ЕЛЕАЗАР ХАРАШ

НОВИТЕ ФОРМУЛИ НА
БЯЛОТО БРАТСТВО
Най-висшият ключ, с който работи Духът, е словото. АУМ

Изд. "Логос", Варна, 1993
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ЗА АВТОРА
Петьо Йорданов (от Варна), с
духовно име Елеазар Хараш, е
лектор и автор на книги по мистични учения, окултни практики и е последовател и пропагандатор на ценностите и принципите на Бялото братство.
Той е от т.нар. вътрешен, езотеричен кръг на
Братството. Негови са думите (от една от лекциите
му): "Бог няма враг в лицето на злото. Ако Той би
имал враг, това означава, че Той не е Бог, т.е. злото
не е враг на Бога, злото е враг на застоя, на човека,
който е в застой."

ПРЕДГОВОР

Будността е зрението на WORTES.

Елеазар Хараш

Всяка формула привлича своята разумна
цел... Формулата съдържа в себе си съвършеното
слово... т.е. тя е Бог в действие.
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ПОМНЕТЕ: Словото е най-голямата преграда
срещу злите духове – словото има огнена природа...
Вие които се съмнявате в словото – се отдалечавате
от мен... Вие не можете да ме познаете...
Съмнението е паднал свят... Съмнението ви руши,
но вие сте свободни... Нали обичате свободата...
Всяко чисто слово развива огнената енергия
т.е. първичната енергия... Реалното битие е мощен
огън... Реалното слово е огън... Това ще ви разкрие
Бог чрез формулата.
Господи, разкрий ми съвършеното слово...
В тази книга нямам идеята да изнеса
специалните
формули
на
Бялото
Братство.
Специалните формули аз ги скривам от този свят, те
ще останат в дълбочината на огъня.
Тези формули са свързани с висшите тайни на
огъня и вие бихте се изумили, защото щяхте да
разберете съкровени тайни на Бога, но те остават в
дълбочината... Аз казах АУМ съкровеното остава
заключено. Извън огъня животът е беден... Извън
съкровеното
животът
е
за
съжаление...
Благословени са всички тия, които се стремят към
съкровеното... към ЕНЪ – СОФЪ. Когато Аз
ограждам едно същество, което обичам – Аз
ограждам себе си, защото това същество не е нещо
външно то е едно мое специално чувство – така Аз
съхранявам Бога в себе си – така Аз пазя свещеното
в себе си, защото ние не можем да обичаме това,
което е извън нас, това което обичаме е Бог, който
е дълбоко вътре в нас и това е тъкмо специалното
чувство.
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Когато Аз имам специално чувство към някого,
това специално чувство се ражда в мен от Бога.
Бог има специално чувство към определен
човек, а Аз трябва да имам свещено отношение към
това чувство, защото то е свещено желание на Бога.
Когато Аз обичам някого – Аз се уча на
свещено отношение към Бога – само там където има
свещени отношения се развива Бог – така Аз
изграждам Бога в себе си.
КАЗВАМ: Свещеното отношение
символ, а същевременно и велик метод.

е

велик

Когато хората познаят тази дълбока любов и
мъдрост на словото ще дойде и космическото
християнство, защото Христос се намира във
вътрешният живот на словото.
Най-висшите степени на любовта, мъдростта и
истината идват от новото разбиране на словото.
Задълбочаването в словото е влизане в духа,
защото Духът се крие в дълбочината на нещата.
Словото е първична сила на Духа... Само чрез
словото ние можем да се родим отново в Духа.
Висшата степен на словото е самата същност
на Духа, това е Словото – Духъ. Това е
изпълнението на нещата. Формулите са висша
практика – те водят до познаване на същността, до
познаване на съкровените тайни на живота – това е
пътят на Окултната наука.
Представител на Божествения свят е Духът...
представители на духовния свят са Ангелите.
КАЗВАМ: Представител на Божествения свят е
висшата разумна енергия. Съкровените тапии на
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Окултната наука ревностно са се пазили от
египетските жреци... специалните формули и сега
се пазят... те се охраняват с огнения принцип... Аз
нямам намерение да разкриват тези ключове... Аз
имам право само да подготвя пътя към тайната, но
всеки сам трябва да влезе в нея, по ако издържи
трите смъртоносни страдания.
Окултната наука работи в дълбочините, а
религията
работи
на
повърхността...
Само
Окултната наука се домогва до дълбоките вътрешни
тайни на християнството...
ПОМНЕТЕ:
Окултната
наука
на
Бялото
Братство е запечатана с 10 печата. Тук се намира
Висшето съкровено знание – което изхожда от
принципа.
Принципа
определя
най-могъщото
влияние... това се отнася до могъществото на
диамантената воля.
Само диамантената воля разбира символите
т.е. езика на Небето.
Най-дълбоките
окултни
съчинения
са
написани символично и условно, а в думата условно
се крие безусловност... това се разбира само от
посветените.
КАЗВАМ: Символите са достъпни само за
посветените – те са ключове на посветените, те са
ключове на Духа – един такъв велик ключ е
ПЕНТАГРАМА – за която е говорил Учителя.
ПЕНТАГРАМА
е
универсален
метод
и
синтетичен ключ за връзка с Бога. Ключът
ПЕНТАГРАМА може да се завърти само чрез
развитието на 5 лъча, които са: любов, мъдрост,
истина, правда и добродетел – и който има тези
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качества, има и ключа... Всичко това означава едно
изключително развитие. Това е главната задача на
учениците в окултната школа на Бялото Братство.
КАЗВАМ: Развитието на Волята е постепенно...
Велика е системата на постепенното... това е
системата
на
постепенните
изпитания
на
Качествата.
Чистотата и силата на Волята могат да се
развият дотолкова, че да влияят на природата – а и
нещо повече...
ПОМНЕТЕ: Всеки, който иска да се занимава
със секретите на Природата трябва да пречисти и
усили своята воля.
На едно много високо ниво Всемогъщото
Влияние е винаги едно изключително вътрешно
развитие на Волята. Волята действува като
Всемогъщо същество – по въпросите на волята
много съм ви говорил...
Чрез Духът – мисълта става изключително
динамична и всичкопостигаща, но дълбоките
секрети по този въпрос принадлежат на найвисшата и съкровена област – която мога само
едвам да докосвам.
ПОМНЕТЕ: Формулите живеят като разумно
създадени творения – те са активни и разумни
творения на Духа... а разумното винаги изисква
разумност... затова първо се минава през чистотата.
Тайната на тези неща, които се изнасят се знаят от
тези, които са минали през посвещението на
ПЕНТАГРАМА...
КАЗВАМ: Въпросите на живота се разрешават
с мощно огнено слово – това се отнася до Великото
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учение на Учителя – Петър Дънов – БЕИНСА ДУНО.
Формулите според Учителя са специални еманации
на енергията.
КАЗВАМ: Формулите са чиста лъчиста духовна
енергия, която произлиза от принципа на чистотата,
а чистотата е неизтощимият източник на енергията,
защото чистотата е изобилна на качества т.е. на
изтънчени сили и елементи.
КАЗВАМ: Чистотата определя раждането на
добродетелите... само изтънчените сили работят
динамично и могъщо, това е тайната на извора.
ПОМНЕТЕ: Висшата Небесна енергия се
извлича и трансформира от низшата енергия... т.е.
плодовете излизат от земята – така Адепта прави от
себе си един блестящ слънчев център.
КАЗВАМ: Добродетелите блестят и създават
чудни Божествени отношения. Даже и за бъдещите
векове – това е вече Красота – това няма нищо
общо
с
църковни
проповеди...
това
което
проповядва
в
човека
са
качествата
и
добродетелите... знаете ли за тяхното ухание.
КАЗВАМ: Чистотата е тайнствен и могъщ ключ
на Адепта, на посветения... така чистият постига
всички свои цели, защото Духът е с него... А защо
Духът е с него? – Защото чистият има само разумни
желания – чистият постига своите цели, защото
Духът в него е силен и може да материализира
желанията и идеите си.
Ние знаем, че църквите имат отрицателно
отношение все още към Учителя Петър Дънов, но
това се отнася до дълбокото неразбиране... тяхното
бъдеще е нашето настояще... ние рано или късно
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ще бъдем в Единство. Това ще стане само след
пречистването: когато ще се познаем като братя и
сестри имащи само Един Бог – Един Отец на всичко
живо... Сега чрез великото учение се ражда новата
раса... Огъня на любовта е оръжието на новата
раса... Огънят е нашето тайнствено могъщество...
Учителят ни е научил как да разберем истинското
учение на Христос – нашите методи са вашето
бъдеще... Ние ви обичаме, защото в нашето учение
– омраза не съществува, тя е невъзможна.
КАЗВАМ: Идва Великото време на Ученика,
защото тайно в него се ражда новият човек – и това
е Христос. Ние се разбираме с всички чисти
същества, или с всички, които се стремят искрено
към пречистване.
Нашето Учение – говоря от името на
вътрешния кръг на Бялото Братство – ще се наложи
в света, защото основата му е чиста любов.
Ученика не е медиум или фанатик... Ученика е
съзнателен – той познава законите и принципите на
словото. Медиума не е посветен, когато той прави –
той нищо не знае, защото има нещо повече от
молитвата и вярата – това е любовта. Ученика има
истинска мъдрост, а природата е само негов
съюзник... По-слабите ученици имат силна воля, а
напредналите, които им помагат имат диамантена
воля. Тази воля има власт над всичко, тя управлява
и елементите и егрегора на обществото, също и
астрала. Има действия на формулите, чрез които се
влиза във висшия свят, а що се отнася до чистата
енергия на ученика – тя е сбор на различните
видове добродетели, а добродетелите са живи сили
в природата – живи течения.
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Има хора, които имат знания на магьосници,
но нямат проникване – нямат енергия, защото
Духът не е с тях.
Проникването и огънят не се създават – те се
развиват само при определени специфични условия
на Духа.
Който иска да навлезе дълбоко в съкровеното
и чисто знание трябва преди всичко много добре да
изучи своя характер и своите склонности.
По пътя на пречистването Ученика се домогва
до тайната на Бога... външният израз на тази тайна
гласи, че Бог сам себе си е зародил, това е тайна в
тайната... така и посветените се раждат в себе си.
Чистият става Дух, а Духът е виждащ във
всички светове и видими и невидими – чистият
привлича сила от всички неща.
Медитацията с формулите е значително
важна, тя е постепенно умъртвяване на злото... и
разлагане на неговите елементи.
Всяка формула е принцип, тя е флуидически
проводник на Духа – тя е синтетичен метод.
Символите са абсолютно средство за защита –
те са небесни оръжия, чисто небесни идеи, а
ПЕНТАГРАМА е свещен символ, но тук аз няма да
обяснявам законите и принципите на ПЕНТАГРАМА –
това е въпрос на отделна книга...
Всяка формула изразява себе си – своя живот
и своята идея.
За да разбере Ученика формулите той трябва
да се пречисти и да се освободи от всичко лично –
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именно затова
формула.

