънцето – давайте.
75. Най-благоприятните часове за молитва са сутрешните, преди изгрева на Слънцето, и после, като имаш скръб, когато си подложен на
изпитания.
76. Има космически течения към Слънцето и Луната и обратно към Земята. Като се вземат тия
течения, хората ще ги използват за пътуване.
77. Като изгрее Слънцето, всичко излиза, а някои
се крият: вълци, къртици, бухали, кукумявки,
прилепи, глисти и пр. – нощната култура.
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79. Предобедните летни слънчеви лъчи са единственият най-сигурен целител на всички болести. Силното изпотяване всякога лекува.
80. Слънцето е емблема на човешкия ум. – „Има
ли хора на Слънцето?” Има, при това те са поразумни и по-културни от хората на Земята.
Най-простите същества на Слънцето са хиляди пъти по-разумни и по-културни от найумните хора на Земята. Представете си тогава
какво нещо са най-умните същества на Слънцето, колко по-високо стоят те от най- умните
хора на Земята!
81. Получили сме вече последната телеграма от
Слънцето. От там са насочили своята артилерия към Земята и с това ще създадат в умовете
на всички хора коренни промени. Няма да остане глава на Земята, която да не узрее.
84. Като изгрее Слънцето, трябва да очакваме да
ни проговори Господ.
87. Онези от вас, които не са свикнали да ходят
боси, трябва да ходят боси само един-два часа
след изгрев Слънце – това е хубаво. Аз бих
препоръчал и на мъже, и на жени да излизат
боси при изгрев слънце, но извън града, на
някоя хубава местност. […] За ония от вас, на
които косите са започнали да падат, които имат
главоболие, хубаво е през лятото да ходят по
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три-четири часа на ден без шапки. Ходенето
на Слънце без шапка действа лечебно на
главата. Но през лятото от 10-12 часа по обяд
по-хубаво е човек да има шапка на главата си,
защото слънчевите лъчи предизвикват голямо
сътресение на мозъка.
88. Да знаете, че от Слънцето е богатството. Това
Слънце, което всеки ден ви пече, съдържа такова богатство.
89. Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на
живота – към Слънцето, и ще възприемете
тази първична прана. […] Истината е на друго място, тя трябва да дойде от Слънцето, от
Горе – нищо повече. […] Вие трябва да разберете в кой ден, месец, година иде. Да, тъй
е уредено. Намерите ли момента, вие ще разберете тази истина. И Писанието казва: „Търсете Ме, докато Съм близо“. Къде е Господ?
Близо – в Слънцето е тая Истина. […] И като
разбере тази енергия, която излиза от Слънцето, тогава ще му се открие тайната, тогава ще
му кажа: „Освобождаваш се“.
90. Някои казват мен да любите. Моята душа виждал ли си, сънувал ли си я? […] Като срещнеш
моята душа, тя ще бъде светла, като Слънцето,
и ще носиш моята светлина с хиляди години
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и векове! А сега, като срещнеш някой човек
с потури, бели гащи и калпак, казваш, че си
срещнал Учителя. И това било философия –
срещнал си Учителя. Учителят е като Слънцето. Като срещнете моята душа, това Слънце,
което гледате, ще потъмнее пред нея!
91. Слънцето например изгрява и залязва точно
навреме. Да бъдем точни като Слънцето!
93. Едно правило за хранене: ще се храниш вечер, преди да е залязло Слънцето, а сутрин
никога няма да ядеш, преди да е изгряло. Значи сутрин най-малко половин час след изгрева му ще се нахраниш.
95. Една забележка: ако заспите денем на Слънцето, непременно вашият организъм ще привлече тия негативни вълни от него, тъй наречената черна светлина, и като станете, ще
се почувствате неразположен. Затова на един
окултен ученик никога не се позволява да
спи денем. Никакво спане денем! Ще спите
вечер, без Слънце.
98. И в слънчевата светлина има черни и бели
лъчи. От бялото и от черното Слънце едновременно идват две течения, които се сливат. […]
Всичкото зло и всички лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибрации,
които идват от черните лъчи.
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100. Дадох правило: лятно време, когато Слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце; чрез ръцете си вие ще
отнемете електричеството от мозъка си и ще
избегнете всякакъв слънчев удар.
102. Ако много се страхувате вечерно време,
денем гледайте от Слънцето да асимилирате чисто портокаловите лъчи и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне в
благоразумие.
104. Сега бих ви попитал каква е първата форма
на Любовта? […] Първата форма – това е първият слънчев лъч, който е излязъл от Слънцето и е влязъл във вашите очи.
109. Божественото – това е Слънцето, защото
само в Слънцето има мисъл. Където има мисъл, там съм. Аз съм от Божествения свят. Ако
мислите за това Слънце (само за физическото), което виждате, то, като се качите на него,
нищо няма да намерите.
111. Ако човек може да люби, и то тъй силно, че
неговото сърце да вибрира като слънчевите
лъчи, то неговият ум може да бъде тъй концентриран в Любовта, щото той може да излезе
зимно време на студ, когато дърво и камък се
пукат, и нищо няма да му стане. Ако с тази Любов излезе денем, в най-голямата горещина, и
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умът му е съсредоточен в Любовта, нищо няма
да му стане. Слънчевите лъчи няма да го засегнат и няма да слънчаса.
113. Да, грял си се на Слънце. Като приемеш малко от тази храна, т.е. от слънчевата енергия
[…] щом дойде някой при теб, кажи му: „Приятелю, днес се грях на Слънце, имам достатъчно запас от енергията му, ще дам и на теб
малко”. […] Представете си, че в нашата Вселена има сто милиона слънца. За да научите
нещо, трябва да прекарате във всяко Слънце
сто милиона години. Умножете сто милиона
по сто милиона и вижте колко ще получите.
Като пътуваме от една система в друга, тогава
ще ви обясня всичко.
118. Ти ще си изкажеш тъгата и само Слънцето
може да те научи защо трябва да изказваш тъгата си. Само Слънцето може да ти помогне,
да те излекува.
120. Ако избереш слънчевата светлина, ти си
умен човек.
126. Слънчевата енергия доставя на човека онези
материали, които са необходими за съграждане на Причинното тяло – основата на неговата
мисъл. Затова човешката глава трябва да бъде
изложена на слънчевата енергия.
127. Когато погледне към безименния си пръст,
който е свързан със Слънцето, човек казва:
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„Вярвам в Слънцето, което отоплява Земята и
праща светлина”.
128. Всяка култура се дължи на Слънцето.
[…] Аз говоря за друго Слънце, което е невидимо. Един ден и вие ще го видите. Когато залезе физическото Слънце, другото
Слънце ще изгрее.
[…] То ще бъде десет пъти по-великолепно от
сегашното Слънце.
129. Положително ще насочите ума си нагоре, в
тази посока, в която е Слънцето, Божественото Слънце, то е винаги над нашата глава, където вървят теченията.
130. Електрическата светлина не е реална, тя е
отражение на Слънцето – ако Слънцето изгасне, и тя ще изгасне.
131. В Слънцето има повече от 10 магнетични пояса, които опасват Земята, прекръстосват се.
[…] Слънцето днес не е такова, каквото е било
преди хиляди години.
132. Ще посрещнеш Слънцето гологлав, за да
възприемеш слънчевата светлина. Ако децата
ти са слаби, ще ги излагаш на Слънце. Много
болести, много пороци се явяват поради липса на светлина. Ние знаем причината за безнравствеността у хората. Всички хищници,
пакостни животни живеят повече в тъмнина.
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134. Казвам: дълго време трябва да се грее човек
на Слънцето, само така той ще прояви своята
енергия и ще се познае. […] Като се греете на
Слънцето, вие ще се свържете с Живия Господ.
136. Когато учените се занимават с въпроса как е
направено Слънцето, какъв е неговият състав,
това не е нищо друго, освен играчките на децата – и те чоплят играчките и куклите си, искат да знаят как са направени.
137. При учениците на Бялото Братство Слънцето изгрява, а при учениците на черното братство Слънцето залязва. По това се отличават
учениците на Бялото Братство от тия на черното братство.
138. Какво знаят съвременните хора за Слънцето? […] Много неща знаят, но едно не знаят:
те не подозират даже, че това Слънце е отражение на Божественото Слънце, т.е. на Божието око, което вижда всичко.
139. Слънцето държи сметка за златото; Луната
държи сметка за среброто.
[…] Благородното, възвишеното в човека не
зависи от количеството на златото, но от неговата активност.
140. Наистина, който е роден през деня, когато
Слънцето силно грее, той има продълговати
очи, не много отворени.
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141. Слънцето за нас е емблема, емблема на Живия Господ, на Живата Природа.
143. Следователно, ако вие станете сутрин и се
постараете да схванете каква е мисълта, която
иде от първия лъч, който дойде във вас, знаете
ли каква мисъл ще дойде във вашия ум!
145. Цъфтенето на цветята не е нищо друго, освен
благодарност, признателност, която те отправят към Слънцето за оказаните от него услуги.
146. Слънчевите енергии са положителни и се отразяват благотворно върху човека. Земните
енергии са отрицателни и се отразяват неблагоприятно върху човека.
[…] Слънцето ще помете старото, ще го изгори, на пепел ще го превърне. Слънцето ще донесе на Земята чистия, възвишения живот.
[…] Щом човек възприема слънчевата енергия,
животът сам по себе си се развива правилно.
[…] Бюджетът за всеки човек, за всяко общество, за всеки народ и за цялото човечество се
определя от Слънцето.
[…] Когато казваме, че човек трябва да живее
чист, свят, разумен живот, имаме предвид той
да използва съответните енергии на Слънцето.
149. Слънцето и Любовта всичко постигат.
[…] Слънцето произвежда цветовете, а Любовта произвежда плодовете.
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150. След три години Слънцето влиза в нов знак,
в нова епоха, която ще трае 25 хиляди години.
Слънцето влиза във Водолей. (казано от Учителя в 1923 г.) […] Казано е в Писанието: „Ще
създам ново Небе и нова Земя; ново Слънце и
нова Луна“. Иде новото в света – нови условия,
нов живот. Бъдете готови за новите условия.
153. Казвам: човек може да отиде и до Слънцето.
[…] За невежия е невъзможно, но за умния –
възможно. Има адепти в Индия, които могат
да отиват до Слънцето.
158. Всеки ден Всемирното Бяло Братство изпраща своята енергия от Слънцето, а черната ложа обира всичко, каквото срещне на пътя
си. […] Да се върнем пак към Белите Братя. –
„Къде е тяхното жилище?” Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там
всяка година Белите Братя правят събор.
159. Винаги ще държиш главата си перпендикулярно към центъра на Слънцето, нищо повече.
161. Само здравите хора стават, когато Слънцето
изгрее, а болните лежат на гърба си, на корема
си, на едната си страна.
163. Отиваш да посрещаш Слънцето – не отивай да
го посрещаш, когато то вече е излязло четири
пръста над хоризонта. Ти трябва да си там при
първия лъч, който се покаже, той е най-важният,
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той е царският син. Не си ли там за него, другите не струват. Не видиш ли него, ти си изгубил
изгрева. Него хвани, другите не ти трябват.
[…] Кажи: „Утре ще ида да посрещна Слънцето
и ще гледам да хвана първия лъч*“. (*формула)
167. И каквото пише на Слънцето, много добре
го разбирам!
169. Ако човек не може да люби онзи първия лъч,
който е влязъл в окото му, той не е човек.
Аз това наричам Любов. Първия лъч, който
влезе в твоя ум, първия лъч, който влезе в твоята душа, първия лъч, който внесе тази радост, ти трябва да го обичаш.
170. Слънцето, като влиза във Водолея, става
едно разместване, затова всички астролози
трябва да поправят своите астрологии, своите хороскопи.
171. Нима първият лъч, който иде от Слънцето, не
носи всичко в себе си? Носи. Всеки ден вие се
събуждате и казвате: „Господи, Ти Си ме забравил, аз нямам приятели. Няма кой да ме обича.
Всички са ме изоставили“. Мислите ли, че онзи
първи лъч, който е проникнал сутринта при изгрева на вашето Слънце, не достига до вашето
око и не носи всичко в себе си? Носи. Той е първият поздрав, казва: „Аз съм светлина“. И който
ходи във виделина, няма да се спъва.
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177. Сега ние ще излезем за първи път на 22 март
сутринта, за да посрещнем първия лъч на
Слънцето. Всички ученици да бъдат на своето място. Дъжд, кал – каквото и да е времето,
всички, без изключение, ще излезем.
178. Само Слънцето с неговите силни и светли
лъчи, т.е. само Бог, може да премахне омразата.
180. Всеки, който се стреми към Слънцето, е плодоядец или вегетарианец. Месоядец си, но искаш да станеш вегетарианец – измени стремлението си към Слънцето и ще станеш вегетарианец. Измениш ли отново стремлението си към
центъра на Земята, ще станеш месоядец.
182. След време, когато започнем да образуваме храната си от слънчевите лъчи, ще бъдем безсмъртни. Дотогава, докато изваждаме за храна сокове от Земята, ще умираме,
смърт ще има за нас. Един ден ще имаме растения, които ще възприемат енергия направо
от Слънцето. Хлябът също ще приемаме направо от Слънцето.
185. Слънцето влияе и на престъпника и го преобразява, той е готов да служи на Бога. Това не
е ли влиянието на Слънцето?
186. Изобщо, теченията в лявата страна на главата в човека показват, че той е свързан със
Слънцето.
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187. Посоката на главата ви трябва да съвпада с
центъра на Слънцето. При всяко отклонение
от този център вляво или вдясно, напред или
назад, вие попадате към растителното царство, т.е. под закона на случайността.
190. Лятно време топлете вода на Слънцето и се
измивайте със слънчева вода.
193. Истината, която аз ви проповядвам, пред мен
е ясна като Слънцето. […] Пазете се, когато ви
се говори или когато се греете на Слънце, да
не заспивате. Когато се греете на Слънце, никога не се спи! Когато Господ говори, никой
не трябва да спи! Когато Учителя говори, ученикът не трябва да спи! Заспи ли, ще му дойде някое зло.
210. Мойсей, като казал, че в четвъртия ден Бог
създал Слънцето, не говори за това обикновено Слънце.
211. Неделята е ден на Слънцето, ден на науката.
Който иска да се занимава с изобретения, нека
употреби неделята. Когато искаш да изобретиш нещо принципно, някоя добродетел, избери неделята, тя е ден за прогрес.
213. […] Великите учители знаят колко е оттук до
Слънцето, но те не бива да го казват.
[…] Да знаеш колко има от Земята до Слънцето –
това е един лозунг, парола.
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[…] Това значи, че знаеш една Истина. Щом
произнесете тази дума, Природата веднага ще
ви отговори.
[…] Какво ли мисли нашият Учител? Вашият
Учител мисли това, което и Бог мисли.
215. По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае има ли същества на Слънцето,
или няма.
[…] Значи има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от
едно неразумно и от едно разумно същество –
законите са различни.
224. Единственият елемент, който засега произвежда най-малко страдания на човека, то е
присъствието на златото в неговата кръв. То е
елементът на Слънцето.
225. Три слънца трябва да изгреят едновременно в нас: едното Слънце е физическото Слънце; второто е умственото Слънце и третото е
Божественото Слънце, Слънцето на Любовта.
226. В средата на човешкия мозък се намира тъй
нареченото „летящо око“ на душата, или вътрешното Слънце на човека.
[…] Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел, или окото на душата, препраща тази енергия по целия мозък. То
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сформира слънчевата енергия.
229. Човек може да ослепее даже и при слънчева
светлина, ако гледа дълго време към Слънцето.
230. Това, което ви говорих за Слънцето, съставлява една трета от цялата Истина. Същото нещо
се отнася и до Духовното Слънце в човека,
както и до Божественото Слънце в него. Затова всички трябва да се стремите към Слънцето
като към главен фактор в живота ви. То ще ви
помогне да изправите всички ваши погрешки.
Ритмусът на Слънцето, или сутринните слънчеви лъчи, са най-благоприятни за човека.
[…] Правете сами наблюдения върху тия изказани мисли, за да се усили вашата Вяра.
[…] Всеки човек приема специално изпратената до него слънчева светлина и енергия. Всеки
от вас, ако възприеме тази светлина, може да
знае кога е изпратена. Вие не можете всякога
да я възприемате, нито знаете в кой момент е
изпратена, затова трябва да учите. Сега ще кажете: „Чудно нещо – за всеки човек да има специален трансформатор от Слънцето!“. Да, това
са наредби на Живата природа.
[…] Псалмопевецът казва: „На ранина,
Господи, ще Те потърся; на ранина, Господи,
ще Те намеря“.
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232. […] Спазвайте правилото: дойде ли девет
или десет часа вечер, лягайте си, за да може
организмът ви да погълне тази прана, която е
останала още свободна във въздуха. Разбира
се, понякога може да се случат изключения от
това правило, но аз виждам, че много от вас са
турили изключенията като правило, а това не
трябва да бъде така. Искате ли да учите, ставайте сутрин в три или четири часа.
245. Като виждаш, че Слънцето е изгряло, да знаеш, че Господ е запалил Своя светилник и той
свети. Тогава излез, посрещни го, благодари,
че Господ е изнесъл светилника си.
246. Зад това Слънце има друго нещо, по-велико.
249. Ако издигнете ръката си нагоре и не я изпънете, вие няма да имате контакт със Слънцето.
250. […] Великите Учители не се учат на Земята.
Някои от тях ходят може би само за 5, 6 години
на Слънцето да се учат и после идват на Земята.
[…] Ако ви кажа, че аз виждам друго Слънце,
какво ще кажете вие?
[…] Следователно във Вселената има друго
Слънце, което носи разумност. Ние трябва да
дойдем във връзка с Живото Слънце, а не с
това, което виждаме, и за което се казва в Писанието: „Да не послужите на това Слънце“.
То е предшественик на другото Слънце.
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259. Вие, които ме слушате, ще кажете: „На
Слънцето няма хора”. Хора няма, но има разумни Същества, с много по-добре организирани тела от нашите, които огън не гори.
262. Учеността е качество на Слънцето.
274. Бъдете с едно лице като Слънцето, което
дава светлина и топлина даром на всички. Луната постоянно се мени: ту се пълни, ту се
празни.[…] Добрият живот на човека се определя от Слънцето, а лошият живот от Луната.
276. […] Вибрациите на човешката душа трябва
да се видоизменят и лъчите на очите да имат
направление нагоре към Слънцето.
277. […] цялата Слънчева система е навлязла в нова
зона на Духа.Това навлизане е станало от 1914
година на 20-ти век. По този начин Земята е навлязла в една нова зона, в една нова фаза на съчетание със Слънцето, това нещо ще се докаже
след най-много 1 – 2 века от тогавашните учени.
[…] Които са готови за това време, ще възприемат този жизнен еликсир и ще възкръснат,
а онези, които не са готови, ще заспят и ще
чакат още хиляди години за новите условия,
които ще дойдат в бъдеще.
282. Утихне ли сърцето ви, ще дойде изгревът на
вашето Слънце, ще стане светъл ден за вашето небе, без облаци и без сенки.
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285. Действително, човек най-добре размишлява
сутрин преди изгрев слънце.
[…] Тъй щото за всяка работа има точно определен час от деня. Който иска да развие
Божественото в себе си, да стане гениален,
той всяка сутрин трябва да излиза вън, да
наблюдава зазоряването, да посреща изгрева на Слънцето.
287. Ако вие може да използвате енергиите на
Слънцето половин час преди изгрев и ако целия ден се печете, то е равносилно. Има едно
друго разположение: ако се печете на слънчевата енергия половин час преди да е изгряло Слънцето, действа по-силно върху вашата
психология.
289. Казвам: най-красивото същество в света е
Слънцето, защото, изпраща светлина и топлина по целия свят.
290. Всеки човек, който съзнава, че Слънцето
грее за него, той ще има специална връзка със
слънчевите лъчи, които ще действат върху
него по особен начин. Не съзнава ли това, тогава и Слънцето не ще може да му въздейства.
291. Щом Слънцето изгрява, обърни погледа си
нагоре и кажи: „Господи, благодаря, че има
праведни хора в света, за които Слънцето
изгрява. Щом за тях изгрява, и аз ще се грея
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на него”* (*формула). Но правата мисъл е, че
Слънцето изгрява за всички. Още по-вярно е,
че Слънцето върши Волята Божия.
292. Сърцето на нашата Слънчева система е
Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в
човешкото сърце се определя от ритмичните
вълни на Слънцето. Следователно, ако сърцето на някой човек не функционира правилно,
това показва, че той е нарушил отношенията
си към Слънцето.
295. […] Кой е най-добрият ден? Неделя – на
Слънцето ден.
296. В санскритския език за Слънцето има 45
думи. Богатство е това!
298. Като рекох, че човек трябва да се свързва с
енергиите на Слънцето, нямам предвид само
физическото Слънце, коетo изгрява и залязва на хоризонта. Аз имам пред вид главно Божественото Слънце, което изгрява в душата
на човека и никога не залязва.
303. Кой е най-хубавият концерт, най-красивият изглед? Това е изгревът на Слънцето. По-велика
хармония от изгрева на Слънцето не съществува.
305. […] Човек трябва да знае през кои часове на
деня да се излага на Слънце, за да възприема
само неговите благотворни лъчи. Има лъчи,
които уморяват, убиват човека. Той трябва да
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избягва влиянието им. […] За да се предпазва,
трябва да носи шапка във форма на многоъгълник, да пречупва вредните слънчеви лъчи.
312. Погледът на здравия човек е установен, както са установени и възгледите му за живота;
като гледа, очите му се движат бавно, както се
движи Слънцето.
314. Едно условие: след залез слънце да не ядете – но и да се не съблазните. Преди залез
слънце се нахранете малко и леко, та да не се
въртите през нощта. […] Гроздето, печено от
Слънцето, има кондензирана енергия. Гроздето, изсушено на Слънце, е най-добрата храна.
315. […] Да пиете вода, печена на Слънцето.
317. Първият ден, например, неделята, денят на
Слънцето, не е ден за почивка, но е ден на живот, ден на възкресение. Той е ден на Любов към
Истината. Следователно започнете с този ден.