аз

давам

и

такава

подходяща

Господи, освободи ме от всичко лично в нея
има скрита красота – както и във всяка формула.
Ученика трябва да работи много върху себе си
за да се освободи от личното и след като се
освободи той ще може да прониква дълбоко в себе
си – където ще види красотата на живота, където
ще види същността и тогава той ще бъде изумен –
това се отнася до посвещението на Ученика в
центъра на ПЕНТАГРАМА, това е най-високото
посвещение на земята с което Ученика завършва
човешката степен на развитие и влиза в новия
живот... Посвещението в Третата степен на
ПЕНТАГРАМА е нещо изключително – нещо
необикновено, но все още са малко Учениците,
които
могат
да
превърнат
агонията,
т.е.
смъртоносното страдание в радост и светлина. Това
посвещение е един много дълбок окултен въпрос и
той се отнася само до вътрешния кръг на Бялото
Братство, а що се отнася до окултистите от външния
кръг те имат само някаква представа за това, но в
случая представите нямат значение.
Аз съм благодарен и щастлив, че има такива
Ученици, които видях и за които Учителят ми каза,
че са определени. Аз наблюдавам от много време
тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо
изключително да познаваш истински Ученици на
Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и
съзнателно работещи върху себе си – бих качал –
те са една светеща тишина.
С тях ще образуваме ядрото на България, с
тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска
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могъщи Ученици – надраснали изкушенията на
живота – победили напълно змията в себе си –
господари на себе си и на своята съдба...
познаващи същността на учението... чиито символ е
диамантената воля... няма време за поздрави и
външна култура, няма време за излишни въпроси,
няма време за отпускане и отлагане... няма време
за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен
цикъл, сега е време в което се изработва
могъществото на Ученика и неговото изключително
смирение – смирението е висок връх... Огнената
група във Варна работи ежедневно, няма отлагане,
няма отпускане, няма умуване, няма удоволствия –
огнен цикъл... Могъщи огнени практики – в тихите
часове, когато светът спи – Ученикът работи.
Трудно се спи, когато Ученикът е запален от
Великото и Универсално Учение на Учителя, трудно
се яде – защото истинската храна на Ученика е
преди всичко – огън... Критикарите са извън
учението, тези които ни одобряват също нямат
значение за нас – мощна работа, огнен стремеж,
мощно окултно развитие, изключителна воля.
На тези от църквата, които хвърлиха групово
проклятие срещу Учителя и срещу мен ще ви кажа,
че ние ще ви отмъстим с троен удар – ние ще ви
отмъстим с любов – да с любов и могъщи
благословения, това е нашето оръжие, а не жалка
омраза и невежество – не дрипи, а любов, любов
като огън, любов като стихия, любов като самия Бог
– да любовта – свещеният огън няма противници...
проклятията са илюзия, а всичко което е илюзия не
е любов.
Ако имах право да ви говоря за науката, за
стихията бих ви говорил много, но азя скривам,
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защото още не сте готови за това универсално
оръжие наречено свещения огън, което се дава
само след ред изпитания и накрая чрез посвещение
много окултисти носят етикети Ученици на Учителя
– нищо няма да остане от тези етикети – стихията
не се заблуждава – важно е не ти за какъв се
мислиш – важно е становището на стихията,
становището на Духа.
Учителя го е казал: Седем пъти ще
прекарам през огън – и този огън вече работи.

ви

КАЗВАМ: Истинските Ученици не мислят за
посвещение – те работят и погълнати от любов към
своята работа в един прекрасен ден те стават
просто достойни за вътрешния кръг...
Окултният Ученик не мисли за любовта, а гори
–
тези,
които
много
мислят,
имат
много
съображения...
В живота на истинския окултен Ученик –
Учителя заема първо място, а всички други дългове
са на заден план... Всички тези, които поставят
семейството си или професията си на първо място
или коя да е друга дейност са отвън... нека не си
въобразяват, че са Ученици – те са слушатели.
Първо е Учителя – после е практиката на
учението, което е едно и също т.е. първо е
учението, а после е яденето, дишането, спането и
други работи... някои като ме слушат могат да си
помислят, че съм фанатик, но това е лъжа –
фанатизмът спада към една особена болест, която
се превръща в жестокост, а жестокостта е отричане
на любовта... във Великото Учение на Учителя няма
място за нищо излишно и старо... старото умря.
www.spiralata.net – книгата е изпратена от Д.К. 13

Словото е разрешението на всички въпроси –
но това се разбира от тези, които познават словото
като Бог.
Красиво е, когато словото се разкрива на
човека, това става отвътре и за този, който разбира
словото става ръководител и защитник... словото в
своята най-висша степен е самата същност т.е.
самият Дух на нещата.
КАЗВАМ: Когато словото се пречисти – то
става вече Дух – и се проявява като Дух, като
същност...
При чистото слово енергията на формулите е
изключителна – да, Бог живее в особената енергия
– тази особена енергия е наречена свещен огън, а
именно този огън е ключът към живота.
Болестите, злото, тревогите не могат да
понасят лъчите на свещения огън. Свещения огън
няма противници – той е покоряващ пришит.
Най-могъщите сили се намират в чистото
слово, което е основата на свещения огън...
Когато човек е въоръжен с чистото слово,
което е същността на формулите – тогава около
него има огнена стена – в тази стена се разбива
всяко намерение на злото.
Мощно слово значи мощно разтопяване, но
това се отнася до словото – по принцип, такова
слово, т.е. такова оръжие имат само синовете на
Бога – съществата на Царството Божие или по друг
начин казано: Царството Божие това е принципът
на словото.
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Ученикът знае как да воюва със словото – с
принципа т.е. с безусловното оръжие – това
безусловно оръжие господства навсякъде.
Човек трябва да се пречисти за да може Елъ
да работи чрез неговия Дух – човек е само
изпълнител всъщност Бог работи – всичко друго е
проводници.
ПОМНЕТЕ: Чистото слово, това е сгъстената
Божия сила, която разрешава всичко, това е огън –
това е огънят на новото учение – самият Дух се
сгъстява като огън в словото и работи универсално,
а чистото слово определя самото огнено единство.
Дълбоката и окултна същност на формулите се
разкрива само на тези същества, които са тръгнали
по пътя на пречистването, това е основата на
всички окултни учения – пречистване от лоша
храна, лоши мисли, лоши чувства, лоши постъпки и
когато се постигне една определена степен на
контрол – започва началното обучение в окултизма.
Без чистота ние не можем да бъдем единни с
Бога – когато нечистият хвали Бога той го цапа –
въобще всяка работа, която хване нечистият, се
оцапва.
Словото, това е покоряващата Божия сила, а
формулите са самият ключ.
Аз не бих изнесъл никога тези неща за
формулите – ако Учителя не искаше, но тъй като
той иска – за мен неговата воля е свещена и именно
затова тази книга ще бъде издадена – разбира се
що се отнася до специалните формули, аз не мога
да ги изнеса, защото отговорността е изключително
голяма и който не издържи на нейните изисквания
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влиза в хаоса... тук не правя никакъв компромис,
защото е невъзможен.
Чрез словото работи висшият свят, а ако
отидем още по-надълбоко – словото е дейност на
Бога и в най-високата си степен, то е висша тайна
на Бога.
Висшата тайна на словото се отнася до
огнените вибрации на Духа, това е сгъстеният огън.
КАЗВАМ:
Проблеми
има,
защото
има
материално и астрално съзнание. Проблеми има,
защото няма огън, а огънят е същността на живота.
Злото не се противопоставя на свещения огън,
защото свещения огън е Бог, а този огън е
абсолютна стена, в която злото се разбива – искам
да кажа формулите могат да правят стена, в която
злото се разрушава.
Формулите, които излизат от едно пречистено
същество работят безусловно.
Формулите са живи духовни същества –
истински действуващи сили – това са божествени,
проникващи трептения.
КАЗВАМ: Мощните
мощните вълни на Бога.