323. Не е безразлично кога се сее житото – ако сте
го посели в момент, когато ритъмът на слънчевите енергии е възходящ, вие ще имате един
резултат; ако сте го посели в момент, когато
енергиите на Слънцето са били низходящи,
ще имате друг резултат.
324. Който чернее от Слънцето, трябва даже да се
радва, защото това показва, че той е здрав. Ако
човек не изгаря, не почернява, това показва, че
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не е здрав и затова Слънцето не може да му въздейства, не може да го лекува. Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, че Слънцето е извлякло от организма на човека всички
утайки, нечистотии, всичката гъста материя.
325. Когато искате да възприемате енергии от Слънцето, трябва да правите упражнения сутрин. Когато искате да се освободите от събраната енергия през деня, трябва да правите упражнения вечер. Земята всичко взима, освобождава човека
от излишните енергии, за да може сутрин отново да възприема от Слънцето.
329. „Слънцето ще потъмнее” (казано в Библията) подразбира, че великите държави, които
сега управляват, ще изчезнат. Светската власт
ще потъмнее. Луната пък означава всички видове религии, всички религиозни системи.
332. Един ден, когато завърши еволюцията си в
Слънчевата система, човек ще мине в друга система – в Сириус, най-светлата звезда на небето.
По култура тя стои по-високо от Слънцето.
333. Освен тази ложа, която съществува на Земята, има още една ложа от учени хора на Слънцето, която знае положително не само миналото на Земята, но и нейното бъдеще.
334. В архивите на окултната наука са запазени
бележки, в които се споменава, че преди хиляди години Слънцето е изгрявало от запад.
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336. Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представят особен род трансформатори на
слънчевата енергия.
338. […] На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от
физическото Слънце за физическия свят засега
няма. Като наблюдаваме Слънцето, ние си представяме Бога светъл като Слънце. Това не означава още, че Слънцето е Бог, но донякъде само дава
представа на хората от физическия свят за Бога.
341. […] Слънцето дава еднакво и на овцата, и
на вълка.
346. Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и
човешката душа. Без тази връзка, без тази взаимност човек не може да се развива. Също така
има връзка и между Божия Дух и човешкия ум.
352. Преди няколко години казах на българите да
излизат сутрин да се молят на Бога под открито небе, но те казаха, че това било идолопоклонство, нямало защо да излизат преди изгрев на Слънцето и т.н. Не. Всички хора трябва да гледат нагоре, да отправят ума и сърцето
си към Бога.
353. Стремете се към Слънцето, за да не се
отегчавате от условията на Земята. Слънцето
представя човешката глава, а Земята – неговия
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стомах. […] Когато сте радостни и доволни,
вие сте на Слънцето; когато сте скръбни и
недоволни, вие сте на Земята.
357. Щом не знаеш нищо за Слънцето, няма да
знаеш нищо и за Бога.
363. По отношение на Слънцето Земята е бебе.
364. Но един ден ще бъде възможно Земята да
бъде едновременно осветлена от Слънцето
отвсякъде.
366. Всички желания на Слънчевата система могат да се реализират от Слънцето. […] Има
слънчеви желания, за реализирането, на които
са нужни 20 милиона години. Ако попаднете
на едно от тези желания, трябва да се въоръжите с велико търпение.
367. Да гледаш Слънцето – това е свобода. Слънцето изгрява и дава изобилно светлина и топлина на всички. Докато гледа Слънцето и му
се радва, човек всякога е свободен, щом затвори очите си за него, сам се ограничава и спъва.
369. Слънцето е центърът, в който се събират
всички Същества, носители на Доброто и на
Светлината.
371. В ада няма изгрев, там съществува вечен залез. В Небето обаче има вечен изгрев, понеже
всички обръщат лицата си към Бога.
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374. Умът на човека трябва да бъде свързан с центъра на Слънцето. Само при това положение
човек може да има светла, възвишена мисъл.
379. Богатството, житото принадлежат на Бога.
Житото е слязло от Слънцето.
386. Най-естественото състояние на човека е
това, което има при изгрева на Слънцето.
Той трябва да задържи това състояние през
целия ден.
388. Ако не знае кога да се грее на Слънце, той
може да получи слънчев удар. Причината за
това не е в Слънцето, но в самия човек.
391. И тъй, от ъглите, под които падат слънчевите
лъчи върху човешкото ухо, както и върху целия човешки организъм, зависи използването
на тия лъчи. В бъдеще, когато хората осъзнаят
това, ще се лекуват само със слънчеви лъчи.
Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и
недъзи могат да се използват. Бъдещите майки ще лекуват и ще възпитават децата си изключително със слънчевите лъчи.
395. След хиляди години Слънцето ще изгрява на
север, тогава север ще бъде сегашният изток и
светът ще стане по-добър.
396. В България мнозина се противопоставят на тия
неща и всеки, който излиза сутрин преди изгрев
слънце на разходка, наричат го идолопоклонник.
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Който се лени да става рано, да посреща ранните
слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните
лъчи, нищо няма да придобие.
399. Значи, както може да се съобщава със Слънцето, така човек може да се съобщава и с Христа; както познава Слънцето, така може да познава и Христа.
400. Както Слънцето има отношение към здравето на човека, така и златото, което е в кръвта
му, също има отношение към здравето.
401. Като се молят, всички хора се обръщат на
изток. Не само хората, но и животните, и
птиците обръщат погледа си на изток – защо?
Защото Слънцето изгрява от изток.
402. Раят е място, където Слънцето никога не залязва.
407. Методите на Слънцето всякога дават добри
резултати. […] Когато човек минава от низходящо във възходящо състояние, той работи
вече с методите на Слънцето.
418. Даже и много от българските светии са се
опитвали да отидат до Слънцето, но пак са се
връщали назад. Има известни дни и часове
през деня, когато човек е погледнал Слънцето,
и ако той е погледнал лъчите му, оттогава
насетне неговият живот коренно се е изменил.
Това, което хората са наричали възшествие
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на Духа Святаго, е излизане на енергия от
Слънцето. […] Има начини, по които можеш
да използваш не само енергията на Слънцето,
но и енергията на Луната.
422. Идеята за Бога е отвлечена. Единственият конкретен образ за Бога е Слънцето. Бог е
първият, Който е промислил за човека.
429. И Слънцето диша. Това, което учените наричат
бури на Слънцето, не са никакви бури, а дишане.
430. Слънцето изтегля лошите неща и когато човек почернее, то е лошото, което излиза от
него. Слънцето го изтегля навън. Ти си почернял – това показва, че има нещо събрано в тялото. Всъщност всички говорят, че Слънцето
гори, но тази идея не е права. Изгарянето зависи от нашето съзнание.
436. Щастието на Земята не е в самата нея, но в
Слънцето. Щастието на Слънцето не е в самото него, но в друго, по-голямо Слънце.
438. Който казва: „Изгубих първия лъч, втория,
третия, четвъртия, петия”, най-после ония Възвишени същества казват: „Какво ще те учим“.
[…] Не се ли държи здраво за Божественото в
себе си, човек постепенно губи светлите лъчи
на изгряващото Слънце от очите си, докато
един ден изгуби всичките лъчи и в съзнанието
му настава мрак и тъмнина.
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439. Каквото е Слънцето за физическия човек, такова нещо е Духът за Духовния [свят].
440. Слънцето осветява Земята, а Божественото
съзнание – душата. […] Казвате: „Къде е Господ?” – зад Слънцето. […] Той е зад Слънцето, с ръка държи Слънцето, навсякъде го носи.
441. Яденето, след като залезе Слънцето е само за
месоядните животни.
445. Ако след изгряването на Слънцето ти седиш
цял ден на едно място, нищо няма да научиш.
448. Ако от главата на даден човек не е издигнат
перпендикуляр към Слънцето, ние казваме,
че мисълта му не е нито права, нито дълбока.
[…] Kажете: „Искам да имам права мисъл“,
т.е. отвес към Слънцето; с други думи казано,
„Искам да имам прави отношения към Бога”.
453. В Евангелието е казано: „Залязването на Слънцето да не те завари непримирен с брата си”.
463. Казано е в Писанието: „Старото Слънце
ще залезе, ново Слънце ще изгрее“. С други
думи, старата любов ще залезе, нова ще изгрее. Когато новото Слънце на живота изгрее,
всички хора ще възкръснат.
465. Има ли между вас кандидати за Луната или за
Слънцето? Между вас няма нито един кандидат
за разходка до Луната или до Слънцето, защото
никой не може да задържа въздуха в дробовете
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си половин час. Ако не можете да задържате въздуха половин час, още повече не можете да го задържате цели 24 часа. Значи, колкото по-дълго
задържате въздуха в дробовете си, толкова по-далеч можете да отидете на разходка извън Земята.
466. В египетската митология какво означава РА?
РА – ЗУ – ОМ. РА – Слънце, ЗУ – живот. Разумното в Природата. А всички качества, които
съществуват в Природата, се казват ОМ, пишат го АУМ, а на санскритски има само две
букви – ОМ. Значи в прераждането на думата
разум Слънцето трябва да изгрява, а след като
изгрява Слънцето, трябва да има живот.
473. Каква е разликата между положителните и отрицателните сили? Положителните сили се стремят
към Слънцето, а отрицателните – към Земята.
484. Бог е Слънце за човешката душа. Докато това
Слънце грее, и човек се развива; престане ли да
грее, и човек престава да се развива. Когато някой запита защо трябва да вярва в Бога, то е все
едно да пита защо Слънцето трябва да изгрява.
485. Когато човек започне да търси Истината,
неговото Слънце изгрява. Докато я търси,
Слънцето му непрестанно грее. Щом каже, че
е намерил и познал Истината, Слънцето му
залязва. Същото нещо е, когато човек започва
и свършва четенето на някоя книга.
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486. Казвам: когато Слънцето изгрява, тогава
най-мъчно се спи, а не най-сладко, както някои от вас твърдят. Да спи човек след изгрев
слънце то е все едно да го поставят над водите
на някой водопад, чиито вълни отгоре го бият.
488. Голяма катастрофа ще настане на Земята
даже при най-малкото отклонение на Слънцето от неговия път. Въз основа на същия закон голяма катастрофа ще настане в живота
на човека, ако той се отклони от пътя, който
Бог му е определил.
489. Казвам: не е само физическото Слънце, което трябва да изгрее. Освен него има още две
слънца, които също трябва да изгреят. Физическото Слънце е слуга на другите две. Последните две са по-важни от физическото.
491. Ще дойде ден, когато майката ще говори на
детето си със съвършен език – този език е езикът на изгряващото Слънце.
492. Сърцата на много хора са запалени днес и те
светят като Слънце – те са съвършени хора.
[…] Който мисли като съвършените, неговото
Слънце никога не залязва.
495. Бог посещаваше първия човек всяка сутрин и
му преподаваше уроци при изгрева на Слънцето
по един час. Той преподаваше уроци на Адам,
на първото свое създание, как да живее.
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497. Ония, които са свързани с енергиите на
Слънцето, считаме за морални и добри.
498. Утринните разходки (на бременната жена)
трябва да стават при изгрев, да наблюдава
красивите картини на изгряващото Слънце;
после да се разхожда в градини, където цъфтят красиви, благоуханни цветя.
500. […] И да изгасне Слънцето, светът няма да
свърши – защо? Защото Бог е създал и Слънцето, и света. Ако нашето Слънце изгасне, ще
се създаде друго.
501. Само ония, които се интересуват от Слънцето, от Звездите, от Планетите, от всичко това,
са хора на новото.
506. На Слънцето има специфични трансформатори, които са нагодени само за Земята, защото Земята си има музикален тон и известна
краска (цвят) в Слънчевата система.
507. Въздухът е един акумулатор на складирана
слънчева светлина и топлина.
511. Когато човек става като ясновидец, той вижда къде е Слънцето, всякога го вижда, няма залез за него.
516. Когато искате да внесете хармония в себе си,
може да предизвикате формата на Слънцето в
съзнанието си.
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519. Слънцето, Звездите са незнайни, но там седи
всичкото богатство на човешкия дух, на човешкия ум.
522. Човек не трябва да гледа с отворени очи с часове в Слънцето, но достатъчно е няколко секунди, само около пет – шест секунди да погледа и после да затвори очи. […] То ще въздейства на отрицателните мисли в него.
525. Хубав ден без Слънцето не съществува!
529. Бог е пред теб. Той се явява като Слънцето. –
„Ами като залезе?“. Слънцето никога не залязва.
531. Аз правя своите изчисления. – „Как се правят тия изчисления?”. Много просто – заставам с лице срещу Слънцето, вдигам дясната
си ръка срещу него, с дланта напред, в отвесно положение.
533. Според твърденията на велики учени (адепти), ако човек концентрира мисълта си към
Слънцето толкова силно, че нищо друго да не
го интересува, той може да се повдигне няколко метра от Земята.
536. В сто милиона години Земята се приближава само на една минута разстояние към Слънцето. В останалите минути разстоянието до
Слънцето е едно и също. […] Казвам: когато
вашият живот е в дисонанс, вие сте нарушили
отношението си към Слънцето.
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537. Светлината на Слънцето казва: „Както влиза
светлината на Слънцето във вас, пуснете и Божествената мисъл във вас”.
538. За да приемеш една мисъл от Слънцето и
да видиш неговата светлина, до теб трябва да
дойдат 700 – 800 милиона светлинни вълни.
Какво ще почувствате тогава? Голяма радост.
540. Излезте на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко
повече, отколкото досега сте Го познавали.
541. Божият Дух всеки ден изгрява, всеки ден ни
донася своите блага доброволно […] Благословението на всеки човек е специално за него.
543. Три слънца съществуват. Физическото Слънце
изгрява от изток, Дховното – от запад, а Божественото – от зенита, т.е. от Горе, от север. […]
След като посрещне изгрева на физическото
Слънце, човек трябва да посрещне Духовното
и Божественото Слънце. Те изгряват едно след
друго, но той трябва да знае точно часа и посоката на изгряването им. […] Посрещне ли ги, ще
придобие активност на клетките, топлина в чувствата и светлина в мислите си. Ако човек мисли, че с едно посрещане на Слънцето ще уреди
всичките си работи, той е на крив път.
548. Слънцето може да бъде полезно дотолкова,
доколкото обичате Бога.
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549. Като туриш тенджерата, сутринта да влезе
първият лъч и на обед да влезе един лъч. Ако
може да падне, това ядене е вкусно сготвено.
551. Ако между енергиите на Слънцето и енергиите на твоя организъм става правилна обмяна,
ти всякога ще бъдеш здрав.
552. Светлината периодично мени своята скорост
не във физическо отношение. Това е мое твърдение.
554. На това, което ви казах, Слънцето е свидетел.
558. Слънцето изгрява точно навреме, то не закъснява нито минута.
559. Даже и изчисленията на учените за бързината на светлината не са точни.
562. Когато изгрее първият лъч, човек вижда, че
има Един, Който мисли за него. Този Един е
Господ.
563. В изгрева на Слънцето ми се открива Бог.
566. Аз исках да направя едно добро на
българите, да им покажа как да намерят
еликсира на живота […] Затова им говорих
за Слънцето, за посрещането на Слънцето,
но те вдигнаха цял въпрос от това, нарекоха
ме какво ли не и затова да правят каквото
искат, повече не се интересувам от тях. Аз
употребих цели 12 години да изследвам
българската глава, но я намерих много дебела.
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568. Чувствата на човека представят неговата
Земя, а човешкият ум представя неговото
Слънце. […] Някои даже си позволяват
да кажат, че са ходили на Слънцето и са
се връщали, но те не са от България. От
България още не са ходили, но има индуси,
които твърдят, че са ходили. Индуските учени
адепти твърдят, че за да отиде на Слънцето,
пулсът на човека трябва съвършено да спре.
[…] В Европа има само един ясновидец – Сведенборг, който е ходил на Слънцето. Той е бил
един много учен човек във всяко отношение.
Според него той е ходил на Слънцето, на Венера, на Юпитер, навсякъде е ходил и описва
живота там. Много трезво пише този човек.
569. От милиони години най-хубавото, което
Слънцето е изпратило на Земята, всичко е
складирано в планините.
574. […] Еликсир може да се вземе само от Слънцето. […] Този еликсир не се намира на Земята. […] Има специфични дни, има специфични часове, когато Слънцето пада под известен ъгъл върху растенията и ако можете да
го вземете и да го турите в едно шишенце, ще
добиете вечния живот. Вие искате да ви кажа
тия дни и часове. И цялата Земя да ми дадете,
няма да ви кажа. Има какво да се учи.
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576. Ние казваме: „Защо Господ създаде Слънцето?“ – за да живееш!
581. Божията Любов се проявява при изгрева на
Слънцето, а човешката – при залеза.
583. След като изгрее Слънцето – яж и след като
залезе – не яж, и да има Любов в душата ти.
584. Какво представлява окото? Малка слънчева
система, малко Слънце.
587. Най-долните типове на Слънчевата система се изпращат на Земята на изправление. Човешкото сърце има ритъм точно на Слънцето.
Както вибрира Слънцето, такъв ритъм, такъв
пулс има и сърцето.
589. […] Слънцето засега наброява около десет
милиарда години и има още сто милиарда години да живее.
591. Слънцето пече дълго време своя хляб – житото, а човек пече хляба си за един-два часа.
Малък е хлябът на Слънцето, но хранителен.
596. Печете се на Слънцето, за да се отпушат нервите.
597. Запишете си правилото: когато Слънцето изгрява – не спете! (Правило)
601. Който не вижда лицето на Слънцето, от него
нищо не става.

▬ 67 ▬

▬๏▬

603. Като пиеш свещената вода, като дишаш свещения въздух, като приемаш свещената светлина на изгряващото Слънце, ти трябва да
благодариш всеки момент, че си в правия път.
604. Изгревът на Слънцето е в сила да даде утеха
на човешката душа; изгревът на Слънцето дава
подем на човешкия дух.
605. Учител е всеки, който учи хората да не пъплят по Земята, а да се изправят и да гледат
Слънцето как изгрява. Учителят е онзи, който
те изправя да станеш на краката си.
607. Вместо да се греят, някои от хората започнаха да се кланят на Слънцето. Няма защо да
се кланя човек на Слънцето, а на Бога. Само
Първата Причина, само Вечният, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му
се кланя човек.
614. Вие от Слънцето трябва да вземете нещо.
616. Светията прави упражнения сутрин, като изгрява Слънцето, вечерно време, като си ляга,
и посред нощ. Три пъти прави упражнения.
Най-важни са упражненията по обед; те имат
специфични места, те не са за вас. За вас сега
са сутрешните упражнения.
619. Казвате: „Дали има хора на Слънцето?“. Има
хора, подписвам го с двете ръце, но не такива
както на Земята.
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621. Казвам: ако ти нямаш отношение към животворните лъчи, към лечебните лъчи на Слънцето. […] Не можеш да растеш в живота […]
Ако не може да разбереш Слънцето, не може
да разбереш и Бога.
622. При изгрева на Слънцето нещо от Божията
Любов е влязло в теб, но като е залязло Слънцето, пак е излязло навън.
624. Ако Слънцето изгрее и не взема нещо от него, аз
правя престъпление. […] Една дажба има, която
Слънцето има да ми даде. Трябва да изляза точно
навреме. Ако не я взема, ще бъда нещастен, ако я
взема, ще бъда щастлив. […] Което трябва да вземеш сутринта, то е същественото.
626. Слънцето е израз на Божията мисъл.
627. И всички хора, които искат да станат поети,
писатели, които искат да станат гениални,
трябваше да идат да видят тази хубава светлина (когато Слънцето изгрява).
631. Няма болест, която слънчевата светлина да
не може да лекува, но при известни условия.
За да може Слънцето да те лекува, ти непременно трябва да докараш в хармония твоя ум,
непременно трябва да докараш в хармония
твоето сърце и непременно трябва да докараш в хармония твоята воля, за да възприемат
този лъч, който носи. Няма болест, която да
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не може да се лекува. […] Бог е нещо повече
от Слънцето; Бог е нещо повече от Вселената.
632. Представете си, че имате Слънцето,
нарисувано на една картина. Ако имате това
Слънце вкъщи, ще имате ли всички ония
придобивки, които реалното Слънце дава?
Каква полза ще принесе това Слънце? Найпосле то отговаря ли на същинското Слънце?
[…] Може да имате само сянка, може да имате
само фотография на Слънцето, фотографията
на Слънцето не може да ви помага както
самото Слънце.
637. Светлината в човека е перпендикулярно движение, а тъмнината – хоризонтално.
638. Ако вие знаете, бихте могли да възприемете
от Слънцето толкова много енергия, че да лекувате всяка една болест. Ако разбирате слънчевите енергии, вие досега бихте направили
житните зрънца като кокоши яйца.
640. Човек трябва да пътува през деня, когато
Слънцето грее, да види колко красив е пътят,
който човешката душа минава.
641. Причината за неуспеха на хората се дължи
на факта, че погледът им е обърнат към запад.
Те наблюдават залеза на Слънцето, а спят, когато Слънцето изгрява. Западът представлява
материалният живот.
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643. Когато петната на Слънцето се увеличават,
изобилието е по-голямо: храна има повече, но
и нещастията и пертурбациите са повече.
644. Слънчевите лъчи не пътуват с еднаква бързина, понеже средата, през която минават, не е еднаква […] В началото на 19. век Земята е дошла
до крайния предел на своето отдалечаване, това
е материализмът. И понеже настъпва друга епоха, Земята се приближава малко към Слънцето.
645. Българската дума работа е много съдържателна. Първият слог – ра, е взет от египетския
език и означава Бог на Слънцето – Бог Ра. Вторият слог – бо, означава мястото на Бога. Третият слог – ти – работи. Значи ти трябва да работиш с Бога на Слънцето и с мястото на Бога.
647. В Онзи свят Слънцето никога не залязва, а в
този залязва.
651. Златото трансформира слънчевата енергия.
Тази е причината, поради която хората носят
златни пръстени и украшения, както и скъпоценни камъни.