вълни

на

словото

са

Работата с мисълта е сеене и кой-каквото е
посял ще жъне – които са ся-ли вятър ще жънат
урагани, които са сели злото – ще жънат
нещастие...
Мислите на човека показват какъв ще бъде
неговият живот, защото животът се изразява чрез
мислите, чрез словото.
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Казано е в Кабалата: Ние постигаме Бога като
висша мисъл – висшата мисъл е негов израз. Има
един древен закон от Египет, които е универсален.
Той гласи: Потъването или по-точно вглъбяването в
словото е вглъбяване в тайните на Битието...
КАЗВАМ: Словото е велика тайна. Словото е
тайна в тайната.
Когато Ученикът се пречисти – Словото му
дава методи за висша окултна еволюция и методи
за посвещение. Посвещението е велик ключ на
живота – посветения става господар на живота,
защото се слива с Духа. От тук нататък започва
истинският живот – всичко до тук е било подготовка
за истинския живот...
Посвещенията са на различни степени – те
дават нов и силен импулс за духовна работа.
Когато умът работи усилено в словото – това е
под ръководството на Духа и тогава низшите духове
отпадат – така умът се освобождава, защото Духът
е господарят на живота.
Когато аз видя, че един Ученик има сериозно
отношение към словото и че работи усърдно за
пречистването му този Ученик е нещо особено за
мен, защото със словото работи не умът, а Духът, а
Духът ми е винаги близък, защото той е винаги
свят.
КАЗВАМ: Пътят на словото е най-великият път,
който аз познавам – пътят на словото е раждане на
Бога отвътре – Бог се ражда в словото отвътре и
така и така мощната невидима реалност става
близка и ни се разкрива... В реалността няма
съмнение т.е. всичко което е извън реалността е
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съмнение,
а
съмнение
значи
разрушение...
Съмнението няма живот в огъня – тук то е
безжизнено.
Най-висшата динамика се намира в чистото
слово, а в окултизма се знае, че злото се ликвидира
с динамика... ето защо ви е необходима чистота,
защото в нея се ражда динамиката, тоест Духът.
Мощният огнен поток на една формула
парализира всички зли духове, това е една висша
изява на словото – Бог или словото принцип.
Аз имах случай, когато преди години поставен
в много тежки ситуации и обстоятелства работех на
ден с около 1600 формули – това беше една
изключителна програма дадена ми от Учителя – за
да разбера някои тайни на висшия свят – имал съм
формули, чрез които съм посещавал адепти от
други звезди – моят ангел пазеше тялото ми, а
Учителя ме ръководеше. На луната в разговор с
един изключителен адепт аз видях какво означава
смирението – като дълбочина и святост, но не само
това много други неща, които засега ги затварям.
Много са тези, които се съмняват, но те за мен
нямат значение, но тук идеята ми беше да кажа за
една изключителна формула, с която когато я
произнесох по огнения метод цялото небе, безброй
ангелски йерархии бяха на крака и аз само видях
част от красотата и силата на този свят наречен
Словото. Тази техника не е силна, тя е всемогъща...
аз видях как Бог работи всемогъщо чрез Словото –
всичко това усили моето смирение и изучаване на
тайните на окултизма и Кабалата.
Словото и свободата са едно.
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Имах случай да видя как могъщият Учител
работи за мен, как ми се открива и как ми помага –
милионите упражнения с формулите ми разкриваха
много тайни. Благодарността ми към Учителя
растеше и в един момент разбрах тогава, че да му
благодаря е нещо много дребно и аз му отдадох
целия си живот, това е безусловно, това е найхубавото решение, защото то произлезе не по дълг,
а по свобода – по любов.
Когато през 1987 година на 6 февруари
навлязох в Самадхи – аз видях още един път
любящата ръка на Учителя в моя живот, който
преди това беше само усилия – много, много, много
усилия. Около 50 000 хиляди закони, много работа
– свещена работа, много изпитания – свещени
изпитания що се отнася до великото посвещение,
което Учителят ми даде не мога да разкажа, защото
окултните закони не позволяват – нога само да
кажа – обични братя и сестри, от вас се иска само
едно нещо – усилия, усилия, усилия и в един
прекрасен ден той ще дойде – тогава дори и
слънчевата красота някак си бледнее, защото тя е
само едно отражение на словото, тя е само едно подълбоко отражение на идеята – Бог, но все пак
отражение, излъчване на словото, но същността е
винаги по-дълбока от отражението... милионите
усилия се възнаградиха – те продължават и сега а
тихите нощи, в тихите откровения, ч новите
откровения на Учителя.
Спомням си вълната на Учителя, вълната на
Учението, която ме беше обхванала. Сънят се
разбягваше, храната се губеше – нова храна имах –
храната на живото слово, когато съм казвал на
някого, че съм живял на година с 250 лева.
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Близките ми се усмихваха и не вярваха много, но
това нямаше значение, нали. Учителя знаеше и
нали той е моята мярка, а тази мярка е чиста и
светът и неговите мнения нямаха за мен значение...
Дълго време имах работа със словото – около 12 –
16 часа на денонощие, – много работа, работа от
любов – доброволна. Спомням си как спях на стол –
когато лягах в пет часа за да не закъснея за работа
– после работата си отиде за да бъда погълнат
изцяло. Имах критики и нападки и от близки, и от
Братството, и от КДС – към всички тях изпитвах
еднакво съжаление, защото Учението ме беше
погълнало, спомням си какво означаваше за мен
Учението – то беше на първо място, но за външните
хора то беше крайност – колко се радвам, че не ги
разбирам – какво ли разбираха те от огъня на
новото Учение. Правех по 6-8-10-11 часа на ден
формули на книги, имах и много друга работа –
изписвах цели кашони с тетрадки. Това, което
търсих, го намерих и му се отдадох изцяло... Вие,
които ми пречехте в Учението – вие го усилихте
така, че то стана моят живот – каква крайност, – аз
имах и други подобни крайности, но за тях сега
няма да говоря. Цялата критика на света, а и на
"братя и сестри" нищо не струва в сравнение с една
мисъл на Учителя, щом Учителя ме одобрява –
мнението на света е без значение за мен... Да,
светът притежава мнения, но не и мъдрост...
Мъдростта е в Учителя, а той ми даде мярката за
нещата. Пътят, по който ме водеше Учителя, беше
изключителен – изкушенията окапваха едно след
друго, нечистите храни, нечистите мисли, нечистите
чувства, нечистите желания – разбира се, това е
крайност за някои – песента на критиката и сега се
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пее с нови гами, но тя е остаряла дрипа, защото
когато си запален от Учителя, ти гориш, ти
живееш...
Дълбоките преживявания, които Учителя ми
даде докато живеех изселен от Варна – в гората, ми
помогнаха да разбера дълбоките тайни на живота...
и как работят формулите. Сега искам и на вас да
помогна, но според вашата свобода и разбиране, и
макар че не мога да изнеса специалните формули
на Бялото Братство, ще изнеса достатъчно ясно
това, което трябва да изнеса според мярката. Аз
работех мощно за Учителя и Учителя работеше
мощно за мен – той ми посочи методи как се
развива абсолютната вяра, безусловната вяра...
Това беше началото, защото само вяра не ме
задоволяваше – после дойде и любовта, после и
мъдростта, после истината, и накрая и тяхното
съединение, после пътят на волята от силна воля
към диамантена воля... За диамантената воля има
специални упражнения, които пазя за тези, които
ще бъдат посветени във втората и третата част на
ПЕНТАГРАМА.
Спомням си, когато имах дни с формули по 6 –
8 – 10 – 11 часа на ден, а и малко повече – имах и
идея за 24 часа, но Учителя искаше друго от мен и
аз трябваше тогава да се установя за около 6 часа,
за да мога много да чета и работя върху себе си и
върху изучаване тайната на изкушенията и змията и
нейните ходове... Учителя чрез формулите и
вътрешните закономерности ми разкриваше... Знам
през колко страдания, тежки агонии и страхотни
изпитания преминах... Да, страданията бяха
смъртоносни, но Учителя беше с мен. Това направи
смъртта за мен жалко същество, за нея си бях
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изработил една специална усмивка, да, тя не може
да ми отнеме усмивката. Някои може да помислят,
че се хваля, но аз си давам вътрешен отчет за
всичко, което говоря, мненията настрани, гордостта
настрани – това са парцали на Черното братство. В
нашето учение няма парцали, а от вашето съмнение
ще си направя украса, защото в огъня няма ум,
няма ходове, няма лавиране, няма хитрости – те
умряха, те са в гроба... А дали наистина са в гроба?
Наистина злото умря, и ще ви кажа, че когато злото
умре вътре във вас, то умира и в окръжаващата ви
среда...
Да умре злото... това е една много красива
смърт, да умре гордостта, да умре лъжата – това е
все една красива смърт, формулите се дават на
ученика за да служи с тях той на бога, а не на себе
си. Те са всемогъщо оръжие, а специалните
формули са метод на Абсолютния свят – те са
решаващи за всичко, те са ключ на огъня, но само
огънят работи с огъня и всеки успех се определя от
посоката на огъня. Мислите, с които работите,
определят какво ще стане във вашия живот.
Мислите, които храните, това и очаквайте... Но в
това число влизат и мислите ви от минали
прераждания – да пречистиш мислите, значи да се
освободиш от бремето на настоящето и бъдещето, а
миналото трябва да си го понесеш, понеже си си го
посял. Често хората правят добро, а не им
отговарят с добро, а даже със зло и те като не
познават законите мислят, че това е неправда, а
това се отнася до жалкото невежество – защото
когато правиш, добро, то ще даде плод не в
сегашния живот, а в бъдещия, а злото идва от
вашето минало и няма значение, че не одобрявате
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това, защото вие с това не одобрявате миналото си
– все едно дали го одобрявате или не – вие сте го
посели и то ще дойде и ще ви намери... Не можете
да го скриете от кармата – има само един изход, но