652. Ако Слънцето изгрява и вие не излезете да се
поставите да ви огреят слънчевите енергии,
не може да приемете тази прана, която очаквате от него. […] Като изгрее, Слънцето те търси и те обича. […] Под Слънцето, аз разбирам
Бога, Който те е създал.
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655. Всяка храна, която е изложена на Слънце, е похранителна от друга, която не е била на Слънце.
661. [Соломон] накрая каза: „Нищо ново няма
под Слънцето. Суета на суетите, всичко е суета”. […] Ето защо на никого не проповядвай,
никого не управлявай, никога не мисли, че ще
научиш хората какво ново има под Слънцето.
662. Ако не спазваш разумните закони, ще си изгубиш
зрението. Ако всеки ден се втренчваш в Слънцето, след няколко години ще изгубиш зрението си.
665. Мойсей, който е казал, че не трябва да се
кланяме на онова, което Бог е създал, да не се
покланяме на онова Слънце, което виждаме,
защото това е заблуждение (т.е. да се покланяме само на Бог – бел. съст.).
668. Като погледнеш Слънцето, ще кажеш: „Не
съм достигнал тъй да бъда като Слънцето –
щедър, постоянен, в работата”. (Формула)
669. Хората със своите мисли могат да попречат на правилното възприемане на слънчевата
светлина. Човешките мисли и желания се събират и образуват една безпокойна среда.
671. Божественото Слънце никога не загасва и
никога не залязва.
677. Да изпеете „Изгрява Слънцето”. Може по
двайсет, трийсет, може по двеста начина
да се изпее. При всяко изпяване ще има
различен резултат.
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679. Който иска да живее дълго , той трябва да се
намира под влиянието на Слънцето, Слънцето
да му помага.
685. Молитвата трябва да стане като изгрева на
Слънцето.
688. Каквото е Слънцето за физическия свят, такова нещо представя Божествената светлина
за съзнанието на човека.
690. Има едно Слънце в човека, което никога не
залязва и никога мъгла не го закрива. Изгрее
ли веднъж, това Слънце вечно грее и никога
не залязва.
691. Важен е моментът, в който изгряването на
външното Слънце съвпада с изгряването на
вътрешното Слънце на човека.
693. Които са на нивата, които очакват да дойдат
лъчите на Слънцето, те имат бъдещето, те са
житните зърна.
695. Всяка сутрин, като изгрее Слънцето, трябва
да знаеш кога е, трябва да станеш рано. Първия лъч на Слънцето аз наричам лъч на Любовта. Ако десет пъти можеш да го хванеш през
годината, то е доста. […] За да хванеш този
лъч на Любовта, трябва сърцето, волята да бъдат свободни от всички влияния. Ако хванеш
този лъч, то е посрещане на Слънцето! […]
Учителите във всички тайни школи са учили
учениците кога може да хванат този лъч.
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700. Тия цветни лъчи са разумни Същества. Лъчите за мен са живи същества. […] Трябва да
се поставите така, че тия лъчи да влязат хармонично; тогава, ако сте неразположени, ще
почувствате разположение.
705. Ако ти живееш на Слънцето и една слънчева година е равна на 20 милиона земни години,
тогава 50 – 60 наши години какво са?
706. Никой няма право да спи, щом Слънцето е
изгряло. Всеки, който остане под юргана, като
изгрее Слънцето, от Слънцето го глобяват.
711. Златото е един резултат на Слънцето. […] Ти
трябва да имаш злато, да можеш да възприемеш космическия живот.
719. Религията ви се крепи от Луната, а чувството
ви за живот – от Слънцето.
721. Слънцето е истинският живот. […] Слънцето е
една голяма Земя, на която се живее най-добре.
724. Изгревът на Слънцето, то е метод!
725. Изгревът не е физическо място, той е състояние, един център, където висшите духове съсредоточават своя ум. […] Под изгрев
разбираме благословението, което Бог има
към нас.
726. Може би няма да минат повече от хиляда години и някои ще слушат музика от Слънцето. […] Един ден, ако вашият ум се развие,
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ще слушате симфонията на Вселената, когато
всички разумни светове пеят.
730. В Слънчевата система има две слънца – едно
видимо и друго, невидимо.
732. Слънцето се занимава с велики работи.
Предназначението на Слънцето е велико.
733. Аз минавам за учен човек, имам познания не
само за Земята, но и за Слънцето и за всички
планети. […] Слънцето не е една причина, но
е последствие.
734. Всеки ден ви се дават по няколко часа да бъдете в Царството Божие. Сутрин, като изгрее
Слънцето, до обед вие сте в Царството Божие.
736. Ученият пречупва по особен начин светлината на Слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина.
738. В бъдеще къщите ще се правят от стъкло.
[…] Това няма да стане днес или утре, но един
ден, когато човечеството дойде до по-висока
степен на развитие.
740. Слънцето изгрява всяка сутрин, но ако спиш,
няма да видиш изгрева, няма да възприемеш
Божествената Истина.
742. Ангелите създадоха изгрева, утрото, Бог създаде пълния ден, а човек – залеза.
753. Слънцето трябва да бъде една книга, която да
четете, не божество, на което да се покланяте.
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[…] Земята определя личността на човека, а
Слънцето определя нашето отношение към Бога.
762. Илия се възнесе на Небето с огнена колесница. Накъде отиде – не се знае. Навярно отиде
на Слънцето, защото огнена колесница може
да дойде само от Слънцето.
764. Мнозина от вас започнаха да наблюдават
Слънцето, без да знаят начина за това. Те се
вторачват в Слънцето и очакват да получат
нужната енергия.
769. Когато затуляш Слънцето на ангела, той няма да
ти каже да се махнеш, но веднага ще се повдигне
по-високо от теб и ще махне пречката от пътя си.
772. Онова, което Слънцето може да извърши за
вас, никой не може да го извърши. Оставете
Бог да влезе във вас и да извърши онова, което
никой не може да извърши за вас.
773. […] Ако си попаднал в първите лъчи на
Слънцето, т.е. в зазоряването, не мисли, че
всичко си постигнал.
774. […] В мен Любовта ми към Слънцето е поголяма, отколкото Любовта ми към Земята.
[…] Ако Любовта ви към Слънцето е по-голяма от тази към Земята, и вие ще можете да
отидете на Слънцето.
777. Слънцето досега никога не е изгрявало и никога не е залязвало. Земята, като се върти около
себе си, прави Слънцето да изгрява и да залязва.
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780. Кога Бог създаде Слънцето? Слънцето го
създаде по-рано от човека, в четвъртия ден. В
кой ден създаде човека? В шестия.
792. Светлината на Слънцето е едно отражение. Между това Слънце и истинското Слънце има едно
тъмно Слънце, което поглъща всичката светлина.
Има слънца, които са тъмни. Това Слънце черпи
своята сила от тъмното Слънце, а тъмното Слънце
черпи своята сила от истинското СЛЪНЦЕ.
793. Отношението между мъжа и жената трябва
да бъде такова, каквото е отношението между
Слънцето и Земята. […] Земята отдалеч обича
Слънцето, но и Слънцето я обича.
802. Както Слънцето ще давате. Що е Слънцето? Всички онези, които дават и вършат
Волята Божия.
805. Кой е физическият човек? Който още не е огрят от Божественото Слънце. Тъмната страна
на човека е от пъпа надолу.
809. Слънчевата светлина и топлина събужда нашата мозъчна енергия, за да можем да работим. […] Жълтият цвят е даден като предметно учение при развиване на човешката интелигентност.
811. Виж първия лъч и после даже може да не
дочакаш Слънцето. Може да си отидеш, преди да изгрее.
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812. Казвам: за да има човек здрави очи той трябва да знае как да възприема светлината.
813. Може да закъснееш само с една секунда и да
изгубиш условията. […] Първият лъч, който
излиза от Слънцето, ако закъснее с 1⁄100 или с
1⁄300 000 от секундата, светлината ще бъде на
1 км. от теб вече.
821. Слънчевото течение иде от дясната страна на
мозъка, влиза в лявата и излиза през задната
част, долу, на опашката на човека.
822. Вдишката е слънчево течение, което слиза
чрез лявата ви ноздра и минава вдясно.
825. Добър човек е този, на когото изгревът е Любовта, залезът е Мъдростта, а зенитът е Истината.
828. Земята мачка хората, Слънцето ги моделира.
837. Първостепенни гениални хора са тези, които
са ходили на Слънцето и са се върнали. Второстепенни – които със своите телескопи са
видели Слънцето, и третостепенни – които по
доверие на първите и вторите знаят нещо, каквото другите казват.
844. Гледате на киното, че Слънцето изгрява, но
това Слънце не ви ползва.
847. На Слънцето крадешком ще хвърлите един
поглед за 1⁄10 от секундата, един бегъл поглед.
848. Да бъдем като Слънцето – щедро да раздаваме благата, които Бог ни е дал.
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851. Топлината на Слънцето е само на повърхността му, а във вътрешността му съществуват отлични условия за живот. Там
жителите на Слънцето живеят във вечна
пролет.
853. Коя е средата между Земята и Слънцето?
Етерът.
859. Всяка сполука е вашият изток, всяка загуба
е вашият запад.
860. Онова, великото Слънце на Живота, от което всички Слънца се излезли, няма да изгасне.
Има едно Слънце в живота, което не изменя
формата си.
869. Както Слънцето огрява едновременно всички общества, така и човек трябва да обича
всички.
871. Съвременното човечество се намира в преддверието на новата Епоха, понеже Слънчевата система е вече в областта на Божественото зазоряване. Дойде ли това време, за лошите
хора няма да има условия за живот, един след
друг те ще измрат.
875. В нашата Галактика има милиони слънца.
Във всяко Слънце ще живееш по сто милиона
години, и като се върнеш при мен, ще бъда на
твое разположение. […] Тогава ще ти отговоря
какво нещо е Господ и къде живее.
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880. Чрез спектроскопа се разлага светлината на
звездите, както и на Слънцето.
883. Цялата Вселена е пълна със същества, но не
като нас.
886. Ако лицето ти прилича на Слънцето, ще
имаш характера на Слънцето. Христос е носил някои черти на Луната, носил е и най-добрите черти на Слънцето.
889. Както е възможно да се съобщават хората от
едно място на друго на света, така един ден
ще бъде възможно да се съобщават от Слънцето до Земята.
892. С нашата мисъл ще идем до Слънцето, с нашите чувства ще идем до Слънцето, но с нашите тела [не] можем да идем.
893. Лявата ръка нагоре, дясната надолу – как ще
го изтълкувате? В единия случай приемате от
Земята, предавате на Слънцето, в другия приемате от Слънцето и предавате на Земята.
905. Всеки, който се лишава от светлината и топлината на Слънцето, т.е. от неговата Любов,
е осъден на смърт.
907. Като почерняваме, това показва, че акумулираме неговите енергии. Ако на Слънцето не почернееш, ти не си събрал енергии. Почерняването е един подпис, че си
взел от Слънцето.
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908. След хиляда години ние ще имаме пътища
от тук до Луната, а след триста хиляди години
и до Слънцето. (Казано от Учителя през 1939 г.)
911. Всяка стая, в която живеете, трябва да има
дванадесет прозореца, защото в апартамента ви няма да изгрява Слънцето, но то ще ходи
наоколо, около вас.