това не е моя задача в тази книга, макар че има
формули, които давам и които се отнасят до
разрушаването на кармата... Само ще кажа, че
чистотата е Абсолютното оръжие, но тя не е
обикновена наука. Чистотата е магическа наука,
това значи да си едно с духа, едно с истината. Само
истината може да се справи и с лишалото, и с
настоящето, но нейните методи се разкриват само в
окултните и божествени школи на тези, които имат
истински стремеж. Когато те придобият чистотата,
те всъщност придобиват огнената сила на духа, с
която миналото се сгъстява и вместо 1000 години
страдания всичко става за една година, за месец, а
може и за по-малко време, но вашите качества,
вашата инсталация трябва да е годна да издържи
голелите напрежения и страдания – въпрос на
качества. Тук няма връзки, тук никой не може да
подкупи кармата... Тука валутата не върви –
плащаш, умираш – или се влачиш хиляди години в
еволюцията.
Хиляди години влачене в еволюцията и жалко
е, че това става с хората, които понякога се
присмиват на червея... Да, червеят или пълзящо
съзнание, той е пълзящ дух, или вървящи духове
или летящи и блуждаещи, но има и велики
същества, които със своята воля са си изработили
огнено тяло – огнена аура. Тук орелът може да
мечтае за висотата, но това е неговото бъдеще...
Бих ви разказал много за орела, но нека да го
оставим да си лети и да се радва на висините. Но
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полетът, който дава учението на Петър Дънов
(Беинса Дуно ) е изключителен, това не е
вдъхновение за няколко хиляди години, това е
безкрайно вдъхновение, но то се отнася до
посвещението в третата степен на ПЕНТАГРАМА,
което е един велик магически процес на Духа.
Името Беинса Дуно е шифър, то беше шифър
още в Египет, когато работехме заедно под
пирамидата... Името Беинса Дуно е едно от имената
на Абсолютния дух, но Учителя се е облякъл в
такова смирение, че кой може да го види – само
този, който се е домогнал до висшата тайна на
смирението, а то отговаря на един от великите
аркани на мъдростта. Учителя ще бъде разбран в
бъдеще дори и от своите близки ученици... Учителя
се познава на едно по-високо равнище само от
вътрешния кръг. Учителя не се познава със
задаване на въпроси – колкото и разумни да са те...
Учителя се познава по друг път, но този път е
дълъг, това е пътят, при който силната воля е
надрасната и се работи в полето на диамантената
воля. Това е един изключителен свят и тогава,
когато постигнеш тази воля ти ще се съединиш с
истината и той ще ти се открие, а що се отнася до
външното име на Учителя – Петър Константинов
Дънов, то това е само подготовката: П.К.Д.
означава Пътят към Духа – това е пътят на
начинаещите... Учителя има и трето име – то се
дава само на вътрешния кръг... Ще кажа само, че то
съдържа тайната на живота.
Само чистотата може да бъде мярка, само
чистотата е закон на Абсолютната любов... Само на
чистия се дават ключовете за да постигне той
своите цели.
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Всички науки са празна работа в сравнение с
чистотата – вътре в чистотата всяко зло губи своето
влияние, защото истината се съединява с чистотата.
КАЗВАМ: За истинския човек никога не
настават лоши дни – лошите условия са за него
един по-добър шанс за израстване в духа...
ПОМНЕТЕ: Словото е тайната на всеки успех...
Висшите сили, които се намират вътре в славата,
устройват всичко.
Чистото слово е сбор на разумни окултни
сили.
Има формули, които не са нищо друго освен
могъщо работещият Бог, има формули, които са
работещи висши същества... Има формули, които
носят здравето, но трябва да се живее мъдро...
Ина формули, които са пряко влизане във
Висшия дух, това става, когато Духът желае сам да
те приеме в своята аура, в своя живот.
Ученикът трябва ежедневно да практикува
вътрешна чистота – само така се премахва завесата.
Формулите са свързани с практическата част
на окултизма и когато ученикът е пречистил себе си
и своите мотиви, Духът влиза във формулите и
динамизира енергията. Например: Господи, ти се
справи и с това зло... Понякога стихията на
трептенията работи моментално и безусловно, злото
е безпомощно срещу огнените вълни, срещу
огнените вибрации на Словото...
Изход има и от най-тежките събития и той се
определя от чистотата.
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Формулите господстват само чрез чистотата.
Ако в едно учение липсва тази основа – чистотата,
не се заблуждавайте, че то е истински път, то може
и да стане ваш път, но то не е истинският път.
Истинският окултизъм е практика, а не
разсъждения и одобряване на идеята за чистотата.
Духът живее там, където има чисто слово –
това е неговият дом... В тази чистота змията е
безсилна, защото чистото слово работи безгрешно.
Каквато и опасност да се появи в живота ти – не
мисли за нея – такъв е окултният закон – спри да
мислиш за нещо и то умира.
КАЗВАМ: Прекъсне ли се връзката, прекъсва
се и мисълта, но ръководещото е мисълта, тоест
когато мислиш за нещата, ти се свързваш и
обвързваш с тях. Спри мисълта за тревога и тя...
Тревогите се сбъдват чрез подхранване.
Същественото в живота е преди всичко
словото – Духът на словото. Придобиете ли словото,
всичко друго идва, но трябва да имаш много силно
чувство за контрол. Трябва да имаш свещено
чувство. Ако искате да разберете дали човек ви
обича, трябва да знаете, че мярката е тази... Щом
човек е вътре във вашата мисъл, то вие го
обичате... Доколкото е вътре във вас, това
предшества бъдещи срещи, бъдещи връзки, бъдещи
отношения.
За да имаш секрета на формулите, трябва да
имаш дълбочината на любовта. Щом имаш тази
любов, всичко друго ще ти се даде, всичко е в
ръцете ти, но тази чиста любов е надземен подвиг,
тя е необикновена сила.
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КАЗВАМ: Всяка формула се кристализира в
своята идея – в своя замисъл. Има формули, които
дават точното и безусловно знание – ученикът
трябва да работи много, за да се домогне до този
ключ на живота.
Формулите са същността на окултното учение,
ядрото. Ето защо: Учителя започва всяка важна
дейност със словото, с началото.
Нещастие, неуспехи, бедност те са знак за
падение в мисълта. Чрез пречистване на словото
човек се ражда в Чуха.
Успехът се образува вътре в мисълта, но
мотивите трябва да са ясни – за да може мисълта да
получи енергия от Чуха.
Има слово, което е съвършен израз на Бога.
Този израз е съвършеното оръжие, по това изисква
божествен начин на живот.
Съвършеното слово е принцип на висшата
еволюция, тоест висшата окултна еволюция е
изразена в съвършения израз на словото.
Всичко във вселената е слуга на словото и
придобиеш ли словото, ти влизаш в най-красивия
живот, а това е животът на Бога.
В словото се крие същността на Духа –
същността на живота, този живот е извън смъртта,
извън страданията, извън злото, извън времето,
защото животът не подлежи на ограничения.
Животът, това е висшето богатство, а това богатство
е над всички блага, това богатство представя
силата на любовта, тоест силата на Бога.
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Силата на живота – това е силата на любовта,
на тази любов се дават методите да постигне тя
своите цели – своите разумни цели.
Енергията на любовта е Бог и тази енергия се
предава безусловно на съществата – всички
разбират нейния език, нейния вътрешен говор.
Любовта е връзка с Бога – отвътре. Тази
любов се предава на всички разстояния, защото тя
е процес на Бога. И когато формулите произлизат от
тази
божествена
любов,
разстоянието
няма
значение – тя работи безгрешно.
Формулата е живо – пътуващо същество и
разбира се, помагащо, лекуващо, вдъхновяващо,
подкрепящо, успокояващо, защото словото е Бог...
За тези формули понятието "далеч" не съществува.
Чрез формулите ние влизаме във велико
вътрешно единство, защото Формулите идват от
самия Дух.
Формулите работят и проникват и в отвъдния
свят...
Когато една формула се придружава от чист
любов – тогава успехът е сигурен, защото тя е
свързана с Бога, а всичко, което е свързано с Бога,
успява. Дайте път на Словото в себе си и не се
безпокойте, то ще уреди всичко по най-хубавия
начин, Словото е което урежда нещата и нещо
повече – Словото е насъщният хляб.
Когато Словото стане дом на Бога – тогава
започва истинският живот – една нова енергия се
вселява и животвори човешкото същество.
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Това, което ще ви донесе всички благоприятни
условия на живота е контролът на Словото... Тук
става въпрос не само за външни благоприятни
условия, но и за вътрешни, защото контролът дава
една изобилна енергия, една изобилна жизненост...
Тази чиста и изобилна енергия е едно особено
присъствие на Бога. И щастието и нещастието, и
здравето и болестите се привличат по законите на
мисълта... Ето защо от ученика на Бялото Братство
се изисква будност.
Да уповаваш на Словото значи да уповаваш
на Бога... Ето защо Словото е велика сила.
Да можеш да уповаваш, това е нещо велико, а
уповаваш ли на Словото все едно е каква опасност
ще срещнеш, защото Словото – това е Духът в
човека и този Дух на Словото освобождава човека
от всички ограничения.
Словото е силният чук, който троши камъните,
това се отнася до невидимия свят, до невидимата
реалност.
КАЗВАМ: Тъй като Словото е животът, то
трябва да тече постоянно в нас, това е принципът
на постоянната медитация: щом течението на
живота е прекъснало, това означава, че Словото е
застояло – така животът става ограничен, но
истинският живот е безграничен.
Който е придобил Словото – може да
разговаря спокойно с Бога, като близък, защото Бог
е най-близкото същество. За да се всели Словото
устойчиво у човека – човек трябва да мине през
големи изпитания и да ги издържи – тогава Словото
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може да си направи жилище в човека и да живее в
него.
Кое ще се реализира в твоя живот? Това, в
което всякога вярваш. А това, в което всякога
вярваш, изключва съмнението – там, където няма
съмнение, нещата винаги се сбъдват.
Да се освободиш от съмнението значи да се
освободиш от всички ограничения. Колко често
хората казват: в нищо не вярвам... Аз казвам: в
нищо не се съмнявам, защото една велика
разумност ръководи всичко в света и във
Вселената. Постоянно се молете... Животът тече
непрекъснато... Словото тече... Този поток на
словото трябва да тече непрекъснато, ежедневно,
това отговаря на идеята за постоянна медитация,
идеята на извора. Всяко благо иде по пътя на
Словото... На това основание казвам: успехът не е
нищо друго освен сгъстена любов. Щом имаш
постоянството – Бог е с тебе – не се безпокои.
Постоянството в теб ще прочисти всички външни и
вътрешни пътища.
Словото е огнено оръжие – огнен принцип и
няма сила на този свят срещу Словото. Ако Словото
е с вас, нищо не може да ви спъне, по за
вътрешните тайни на Словото трябва посвещение от
Духа... Тогава човек става проводник на Словото и
неговите блага. Да придобиеш първичното Слово
значи да придобиеш обра! и подобие Божие. Пътят
на Словото е пътят на ученика от вътрешния кръг
на Бялото Братство, защото Словото е, което ни
прави божествени същества... Словото е висшата
мярка.
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ПРЕДУПРЕЖДАВАМ: Успоредно с работата
върху формулите и Словото, трябва да върви и
пречистването.
ПОМНЕТЕ: Словото е оръжието на чистотата...
Това оръжие изисква голяма благодарност... и
налага голяма отговорност... Словото движи цялото
битие, всички явления и процеси са негов израз –
Словото е Бог. Бог разрешава въпросите на човека
чрез неговото Слово. Когато Бог се всели в Словото,
се раждат всички магически и чудодейни сили, това
Слово е наречено Бог, то работи с най-голямата
динамика.
Словото е един изключителен инструмент на
Бога и ние с този инструмент можем да си изградим
не само здраве, щастие, успех, духовно израстване,
но и вечен живот.
Смъртните същества си извън Словото, защото
те са нарушили неговите свещени закони.
Сега това велико Слово, това велико огнено
оръжие се постига само чрез преданост.
Всичко във Вселената се подчинява на
законите и принципите, които произлизат от това
свещено начало... Изучавайки неговите закони,
кабалистите изучават живота на Бога...
Чрез Словото ние познаваме Учителя, чрез
Словото ние познаваме живота и неговите тайни...
Словото е нашият път... Нашата опора, нашето
откровение, така ни е учил Учителя.
Словото се движи и работи по абсолютен път –
чрез Словото ние се възвръщали в първичния
живот.
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Чрез окултни методи на Словото се прониква
дълбоко в Духа и се възприема истината...
Говоря за истинската свещена връзка, а не за
илюзията...
Скоро дойдоха при мен група евангелисти да
ми кажат своето видение... Дало им се видение, че
ние с Учителя и Бялото братство не сме били в
правия път. Горките... Какви видения, какви
илюзии... И какви въпроси към Духа... Но ние ще ви
обичаме заедно с илюзиите, защото един ден те ще
изчезнат и тогава ще ви се даде друго видение...
Има формули, с които всяко събитие може да
го узнаете моментално, но тази формула, която е и
същевременно метод, идва от самия Елъ...
Истинското познаване на нещата идва от
методите..., а най-важното условие е връзката с
Бога... Тогава човек има и метода, и мярката за
нещата. Методът е ключ на Духа – има найразлични методи за тълкуване на Библията, но
истинския ключ притежават само посветените, те
имат тройния ключ, с който улавят истината пряко
от Духа, по това е тайна в тайната и тази тайна не е
достъпна за хора от физическо и духовно ниво, а
само за хора от Божественото поле... И когато този
ключ се дава само на посветените, то той е в
сигурни ръце, тоест в една сигурна воля... Тайната
на посвещението е тази, че ти вече си се слял с
Бога и живееш в него. И неговите методи са и твои
методи...
Така общуват Бащата и Синът.
Сливането е също метод... и чрез този метод
вие ставате едно същество и тогава човек става
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мълчалив и знаещ, любящ и смирен, тих и спокоен,
уверен и лъчезарен и често незабележим.
Истинският метод е могъщ ключ на живота –
срещу всички трудности, защото този метод е сам
Бог... Тоест този метод е могъщ както Бога...
Само този метод ще ви освободи от всички
трудности и ще влее у вас нов импулс, нов дух,
нова гледна точка и ново безкрайно вдъхновение.
Това се отнася до вечния живот или вечната идея
на Духа. Нечистият служи на злото и затова
получава ужасните удари на съдбата...
Чрез формулите ученикът има достъп до
Божествения свят. Трябва да знаете, че опасностите
никога не са нещо външно... Те се обуславят от
вътрешното, тоест ако една опасност се е
промъкнала вътре в тебе – тя може да дойде и
отвън... Главното е тя да не се е промъкнала в
твоята мисъл. Врагът е опасен, когато е влязъл
вътре в крепостта.
Само словото може да ви помогне да строите
бъдеще, защото словото е съвършено както самия
Бог... И когато словото влезе в живота ти, това
значи, че Духът е влязъл – красив е животът, когато
ръководното начало е Духът – тази велика
вътрешна разумност.
Много важно е да изучавате и разберете
силата и красотата на мълчанието... Мълчанието е
разрушител на плановете на дявола...
Формулите са синтез на първичните сили на
Духа, а тези неща се изучават най-вече чрез
мълчание и работа...
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Формулите
действат
особено
мощно
в
тишината, формулите са първично оръжие – синтез
на разумните божествени сили, които движат
нещата...
Нещата се движат преди всичко отвътре.
Да пречистиш мислите си значи да се
освободиш от тъмнината, да разкъсаш веригите,
които те обвързват. Има формули, които съдържат в
себе си тайната на вселяването; има формули,
които значат да имаш Божията сила в себе си – до
това всеки ученик трябва да се домогне.
Познаването на дълбоката окултна мъдрост се
определя от близостта с Бога...
Универсалното учение на Бялото Братство
навлиза в нова фаза, в нова динамика и
стихийност, която се основава на учението за
свещения огън, дадено от Учителя – Беинса Дуно –
Петър Дънов, които е всъщност четвъртият огнен
импулс на Бялото Братство, който е свързан с
дълбоките
тайни
на
вътрешното
езотерично
християнство.
В своето начало християнството е било чисто
окултна школа... Говоря за есеите и тяхното тайно
общество, в което е бил приет Христос...
Но по-късно, когато се нарушават окултните
принципи и правила, висшата мъдрост се оттегля и
така християнството е станало външно и църковно
учение, което е едно жалко отражение на великото
учение, което донесе Христос! А дали в един човек
има любов и мъдрост – това знаят и някои животни.
Те също могат да различават, защото нещата се
предават вътрешно.
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Има формули, които са висша тайна на Бога и
се дават от уста на ухо.
Ученикът трябва много да работи за да се
домогне до живото огнено слово... Живото огнено
слово топи злото, това слово е същността на
освобождението, защото то извира от истината.
Бог се развива в нас по пътя на Словото, по
пътя на контрола... И когато ние познаем Словото
като Бог, ние вече имаме една абсолютна и
безусловна вяра в него. Красиво е, когато Словото
планира твоя живот и когато Ученикът съзнателно
работи със Словото като принцип.
Най-пълните дни на моя живот бяха, когато на
ден правех по около 1600 формули – спомням си
как те ми помагаха и как изпълваха моя живот...
Спомням си и как тогава Учителя ми даде и
нови специални формули, с които се отключва
Космоса...
Спомням си и разговорите, които имах с много
адепти и учители... Сега работя не само с формули,
но и с много дълбоки вътрешни окултни методи,
които Учителя ми дава и които аз искам да дам на
достойните, а вече има такива. Те вече разбраха
нещо от дълбоките тайни на Учението на Учителя...
Ученикът трябва да знае, че огънят на словото
се състои от огъня на любовта, а това е Духът на
Бога. Или методи, с които се чува само Абсолютният
глас и никой друг. Чист и тайнствен е този глас,
красиво е когато го познаваш... Красиво е, когато
този глас е твоята мярка в живота... Красиво е дори
когато другите се съмняват в тебе, а ти знаеш
тайната и живееш в този дълбок свят, който е свят
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без съмнение... Съмнението на другите не ми пречи,
защото за мен съмнението е невъзможно... Той
премахва завинаги съмнението от мен...
Аз работя съвместно с Учителя още от Египет –
споменът за тайната работа под пирамидата е жив
за нас. Сега той ми дава нови откровения, пови
задачи, нови методи... Няма по-красив живот от
този да живееш заедно с Учителя и да работиш за
новата раса... а тя вече се образува... тихо и
незабелязано.
Красиво е когато тихият глас е на твоя
страна... връзката с този глас е свещена... трябва
да минеш по един изключителен път... ш да го
различаваш от всички други гласове... връзката с
този глас е връзка с най-дълбокия живот във
вселената и извън пея. Красиво е когато този глас
бъде твой ръководител... тогава ти наистина
живееш...
Правият път, това е контактът с тихия глас, с
тихата дълбочина на живота.
ПОМНЕТЕ: Действуващото слово е Богтворец... това слово е живо, то работи и твори
новия живот и новата раса, това слово е неговия
глас, всичко се подчинява на този глас, на тази
тайна... В този глас се заключават най-висшите
магически сили... достатъчно е да чуеш само една
дума от този глас, за да се превърнеш в светлина.
Гласът не е нещо обикновено... истинският
глас е образувай от живи елементи, от живи
качества, а това е една висша дейност на Бога в
нас... една висша вътрешна дейност, защото
истинският глас е изработен от ПЕНТАГРАМА...
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В този глас има една висша музика, една
музика, която е формулата на живота...
От формулите излиза една чиста сила, която
пътува и урежда всичко, те дават път на висшите
сили да работят... защото казано е в Кабала, че
всяка буква е жив ангел и атрибут на Бога...
Ето защо
същества.