916. Доброто става само денем. Добро, което става вечер, всякога се разваля.
919. Животът се поддържа от Слънцето, а се пречиства от Луната.
921. След като изгрее Слънцето, той [ученикът]
не трябва да го гледа [продължително]. Като
погледне първия лъч, той е най-хубавият, а за
другите лъчи после, като затваряш клепачите,
през клепачите да минава светлината.
924. Щом се затвори в себе си, човек става от
тъмните слънца. Има тъмни слънца в света.
926. Най-висшата материя, която възприемаме, е
слънчевата енергия. […] Oсвен това Слънце,
което виждаме, има и друго Слънце, още посветло. И ако станете един ден ясновидец, ще
виждате на небето две слънца. Следователно
вие приемате енергиите на Слънцето, което е
отражение на онова, истинското Слънце.
929. През целия ден ти ще опиташ Слънцето и ако
имаш една призма, ще разложиш светлината.
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932. [Tонът] Сол е движение към Слънцето, Ла е
движение към центъра на Земята.
933. Защо човек прави упражнения? Сутрин, когато слънчевата енергия е най-активна, човек
възприема тази енергия през мозъка си, през
дробовете, през стомаха си и тя отвлича всички онези утайки към центъра на Земята, като го
освобождава от тях.
936. Добрите хора са като Слънцето, любещите
хора са като Слънцето, истинолюбивите хора
са като Слънцето.
939. Като дойде тая [слънчева] енергия на Земята, женският принцип я преобразува и се ражда светлината. Следователно светлината се
е родила от жената на Земята. От Слънцето
чрез мъжа е дошла енергията.
944. Светлите мисли са лъчи от светлината на Божественото Слънце, а добрите чувства – лъчи
от топлината на Божественото Слънце.
948. Всички, които сте тук, както и ония, които са
пръснати по целия свят, ще бъдат свидетели
на този ден […] Денят на новата Епоха – Епохата на изгряващото Слънце.
950. Процесът на създаването [на вселените] е
безграничен – няма начало, няма и край. Материята, от която се създават слънца и планети, също е безгранична.
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953. В Слънцето има един стремеж на Любов –
да изпрати своята помощ към онези, които се
нуждаят. […] Има теория, че тия петна, които
се явяват на Слънцето, са ангелите, които се
връщат, отварят се слънчевите врати.
955. Слънцето съдържа всички медикаменти в
себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи. […] За
да дойде слънчевата енергия до нашите очи
като светлина, тя минава през няколко трансформатора. Тъй щото ние възприемаме пречупена, рефлектирана светлина от Слънцето,
а не права. По тази причина виждаме нещата
относително, а не абсолютно.
958. Човек трябва да изучава светлината на духовното Слънце, което изгрява вече в света.
Това Слънце изгрява в съзнанието на хората.
959. За безименния пръст са работили всички
възвишени умове, той е пръстът на Слънцето.
960. Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. […]
Светлината говори на човека едновременно
на седем различни езика – значи всеки цвят
има специфичен език.
962. Аз виждам Божественото Слънце да изгрява.
Първите два лъча са лъчите на Божията Любов
и Мъдрост. Те се съединяват в едно, за да образуват лъча на Божията Истина и Свобода.
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967. Това Слънце е емблема на Бога. Когато искат
да представят Бога в най-хубавата форма, Той
е Слънцето на живота.
969. Човек, който иска да изследва енергията,
която е в Слънцето, трябва да изследва, да
изучава естеството на златото.
976. Казвам: до Слънцето не можем да отидем без
Любов. Любовта е пропуска. Ти никога не можеш да отидеш във Вселената без Любов.
978. Видите ли, че Слънцето изгрее, дайте му
гърба си и кажете: „Искам да ми направиш
една разтривка“. Наистина, няма по-добри масажи от тия, които Слънцето прави на гръбначния стълб на човека. […] Когато се лекуваш на слънчевата светлина, ще мислиш само
за светлината, за нищо друго. […] Като изгрее
Слънцето, вие трябва да си представяте, че
Бог го носи като факел в ръката Си. Вие виждате този факел, но не виждате ръката, която
го носи. Слънцето свети, но зад него е Бог.
981. […] Когато хората имат удар от Слънцето,
не е виновно Слънцето, но нечиста кръв имат
те. […] Ако пък имаш работа и до обяд, ще
носиш шапка с особена форма, да се разбиват
слънчевите лъчи.
983. Значи с мозъка си, със своята мисъл, ти
акумулираш праната от Слънцето и оттам
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я изпращаш по цялото си тяло. Ако ви боли
известен орган, ти можеш да извадиш част от
събраната прана в мозъка и да я отправиш към
болния орган, да го лекуваш.
987. Клепачите на окото са антени.
991. Едно време ние сме били независими, нашата
Земя е била като Слънцето. Това е било преди
грехопадението.
995. Всичката храна, която съвременните хора
възприемат, е донесена от Слънцето. Ангелите
са я донесли.
996. Ако идеш да живееш на Слънцето, Слънцето
има друг зодиак.
1000. Светиите всякога виждат Слънцето, за тях
материята е прозрачна.
1005. Казано е в Писанието, че Слънцето ще
потъмнее, звездите ще угаснат, Луната ще
потъмнее. Това показва, че всички онези
религиозни, криви вярвания, които хората
са имали от хиляди години насам, ще изчезнат, ще си заминат. Всички онези закони и правила, които хората са имали, и те
ще си заминат.
1006. Ще гледам Слънцето не по книгите как изгрява.
1008. Слънчевата система си има учител, а планетите – това са учениците, Слънцето е учителя.
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1011. Слънцето изгрява и вие мислите да станете или да не станете. Който иска да прокопса
в света, Слънцето да не го заварва в кревата!
1013. Земята е мащеха майка. И Слънцето е пастрок баща. […] Земята не е моя майка и Слънцето не е мой баща. Бог направил Слънцето,
направил и Земята и мен. […] Онзи Великият
Баща е, Който е създал всичко.
1014. Слънцето в света е само Бог. Всички окултни учители имат едно Божествено Слънце,
около което всички се въртят.
1018. Никога не давайте право на някого да засенчи вашето Слънце, който и да е. Пазете свещено (вашето) Слънце. Пазете свещено вашия ум.
Пазете свещено вашето сърце. Пазете свещено
вашата душа. Пазете свещено вашия дух.
1020. Защото във всичките други планети и Слънцето няма Слънце, няма планети, няма част,
където да няма живот, навсякъде има живот.
1024. Светлината, която влиза в очите ви, се радва, че сте я приели. Същевременно и вие влизате в светлината.
1025. Хората са направили един идол и казват:
„Този е Господ“. Този не е Господ. И Слънцето не е Господ, макар и да е толкова светло, то
е само една емблема.
1028. Когато Слънцето залезе, човек трябва да
обработва енергията, която е приел от него.
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Ако само приема, без да обработва, той ще се
натъкне на големи нещастия.
1031. Ние не говорим за външното Слънце, за неговата дреха, но за Онзи, Който е в Слънцето
и в Когото е Слънцето. Светлината на Слънцето не идва от самото Слънце, но от Божествения Дух.
1032. Праната се съдържа в Слънцето. […]
Някои се взират в него, искат да видят
праната и тогава да я приемат. […]
Достатъчно е да постоят десетина минути
пред Слънцето, за да възприемат онова,
което е нужно за организма им.
1037. Според някои учени [адепти] температурата на Слънцето не е нищо друго, освен някаква умствена преграда, с която жителите му се
предпазват от жителите на по-ниско културните планети.
1041. Като идете на Слънцето, там ще ви срещнат. Ще трябва да знаете езика на Слънцето.
1042. Първият лъч, първата мисъл, първото чувство, първата постъпка във вас са мощното в
света. На това трябва да даваме цена.
1043. Когато дойдат петната на Слънцето, понеже има голямо изобилие и хората трябва да
станат по-щедри, тогава издържат само духовните хора. Онези, които са материалисти,
не издържат.
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1048. Част от слънчевата енергия трябва да мине
през Луната, за да дойде до нас, иначе е непоносима. Луната е един трансформатор на
слънчевата енергия.
1053. Онзи, който се ползва повече от енергията
на Слънцето, е с топла кръв.
1054. Слънцето постоянно работи, постоянно изпраща светлина, с която събужда в нас и човешкия мозък, и човешкото сърце, и човешкото тяло за работа.
1057. Понижените тонове имат връзка със Земята, повишените имат връзка със Слънцето.
1058. Ако ние имаме една бутилка от слънчевата
вода, то всички хора в България бихме подмладили само с по една капка.
1064. Във въздуха има един елемент на безсмъртие. […] Има една течност, от която човек, ако
вземе една капка, се подмладява. Този еликсир иде от Слънцето.
1065. Човек от пъпа надолу се регулира от центъра на Земята, а от пъпа нагоре се регулира от
центъра на Слънцето.
1067. Сутрин, преди изгрева на Слънцето, няма
да ядеш като животно. Като изгрява Слънцето, с първия лъч вземи закуската. […] Обеда
да си вземете точно когато Слънцето минава
меридиана. Вечер, преди да е залязло Слънцето, да си вземеш вечерята.
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1069. Ако вие се пренесете на Слънцето, ще тежите 16 тона.
1074. Ра значи светлина, значи Слънцето, разумният човек, който дава.
1077. Има една светлина от Слънцето, която не
можем да спрем, тя не прави никакво пречупване, тя само преминава. […] Днес, като изгрее Слънцето, да видите, че Господ го носи в
ръката Си като една свещ.
1084. Слънцето изгрява по Любов. […] Слънцето
в света се движи от Любов. Всичко в света се
движи от Любов.
1089. Всичките красиви моми знаете ли откъде
идат? От Слънцето. Всичките красиви момци
от Слънцето идат. Всичките грозотии от Земята идат.
1091. Слънцето, като пее на всички растения,
тези растения се отварят. […] Уханието е плащане за пеенето на светлината.
1095. Земята е нашият живот, Слънцето е общественият живот, Луната е религиозният живот.
1096. Сега ще се направи новото Слънце. Като изгрее, то изтегля злото. Хубаво е новото Слънце. То няма да изгаря хората. Тогава те ще бъдат отвън бели и отвътре бели.
1100. Под думите Божествено Слънце разбираме
Божествения свят.
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1101. Всеки ден, когато Слънцето изгрее,
ви питат от Невидимия свят: „Прочетохте ли последната книга, която Бог написа?“. Слънцето е написаната книга, която
Господ пише, и за бъдеще ще има да пише
друга книга. […] След като завърши своята еволюция в Слънчевата система, човек ще иде на Сириус и там ще живее 250
милиарда години и оттам ще иде на едно
Слънце, около което всички наши слънца
се въртят – около него се въртят около сто
милиона слънца.
1109. Казвате: „Къде е Господ?”. Господ чрез
Слънцето ще те погледне, Той казва: „Всичко
това създадох за вас“.
1112. Съвременните хора си набират нещастия от
много спане: не лягат навреме, когато трябва
да спят, и не стават навреме, когато трябва да
станат. […] Когато залезе Слънцето, има много влакове за другия свят, съобщенията за другия свят са много добри, но късно, към 10 – 12
часа, те са редки, ще трябва да чакаш, не можеш да идеш в другия свят.