мислите

и

чувствата

са

живи

Без свещения огън няма динамика на
формулите, а динамиката е основана на чистотата...
Ето защо в извора няма енергийна криза... Кризата
е в блатото, в застоялия живот, в старите възгледи
и предразсъдъци... Любовта носи в себе си найголямата динамика... ето защо Учителя говори често
за любовта и нейния огън – този огън е свещен.
Творецът е създал този огън за разрешаването на
всички въпроси. Този огън е жив и съзидателен...
да придобиеш любовта – значи да придобиеш
нейното оръжие, което е самият огън... това на
окултен език значи да имаш Духа в себе си.
ПОМНЕТЕ: Словото е път по който Бог слиза и
работи за нашето спасение...
Оръжието на любовта е оръжието на
царството божие, защото любовта и Бог са
неразделни, това оръжие е качество на могъщата
любов, това оръжие е създадено от свещената
връзка с Бога... това оръжие е метод на Бялото
Братство, това оръжие е могъща алхимия... този
огън има всеобхватно виждане. Само волята се
домогва до това изключително оръжие, до този
огън, това е волята, която е в съгласие с Бога.
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Тази любов е божествена същност, тя е цялата
жизненост, тя е вечното благо на човека, тя е
центърът на живота, към който център всеки се
стреми и без тази любов вашите думи нямат
значение... те са безжизнени, те са трупове от
думи, а пътят на Ученика е живото слово, живият
огън... живата вода.
КАЗВАМ: Най-безопасното място е огнената
динамика.
Огънят, това е божествената наука, това е
божествената мъдрост – това е окултната наука. Тя
започва с огъня и свършва с огъня... този огън ще
се разгръща вечно... и неговата красота няма край.
— ОМ. Безкрайно вдъхновение
Елеазар Хараш

~ ~ ~ ~ ~

НОВИТЕ ФОРМУЛИ
1
За сиянието

Вътре в мен сияе ПЕНТАГРАМА.
2
За разбиране на истината

Господи, проникни ме с истината по този въпрос.
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3
За малките неща

Господи, научи ме да разбирам малките неща.
4
За постоянството

Господи, изпълни ме с Духа на постоянството.
5
За възстановяване на енергията

Аз съм в постоянен прилив.
6
За концентрация

Господи, научи ме да постигна истинска
концентрация.
7
За устройване на живота

Господи, отдавам ти се изцяло: Ти устроѝ живота
ми.
8
За свободата

Господи, освободи ме от всички неразумни
желания.
9
За дълга

Господи, помогни ми да изпълня своя дълг на
земята.
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10
За опората

Господи, научи ме да постигна Абсолютна
увереност.
11
За волята

Моята воля става все по-силна и по-силна.
12
За свещения огън

Господи, научи ме да придобия свещения огън.
13
За тишината

Господи, научи ме да постигна вътрешната тишина.
14
За ограждане

Господи, пазѝ ме от всяко зло.
15
За контрола

Господи, помогни ми да постигна Абсолютен
контрол над словото.
16
За спокойствието

Господи, изпълни ме с дълбокият си мир.
17
За успеха на фирмата

Господи, благослови нашата фирма да успее в
името на Царството Божие на земята.
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18
За разрешение на някой въпрос

Господи, разреши този въпрос по най-хубавия
начин.
19
За победа над изкушенията

Господи, научи ме да постигна победа над
изкушенията.
20
За различаване

Господи, научи ме да виждам Абсолютната истина.
21
За докосването

Господи, благослови всяко нещо, до което се
докосвам, да то изпълвам с живот.
22
За жизненост

Аз съм извор.
23
За красотата

Господи, изпълни моя живот с божествена красота.
24
За светлината

Господи, бъди светещ в мен.
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25
За отношенията

Господи, научи ме да се обменям с хората по найхубавия начин.
26
За мярката

Господи, дай ми Абсолютната мярка за нещата.
27
За служенето

Господи, направи ме истински служител на Бялото
Братство.
28
За красотата

Господи, бъди красотата в мен.
29
За дълбокото общуване

Господи, научи ме да общувам само с твоя глас.
30
За правия път

Господи, ти ме ръководи в правия път.
31
За страстта

Господи, изкорени страстта в мен.
32
За красотата

Господи, разкрий ми истинската красота на живота.
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33
За България

Господи, ти уреди работите в България по найхубавия начин.
34
За условията

Господи, създай благоприятни условия за моето
развитие.
35
За мира

Господи, нека твоя мир да царува в България и в
целия свят.
36
За контрол

Господи, помогни ми да постигна Абсолютно
овладяване на себе си.
37
За ограждане

Господи, бъди господар на целия ми живот.
38
За разпознаване

Господи, научи ме да разпознавам Твоята Воля.
39
За кармата

Господи, научи ме да залича своята карма.
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40
За сигурно пътуване

Господи, огради ме със сигурно пътуване.
41
За дишането

Господи, научи ме да дишам като Ангел.
42
За единството

Аз и Отец ми едно сме.
43
За децата Господи

Ти се грижи за моите деца.
44
За Ангелите

Господи, научи ме да общувам с Ангелите.
45
За символите

Господи, научи ме да разбирам езика на символите.
46
За чистотата

Господи, научи ме да постигна най-висшите степени
на чистотата.
47
За контрола

Господи, научи ме да управлявам своите желания.
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48
За злото

Господи, научи ме да обичам своите врагове.
49
За ума

Господи, освободи ме от ограниченията на своя ум.
50
За преградите

Господи, помогни ми да се освободя от своите
грешки.
51
Против обреченост

Господи, освободи ме от егоизма.
52
За да няма раздяла

Господи, научи ме да обичам по Божествен начин.
53
За храната

Господи, намери ми чиста храна.
54
За ума

Господи, освободи ме от робството на ума.
55
За разбирането

Господи, освободи ме от земното съзнание.
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56
За съвършенството

Господи, научи ме да те обичам съвършено в тази
душа.
57
За единството

Господи, научи ме да се сливам с теб.
58
За равновесието

Господи, възстанови равновесието в тази душа.
59
За енергията

Господи, научи ме да съхранявам своята енергия.
60
Мистична формула

Аз съм центъра на кръга.
61
За смирението

Господи, направи ме слуга на твоята воля.
62
За победа над съмнението

Господи, научи ме да победя съмнението.
63
Срещу страха

Господи, освободи ме от страха.
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64
За дишането

Господи, научи ме да дишам етер.
65
За невидимото

Господи, научи ме да живея невидимия свят.
66
За разбирането

Господи, дай ми истинско разбиране за нещата.
67
За опасностите

Опасността става все по-малка и все по-малка.
68
За освобождение от оковите

Господи, освободи ме от грешните представи.
69
За уханието

Господи, научи ме да ухая като розата.
70
Срещу омразата

Моята любов е над тази омраза.
71
За красотата

Моят живот става все по-красив и все по-красив.
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72
За помагане на болни

Господи, в името на твоята всемогъща любов –
изпращам тази енергия, за да се излекува сестра
Ани...
73
За храненето

Господи, нека всяка хапка да гради в мен храма на
любовта.
74
За различаване

Господи, научи ме да различавам истината от
лъжата.
75
Освобождаване от враговете

Господи, освободи ме от враговете, за да ти служа.
76
За подмладяване

Господи, нека Святият ти Дух – да ме облива с
младост и сила.
77
За тържеството

Господи, ти винаги тържествуваш. Приеми ме в
своето тържество.
78
За откриването

Господи, научи ме да те откривам във всички имена
и форми.
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79
За търсенето

Господи, научи ме да те търся правилно.
80
Срещу опасност

Бог в мен е по-силен от всяка опасност и ще ме
избави.
81
За обещанията

Господи, научи ме да изпълнявам своите обещания.
82
За защита по време на сън

Господи, пазѝ ме по време на сън.
83
За свещеното

Господи, приеми ме да живея в твоето свещено
присъствие.
84
За усилията

Господи, благослови всичките ми усилия.
85
За дълбочината

Господи, научи ме да живея в дълбочината на
любовта.
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86
Познай себе си

Господи, научи ме да позная своята божествена
същност.
87
За предприемането

Господи, научи ме какво да предприемам.
88
За свещеното

Господи, научи ме на свещени отношения.
89
За разумността

Аз ще постигна своята разумна цел.
90
За виждането

Господи, научи ме да гледам с твоите очи.
91
За уханието

Господи, научи ме да придобия първичната чистота.
92
За освобождаване от главния враг

Господи, освободи ме от земното съзнание.
93
За молитвата

Господи, научи ме да се моля като Ангел.
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94
За помощ

Господи, искам да помогна на тази душа – дай ми
най-красивия метод.
95
За радостта

Господи, помогни ми да почувствам най-дълбоката
радост на живота.
96
За висшата радост

Господи, искам да живееш постоянно в мен.
97
За светилището

Господи, направи моята душа светилище на своя
дух.
98
За разкритието

Господи, разкрий ми тайната на моята душа.
99
За музиката

Господи, изпълни душата ми с Ангелска радост и
нека само Ангели пеят в моята душа.
100
Святост

Господи, изпълни ме с Дух на свята чистота.
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101
За астрала

Господи, научи ме да управлявам астрала.
102
За съзерцанието

Господи, научи ме да съзерцавам реалността.
103
За безгрешното знание

Господи, научи ме да живея в сферата на своята
интуиция.
104
Справяне със злото

Господи, ти се справи със злото в мен – имам Ти
пълно доверие.
105
За смисъла

Господи, научи ме да разбирам скрития смисъл на
живота
106
За пиенето на вода

О, жива вода – нека в теб се кристализира нектара
на Духа.
107
За откриването на реалния свят...

Господи, помогни ми да постигна най-висшите
степени на чистотата.
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108
За сеитбата

Господи, научи ме да сея правилно.
109
За изгрева

Господи, да изгрее Святият ти Дух в моята душа.
110
За внушенията

Господи, научи ме да се справям с лошите
внушения.
111
За най-ефектната стратегия срещу злото

Господи, научи ме да придобия висшата енергия на
любовта.
112
За управляване на злото

Господи, научи ме да развия своята воля.
113
За правилен живот

Господи, научи ме да живея мъдро.
114
За събиране на могъщество

Господи, научи ме да разбера тайните на
мълчанието.
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115
За освобождение от злото

Господи, ти който си в мен – освободи ме от всяко
зло.
116
За красотата

Господи, научи ме да постъпвам всякога красиво.
117
За мотива

Господи, научи ме да различавам своите мотиви.
118
За виждането извън очите

Господи, дай ми истинско виждане за живота.
119
За изразяване на Божията воля

Господи, направи ме един велик израз на своята
воля.
120
За предаността

Господи, отдавам се изцяло на твоята воля: Ти ме
ръководѝ.
121
За най-красивия живот

Господи, научи ме да живея с теб.
122
За святост

Свят, свят, свят е слънчевият Дух в мен.
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123
За овладяване

Господи, научи ме да овладявам всички отклонения
на своите мисли, чувства и постъпки.
124
За влизане в тайните на Духа

Господи, научи ме да постигна висш контрол в себе
си
125
За решенията

Господи, научи ме да вземам правилни решения.
126
За познаване на себе си

Господи, научи ме да позная своята най-вътрешна
същност.
127
За единството на съзнанието

Господи, научи ме да придобия огненото съзнание.
128
За защита

Господи, научи ме да живея в кръга.
129
За истинската вяра

Господи, научи ме да победя и най-малкото
съмнение.
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130
За висшата концентрация

Господи, научи ме да придобия истинските
добродетели.
131
За благословението

Господи, благослови моята работа в този свят и
нека тя да даде своя най-красив плод.
132
За раждането

Господи, благослови ме да се родя в истинския
живот.
133
За волята

Моята воля ще победи всички трудности.
134
Срещу тревогите

Господи, научи ме да не се тревожа за нищо.
135
За висшата цел

Господи, научи ме да работя със словото за висши
божествени цели.
136
За тържеството

Господи, научи ме да придобия истинско търпение.
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137
За висшата преданост

Господи, научи ме да работя с едно велико
постоянство.
138
За да управляваш злото

Господи, научи ме да управлявам своите мисли.
139
За да се избегнат удоволствията

Господи, освободи ме от неправилния начин на
мислене.
140
За магнетизма

Господи, научи ме да придобия чиста духовност.
141
За да не завлече злото човека

Господи, научи ме да победя всяко зло в себе си.
142
За хубавите удоволствия

Господи, научи ме да се храня само със светли
мисли.
143
За раждането на слънцето

Господи, научи ме да победя всички изкушения на
живота.
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144
За отделянето

Господи, научи ме да отделя грубото от финото.
145
За познаването на Бога

Господи, научи ме да придобия първичната
мъдрост.
146
За влизането в новия живот

Господи, научи ме да победя своето минало.
147
За предаността

Господи, направи ме божествено същество –
отдавам ти се изцяло.
148
За владетеля на вечността

Господи, научи ме да позная окултната същност на
словото.
149
За великата музика

Господи, научи ме да придобия мъдрата любов.
150
За истинската обич

Господи, научи ме да обичам с душата си.
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151
За планината

Господи, заведи ме на най-красивото място на
планината.
152
Срещу отчаянието

Господи, давам отчаянието в твоите ръце – ти с
справи с него.
153
За да не се развиват чудовища

Господи, освободи ме от мързела и омразата
154
За изкореняване на страданието

Господи, научи ме да позная себе си.
155
За истинската любов между двама

Господи, научи ме да те обичам съвършено в тази
душа.
156
Срещу голяма опасност

Господи, освободи ме от злото, което се е
загнездило в мен, защото искам да ти служа.
157
При спорни въпроси.