1113. От Слънцето има кредит за българите, някой път повече, някой път по-малко. Когато
българите са по-добри, изпращат повече, когато станат по-лоши, пращат по-малко.
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1115. Седнете някой път и си пейте:
(Учителят пее)
Не заспивай, не заспивай,
Слънцето изгрява,
ще изгубиш най-добрите условия,
които те чакат.
Не заспивай, буден бъди!
Когато Слънцето залезе,
под юргана може да се намериш.
То е на място. Спи, спи.
Като мине среднощ,
в три часа се събуди и пак стани
и работата си захвани.
[…] Има музика на Слънцето.
Лъчите на Слънцето внасят нова музика.
1116. Вземете създаването на Слънчевата Система – тя е създадена музикално. Това са интервали от планетите до Слънцето.
1123. На Слънцето се живее десет пъти по-добре,
отколкото на Земята. […] Светлината, която иде
от Слънцето, е резултат на интензивната мисъл
на тия Същества, които живеят там. Топлината,
която иде, е онази Любов, която те имат.
1126. Слънцето изгрява – това е ядене. Очите си
трябва да нахраниш. Като отиваме да посрещаме Слънцето, обяд даваме на нашите очи.
Вие, след като се наядете, всички се радвате
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на храната, която е взета от Слънцето. Очите
препращат храната на цялото тяло. Очите ядат
светлината, приемат я и я изпращат.
1141. Слънчевите лъчи, които идват от Слънцето,
пеят. […] Мажорната гама е на Слънцето, минорната е на Луната.
1149. Разумността в света е Слънцето. […] Даровитите, гениалните деца, които се раждат, как
на 4 – 5 години свирят на пиано? Раждат се.
Но тия деца са били на Слънцето. Не мислете,
че гениалността е от Земята.
1154. Радиото на слънчевия възел е свързано със
Слънцето и каквито новини стават на Слънцето, се съобщават. […] Христос се облича в
дреха, направена от материята на Слънцето.
1157. Щом изгрее Слънцето, да те намери буден.
Всеки човек има право да спи, докато Слънцето
не е изгряло; щом изгрее вече няма право да спи.
[…] Ако денем седнеш или спиш прав, по-добре
е. На стол да седнеш и да дремнеш е по-хубаво
(отколкото легнал в хоризонтално положение).
1158. Най-добрите певци на Слънчевата система са
на Слънцето. Най-възвишените Същества, които
управляват цялата Слънчева система, живеят на
Слънцето. Всички други планети са апартаменти,
предградия […] Сегашните хора с лошия си живот
стават причина светлината, която иде от Слънцето,
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да не може да остави всичките благословения
на Земята. […] Един справедлив народ повече
приема, един разумен народ повече приема.
1160. Онзи, който има знания, ще събере своята
храна от Слънцето […] Ще събере доста гориво от Слънцето. Тя ще бъде енергия без дим.
Това е бъдещето – дим няма да има, караница
няма да има (казано от Учителя в 1942 г.).
1163. С физическото си тяло […] Даже най-праведният на Земята много мъчно ще иде на Слънцето.
1164. Божественият Дух е, Който разнася светлината.
Тази топлина, която иде от Слънцето, е Божествена. […] Раят е в Слънцето. […] Жителите на
Слънцето са почти безсмъртни. Който ме слуша,
ще каже, че това е еретизъм. Всички хора, които
не слушат Волята Божия, са еретици.
1165. Слънцето е по-малко. Всяка година по един
милиметър се намалява, някой път и повече.
1167. Аз някой път, като съм неразположен, навместо да отида в аптеката, излизам вън, турям
си гърба на Слънцето, концентрирам ума си и
лекарството от Слънцето иде.
1168. Когато си тъжен, това е Луната; когато си
радостен, то е Слънцето. Когато обичаш, това
е Слънцето; когато не обичаш, това е Луната.
Когато си доволен, това е Слънцето; когато не
си доволен, това е Луната.
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1170. Ти искаш да израстеш. Каквото е отношението
ти към Слънцето, такава ще бъде и височината ти.
1175. Има същества от Слънцето, които се
интересуват от България. Те изпращат тази
слънчева енергия, интересуват се как се
употребява в България.
1184. Училище за Слънцето нямаме. За Любовта и
Обичта тепърва аз правя едно училище, слънчево училище.
1186. Щом Слънцето може да обича всички, и аз
мога да обичам всички. Щом Бог обича всички, и аз мога да обичам всички.
1188. Аз намирам сядането на камъните за здравословно, но не на студените камъни, а на тези, които са
изложени на южната страна, нагрети от Слънцето.
1193. Щом приемаме по-малко светлина, болезнените състояния започват да идват.
1194. Писанието казва: „Господ ще ни бъде Слънце“. Пък и ние трябва да станем слънца за
страдащите. Като дойдем до тях, да озарим
техния свят. Трябват ни слънца на новата Любов, на Истината.
1196. Тъй, както сега изучаваме Слънцето, [механически] ще ни причинява вреда. […] Да видиш, че Бог е в него, и да повярваш.
1198. Сутрин, като станете, приемете първия лъч
на Любовта в сърцето си, приемете първия
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лъч на Мъдростта в ума си, приемете първия
лъч на Истината в душата си.
1201. Било е време, когато на Земята е имало две
слънца – когато едното залезе, другото изгрява. […] Не зная как са съгрешили хората, тогава Земята е потъмняла. […] Kогато Господ я
направил втория път, направил две светила –
едното за денем, другото за нощем, тъй както
казва Писанието.
1204. Светлината, която слиза от Слънцето, е гениална.
1210. При болния ще отидете не когато е облачно,
но когато Слънцето изгрява. Аз казвам: „Ще
станеш от леглото, както Слънцето изгрява.
Стани!“ – и той става.
1212. Нашата висша разумност се регулира от
слънчевата енергия. Нашето сърце се регулира от Слънцето, деятелността ни се регулира от Слънцето. […] Най-близо до сърцето е
слънчевият възел, или душата е, която е свързана със Слънцето.
1216. От 8000 години е наречен тъмният век и
едва сега започва да се пуква зората. Сега ще
изгрее духовното Слънце и този свят ще има
съвсем различен облик от сега.
1220. Лъчите, които приемате от Слънцето, са
грандиозната идея. Каква по-грандиозна
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идея – да обичаш Бога. […] Най-грандиозната
идея е да любиш Бога.
1221. Казвам: като правим къща, да не я правим
с един прозорец, но да направим къщата от
стъкло, че и целият покрив да бъде стъклен,
та Слънцето да иде отвсякъде.
1228. Никога не посрещайте Слънцето през прозорец, през стъкло. Качи се на някое високо
място да видиш Слънцето и там го посрещни.
1231. Ако грешникът иде на Слънцето, ще се стопи; ако праведникът иде на Слънцето, ще цъфне, ще завърже, плод ще даде и ще се върне.
1233. Има същества, които дишат светлината.
Колкото повече дишат, толкова по-силни стават, тъй както ние дишаме въздуха.
1235. Tам, където Слънцето изгрява, започва виделината.
1238. Всички слънца са светии. Планети като нашата
Земя са обикновени хора […] Той (човекът) гледа
към Земята. Че какво ще добие от Земята? Нищо.
1240. Когато е топло, лятно време да ходите боси, да
стане една обмяна между земята и Човека. […]
Когато Слънцето изгрява, хубаво е две минути
да го гледате, то въздейства благотворно върху
очите, но още като изгрява, не по-късно. Това са
здравословни правила. Тях ги няма писани в никаква книга, в бъдеще може да се пишат.
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1242. Някои, които идат от Слънцето, са пълни с
живот и са най-големи оптимисти в живота.
Те носят най-голямо благословение в себе си.
1243. Не мислете какво има в центъра на Земята,
мислете Горе, за Слънцето. […] Всички постижения, които трябва да възприемете от Слънцето, може да ги възприемете и от Луната.
1244. Ние имаме право за един ден да бъдем осигурени – от изгрева на Слънцето до залеза, за
дванайсет часа.
1246. Казва: „Ослепи ме Слънцето”. Това е невъзможно, досега Слънцето никого не е ослепило.
1248. Изгрява Слънцето, там е Господ, зад Слънцето е Господ.
1249. Какво показва Слънцето? Мястото, където Господ живее, е светло, както Слънцето е
светло. Мястото, където Бог живее, е широко, широко място, много по-голямо от Земята.
Свободата е там. Онзи, който възприема слънчевата енергия, е свободен.
1250. Слънцето може да ви обича, но Луната –
никога. Луната и звездите са отрицателната
страна на живота, това, което само взема.
1252. Има едно Слънчево народно събрание, с депутати. В това слънчево събрание на Слънцето има представители от България, от Англия,
от Германия, от Русия, от всички други народи;
които имат власт, имат по един депутат.
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1254. И аз, като приема слънчевата светлина, казвам: „Много съм доволен от светлината, която приех от теб”. Не е минала една секунда и
веднага Слънцето приема моята мисъл.
1255. Подложиш гърба на Слънцето, неразположен си, някой път си се отчаял; като се погрееш половин час, дойде ти една добра мисъл.
1256. Как гледате Слънцето? Има един начин как
да гледаш сутрин. Към обед другояче се гледа,
вечер, като залязва, по трети начин.
1257. Гръбначният стълб е свързан с центъра
на Слънцето и с центъра на Земята. […]
Ако станеш сутрин неразположен, не може
да възприемеш слънчевата енергия, да се
обнови човешкият организъм. Вследствие на
това остаряваме.
1258. Господ може да видиш, когато Слънцето изгрява. Господ може да видиш, когато Слънцето залязва. Господ може да видиш някой път
и на обед.
1262. На Слънцето има и няколко българи, студенти и студентки, изпратени там да учат. –
„Кои са те?“ – това е духовна тайна.
1263. Излез рано сутрин преди изгрева на Слънцето и почакай да видиш първите лъчи. Погледай най-много десет секунди и се прибери в
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стаята си. Ако останеш още една-две минути,
ще изгубиш хубавото, което си придобил.
1270. Светът ще се оправи, когато Слънцето на
човешката душа изгрее.
1274. Ако искаш да работиш, ще отидеш на
Слънцето; ако искаш да почиваш, ще отидеш
на Луната. […] Слънцето не обича да се греят
хората на неговите лъчи и да почиват.
1275. Kогато предавате слънчевата енергия добре, сопранът е добър; когато предавате земната енергия добре, басът е добър.
1276. Ако го нямаше Слънцето, щеше да има толкова зверове, толкова змии по Земята, че хората нямаше да могат да живеят. […] Да благодарим на Слънцето. Без него злото щеше да
бъде по-голямо.
1279. Бог държи Слънцето в ръката Си и чрез него
наблюдава Своите деца, гледа, какво правят.
1283. Казвам: всички хора са от Слънцето, но
са забравили това. Всеки трябва да се запита къде е бил преди Земята да се е отделила
от Слънцето.
1284. Тъмните звезди, които още не светят, са
млади, непроявени деца. Те причиняват големи пакости и неприятности.
1289. Сегашните астрономи са открили една
звезда, пет хиляди пъти по-голяма от Слънцето
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[…] Тази звезда означава пристигането на
новата епоха.
1290. Ако се грееш на Слънцето с Любов, ще възприемеш неговата целебна сила. […] Ако нямаш никакво отношение, все едно си се грял
на огън, който топли, но не лекува.
1292. На деня най-важен е изгревът на Слънцето.
1294. Единицата е число на Слънцето, двойката –
на Луната.
1295. Момък, на когото Слънцето залязва, трябва да търси мома, на която Слънцето изгрява.
Мома, на която Слънцето залязва, трябва да
търси момък, на когото Слънцето изгрява.
1296. Човешката любов клони към запад, а Божията Любов – към изток. Бог казва на човека:
„Не отивай на запад, където Слънцето залязва. Обърни се към изток, където изгрява”.
1297. Неправилните човешки мисли, чувства и
постъпки образуват облаци, които забулват
Божественото Слънце.
1300. Има една особена наука за приемане на
слънчевата светлина. […] Ще се поставиш на
Слънце, че всичките лъчи да падат перпендикулярно.
1301. Четеш една духовна книга. Казваш: „Който
е писал книгата, е духовен човек”. Тоя човек
се е грял Слънцето.
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1304. Светът не трябва да се потопи, но да мине
през огън и да се пречисти. […] Ноевата*
(*библейския Ной) култура трябваше с вода
да се измие. Сега потоп няма да има в
света, но огън ще има.
1306. Малкото слънце, което е в човешкия мозък,
приема енергия от голямото Слънце и я предава на човека във вид на мисли и чувства.
1308. Ако косата не приема и не предава слънчевата енергия добре, човек заболява.
1310. В изгряването и залязването на Слънцето се
изявява Божественият порядък.
1311. Мога да ви подаря и планети, слънца, но
какво ще ви ползват?
1316. Може да имате само сянка, може да имате
само фотография на Слънцето; фотографията
на Слънцето не може да ви помага както
самото Слънце.
1317. Когато Господ дойде на Земята, ще може ли
да Го хване някой? Той е Слънцето на живота,
който изгрява.
1321. Един светия от Земята трябва да иде на Слънцето да направи разходка. Щом не може да идете на разходка на Слънцето, светия не сте.
1322. Голямо богатство крие Слънцето. Ако на
пътя на слънчевите лъчи поставите призма, тя
разлага слънчевата светлина на седем цвята.
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1325. Заблуждение е да се мисли, че с пари се купува хлябът! Не се купува, даром иде от Слънцето.
1327. Какво има на Слънцето? Око не видяло и
ухо не е чуло какво има там. Вие виждали ли
сте каква светлина има една слънчева девица […] Затова един ден вие трябва да станете като тях.
1329. Ако Слънцето добре свършва работата, и
ние ще я свършим добре.
1330. Цялата Вселена е пред вас. Слънцето изгрява и свети, а човек търси начин как да постъпва. Постъпвай както Слънцето.
1332. В деня, в който подарим най-добрия подарък на Любовта, ще грейне новото Слънце. В деня, в който подарим най-добрия подарък на Мъдростта, Слънцето ще бъде на
Земята. В деня, в който подарим най-добрия
подарък на Истината, Слънцето ни никога няма да залязва, ще минаваме от слава в
Слава и ще изпълним Волята Божия, ще бъдем Синове Божии.
1333. Въодушевявайте се от Слънцето. […]
Ще кажеш: „Не съм достигнал това да бъда
щедър като Слънцето, постоянен в работата”. Какво велико съзнание има Слънцето!
От хиляди години върши работата си без
отклоняване и умора.
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Цитати от писма до ученици
(общо са извадени 7)

3. Всяка сутрин ставам рано и отивам да посрещам Слънцето, когато изгрява, и да гледам
дали славата Господня се е явила на Небето. През тия дни Господ ми е показал много
от своите добрини, много неща съм научил.
Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен
1.IX. 1899 г.
7. Използвайте утринните лъчи на Слънцето. За лекуване има особена Божествена наука, но тя е само за посветените. За нея понататък ще се говори. Има неща, които могат да се предадат само чрез Живото Слово.
Работи разумно за Господа, без колебание,
без съмнение, с пълно душевно смирение.
Само на смирените Бог дава благодат. Моя
Мир да пребъде с теб. Само Божията Любов.
Учителя до Елена Казанлъклиева – София,
4.VI.1923 г.
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ПОСЛЕСЛОВ

В настоящото специално (съкратено) издание
на том I от „Свещени Методи” стана дума само
за един Метод в неговия съкратен вид, а предстоят
около 20 подобни тома със Методи по Учителя –
разбира се, с Божията Воля и Благословия.
Една от основните цели на този сборник е да
събуди и вдигне на крака всички преди изгрева на
Слънцето, да постави човека в истинското му положение сутрин – буден и изправен.
Цитат: „Той ще разправя чудни неща за Слънцето,
но малцина ще му вярват. Повечето хора ще го считат
за фантазьор, който разказва приказки от „Хиляда и
една нощи“. И тъй, невъзможно е днес да се говори
на хората за Слънцето. Те не са готови да възприемат
Истината. Ако речете да им говорите, ще обремените мозъка им толкова, както ако сложите на гърба на
слабия човек товар от 200 – 300 килограма. Той ще
изнемогне от голямата тежест. Който не е готов да
възприеме Истината, той разглежда нещата отвън и
прави заключения, достъпни само за неговия ум . Такова е положението на всеки, който не разбира Свещената книга на живота. Той се задоволява да гледа
външната й страна, не е готов още да проникне в нейното съдържание и смисъл“.
„Възелът“ – 10 септември 1941 г., Съборни беседи, София.
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бре скрито в беседите) учението за Слънцето, а сега, след
около 100 години, то се представя пред света в своята
пълнота, защото съзнанието на хората е вече по-узряло
да чуе и възприеме тези Велики Истини (т.е. като съзнания ние можем да носим повече „килограми“ Знание).
Изваждайки този сборник, прилагах Метода по
Учителя, а не само дейност по четене и правене на цитати. Стремях се към пълно и всекидневно прилагане на това, което съм прочел, доколкото ми позволяват
възможностите. Посрещането на Слънцето по Метода на Учителя според мен работи мощно и пресътворяващо.
Слънцето присъства и в почти всички детски
рисунки, усмихнато, а и с лъчи, така и този сборник „Виделината на Слънцето“, алегорично представлява един лъч от Божието Слово, а ние сме децата, които рисуваме живота си.
Това, което прочетохте и приложихте, е един
изново нареден Божествен пъзел, един Уникален
Свещен Метод – Пресътворител, една Нова Свещена Наука на Бога и това е само началото!
▬Δ▬
Следва поредица томове „Свещени Методи“ на
различна тематика из

Цялостното Слово на Учителя Беинса Дуно
▬ஃ▬
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Символ Любя

Кратки пояснения:
Символът Любя представлява приложената
Любов, т.е. аз Любя, обичам – това е
почувстваната Любов вътре в самите нас. Той
е направен, с цел да излъчва в пространството
основния Принцип – Метод – Заповед – Закон –
ЛЮБЯ! Този символ е съчетан въз основа на
записване на думата Любов по особен начин в
беседата: „Страдание, търпение, опитност,
знание“ – цитат: „Всеки ъгъл се разглежда като
централен ъгъл, който се самоопределя. Тъй
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поставен ъгълът, той представлява буквата
Л, начална буква на думата любов. Като сила
Любовта заема известно пространство и действа
върху телата като топлинна енергия. Чертичката
над кръгчето представлява почва, в която Себе-то
се посажда. Самото кръгче е посаденото Себе.
Знакът б представлява посоката, по която семето
трябва да расте. Последният знак представлява
разпукване на Себе-то. Следователно знаците,
представени на фиг. 1, не са нищо друго, освен
буквите в думата Любов.

Фиг. 1
В буквите на тази дума е означен целият
процес на Любовта. Само когато този процес
се извършва в душата на човека, той може да
почувства силата на Любовта. Когато семената
на Живота се посадят в душата като в почва и
възприемат топлинните и светлинните енергии на
Любовта, те започват да се разпукват, да покълват,
да растат, да цъфтят и да връзват плод. Семената
могат правилно да се развиват само при импулса
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на Любовта. Щом мине през тези процеси, човек
започва да мисли, да разсъждава. И тъй, кръстът
представлява страданието, котвата – мисълта, а
Любовта – светлинните и топлинните лъчи, които
слизат от Слънцето. Докато не разчлени думата
любов и не разбере силите, които тя крие в себе
си, човек не може да разбере дълбокия смисъл,
не може да я приложи в живота си. Любовта
съдържа светлина, топлина, мисъл, условия за
растене, за цъфтене, за връзване на плод. Който
разбира елементите на Любовта и ги прилага, той
правилно разбира Живота”. – 28 февруари 1926 г.,
Младежки Окултен Клас, София
Това символично изписване на основния
Принцип и Метод – Любя или Л ю б о в (аз да
обичам, а не любов и обич по принцип), е и основната Заповед на Христос.
Любя – това е Метод над Методите, Заповед
над Заповедите, Закон над Законите.
Разбира се, самият символ така, както го виждаме, е съчетан собственоръчно от съставителя на томовете „Свещени Методи“. Сборникът „Виделината на Слънцето“ е само съкратения том първи от Свещенитe Методи по Учителя. Символът Любя е начертан по някои окултни
принципи, а размерите на кръговете се съотнасят
въз основа на златното сечение и числата на
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Фибоначи. Постепенно значението и символиката на този символ ще се доразяснява и допълва.
Всяка чистосърдечна помощ, под каквато и
да е форма, е добре дошла.

Калин Кирилов
_________________________________________

Средствата постъпили от томовете Свещени Методи,
ще се използват за издаването на книги от същата
поредицата. При разпространението от страна на
съставителя не се начислява търговска надценка*.

(*книгоразпространителите имат друго ценообразуване)

§

Очаквайте цялостния том I със същото заглавие:
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО с всички
цитати (1341бр.), както и:
том II със заглавие: ЛУНАТА (издадена)
том III със заглавие: ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И
ГОВОРЕНЕ (предстои скорошно издаване)
том IV със заглавие: ПОСТ, ПРЕЧИСТВАНЕ И
ЧИСТОТА (в процес на съставителство)
том V със заглавие:
ЦЕЛОМЪДРИЕ, ВЪЗДЪРЖАНИЕ (предстои)
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Съкращения
НБ – Неделни беседи (1914 –1944 )
СБ – Съборни беседи (1906 – 1944)
БС – Беседи пред сестрите (Четвъртъчни беседи)
(1917 – 1932)
ООК – Общ Окултен клас (1922 – 1944)
МОК – Младежки Окултен клас (Специален клас) (1922
– 1944)
ИБ – Извънредни беседи (1897 – 1944)
КД – Клас на Добродетелите (1920 – 1926)
МС – Младежки събори (Съборни) (1923 – 1930)
РБ – Рилски беседи (Съборни) (1929 – 1944)
УС – Утрини Слова (1930 – 1944)
ПС – Последно Слово (1943 – 1944)
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