Господи, да блесне твоята победа в мен.

www.spiralata.net – книгата е изпратена от Д.К. 59

158
За сигурността

Господи, научи ме да живея в твоята аура.
159
За да бъде човек могъщ

Господи, освободи ме и от най-малкото зло.
160
За да няма грях

Господи, научи ме да познавам своите мотиви.
161
За изчистване на въображението

Господи, освободи ме от всички лоши образи, които
ме преследват.
162
За очите

Господи, изпълни очите ми с живата светлина, за да
ти служа.
163
За разумното използване

Господи, научи ме да използвам енергията си само
за разумни неща.
164
За мистичното общуване

Господи, научи ме да те виждам в тайната си
стаичка.
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165
За господството над духовете

Господи, научи ме да придобия свещената сила на
любовта.
166
За служенето

Господи, освободи ме от всички вериги и закони на
злото, за да ти служа.
167
За висшата дреха на любовта

Господи, облечи ме с висшите вибрации на огъня.
168
За висшето могъщество

Господи, научи ме да постигна абсолютния морал.
169
За освобождение от злото

Господи, научи ме да разбера дълбоката същност на
постоянството.
170
За висшето хранене

Господи, научи ме да се храня с божествени
трептения.
171
За придобиване на висши окултни сили

Господи, научи ме да придобия истинските
добродетели.
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172
За източника на всички сили

Господи, помогни ми да придобия първичното
слово.
173
За постигане на Бога, който е блясъкът на всички
неща

Господи, научи ме да постигна синтеза на
светлината.
174
За лекуване

С всеки изминат ден аз ставам все поздрав и все
по-здрав.
175
Срещу опасност

Опасността става все по-слаба и все по-слаба.
176
За врага на правата мисъл

Господи, научи ме да победя всяко нетърпение.
177
За раждането на светлината

Господи, научи ме да придобия истинското
търпение.
178
За защита

Господи, бъди ми абсолютна защита.
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179
За магията на златото

Господи, благослови ме да придобия
необикновеното качество на златото.
180
За придобиване на могъщество

Господи, научи ме да говоря само чистата истина.
181
За да бъдеш силен

Господи, научи ме да имам само чисти желания.
182
За пълното доверие

Господи, отдавам ти целия си външен и вътрешен
живот да го превземеш и обожествиш.
183
За законът, който постига всичко

Господи, научи ме на търпение докрай.
184
За духовната отрова

Господи, ти се справи с лошото ми настроение.
185
За опита

Господи, помогни ми да намеря истината в своя
опит.
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186
За помагане на близките

Господи, помогни на тази душа да се освободи от
застоя.
187
За свещената връзка

Господи, научи ме да пазя свещената връзка със
словото.
188
За освобождението

Господи, научи ме да имам само разумни цели и
желания.
189
За възприемането на светлината

Господи, научи ме да те обичам съвършено.
190
За храната

Господи, Ти който си скрит в храната, изпълни ме
със своята сила
191
За обмяната, която е ключ на живота

Господи, научи ме да се обменям правилно с всички
същества.
192
За истинската храна, която е Бог

Господи, научи ме да се храня със словото.
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193
За да виждаш

Господи, ти който си в мен – разпръсни всичките ми
илюзии.
194
За да не станеш жертва

Господи, освободи ме от всичките ми слабости.
195
Срещу големия враг

Господи, научи ме да победя преяждането.
196
За да няма съмнения и колебания

Господи, помогни ми да вляза в истинския живот.
197
За красотата на враговете

Господи, благодаря ти за всички врагове – те ми
помагат да позная себе си.
198
За да стигнеш далеч

Господи, научи ме да бъда буден, съзнателен и
търпелив.
199
За да излезеш от гроба

Господи, научи ме да развия висшата степен на
своята воля.
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200
За да не бъдеш съсипан от истината

Господи, научи ме постепенно да се подготвя за
висшите истини на живота.
201
За висшето образование

Господи, научи ме да придобия истински характер.
202
За най-тежката болест – грешното въображение

Господи, научи ме да постигна контрол над
въображението.
203
За истинското виждане

Господи, научи ме да гледам с очите на любовта.
204
За служенето

Господи, направи ме оръжие на своята воля.
205
За да си готов за истинската любов

Господи, освободи ме от всички отрицателни
качества.
206
За слънцето

Слънчеви лъчи ме проникват и насищат със своите
златни частици.
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207
За покоряването на ума

Господи, научи ме да мисля правилно.
208
За освобождение от грижите

Господи, научи ме на истинска преданост.
209
За тайната на спокойствието

Господи, научи ме да придобия космичната любов.
210
За правилната практика

Господи, научи ме всеки ден да се освобождавам от
излишното.
211
За да имаш власт над другите

Господи, научи ме да имам святи мисли, чувства и
постъпки.
212
За свободата

Господи, научи ме да постигна господство над себе
си.
213
За верността

Господи, научи ме да бъда верен на своя идеал.
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214
За да не заболява ума

Господи, научи ме да разбирам скрития смисъл на
противоречията.
215
За да не заболее сърцето

Господи, научи ме да разбирам скрития смисъл на
страданията.
216
За да бъдеш недосегаем от нещастието

Господи, отдавам ти се изцяло: Ти ме ръководѝ –
имам Ти пълно доверие.
217
За безсмъртието

Господи, научи ме да постигна висшата степен на
свободата.
218
За висшата окултна еволюция

Господи, научи ме да позная тайната на жертвата.
219
За да няма нервиране

Господи, помогни ми да се освободя от стария
живот.
220
За жилището на истината

Господи, научи ме да постигна висшата тишина.

www.spiralata.net – книгата е изпратена от Д.К. 68

221
За опорната точка

Господи, при всички изпитания бъди моя абсолютна
опора.
222
За да изчезнат страданията

Господи, научи ме да придобия свещените
добродетели.
223
За красивия живот

Господи, научи ме да живея в ангелския свят.
224
За да не обикнеш злото

Господи, научи ме да ям малко.
225
За пазенето

Господи, научи ме да пазя свещено твоето име.
226
За слънчевите лъчи в човека

С всеки изминат ден аз ставам все пожизнерадостен и все по-жизнерадостен.
227
За тайната

Господи, научи ме да пазя тайна.
228
За да намериш спокойствието

Господи научи ме да те открия в себе си.
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229
За небесните богатства

Моята чиста душа ще привлече всички богатства на
небето.
230
За да разтопиш враговете си

Господи, научи ме да придобия съвършената божия
любов.
231
За динамиката на небето

Господи, научи ме да придобия чиста и свята аура.
232
За тайната цел в устройството на очите

Господи, нека моите очи да открият божията
истина.
233
За разтопяването на проблемите

Господи, научи ме да придобия динамичната сила
на любовта.
234
За да стане божията сила твоя

Господи, научи ме да живея по твоята воля.
235
За истинската молитва

Господи, научи ме да се моля с духа ти.
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236
За гаранцията срещу злото

Господи, научи ме да придобия висшата будност.
237
За самотата

Господи, изпълни самотата ми с живот.
238
За освобождението от вътрешните пропасти

Господи, освободи ме от мързела и омразата.
239
За да живееш спокойно през целия си живот

Господи, научи ме да придобия космическия морал.
240
За висшия дар

Господи, дари ме със святото знание на нещата.
241
За висшата будност

Господи, научи ме да виждам истинската същност
на нещата.
242
За висшите окултни възможности

Господи, научи ме да постигна висшата степен на
контрола.
243
За да оживее словото като дух

Господи, научи ме да работя с принципа на
постоянството.
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244
За празника на съзнанието

Господи, научи ме да общувам само със светлите
същества.
245
За окултното виждане

Господи, благослови да се отвори третото ми око за
божия слава.
246
За красотата на самотата

Господи, роди се в моята самота.
247
За висшето познание

Господи, научи ме да позная реалността дълбоко
вътре в себе си.
248
За пиенето на вода, която е горе

Господи, научи ме да пия от духа, който е вътре във
водата.
249
За новото облекло на светлината

Господи, посвети ме в нова мъдрост.
250
За творчеството

Господи, направи ме творец на новия живот.

www.spiralata.net – книгата е изпратена от Д.К. 72

251
За същността

Господи, помогни ми да си правя дълбоки окултни
изводи за същността на нещата.
252
За отворената врата

Господи, влез и устрой ума и сърцето ми, оставям
вратата си отворена – имам ти пълно доверие.
253
За диамантената воля

Господи, нека диамантената воля преобрази моята
земя в слънце.
254
Срещу злото

Срещу злото изпращам силата на любовта.
255
За да изчезнат излишните въпроси

Господи, научи ме да живея в словото.
256
За превръщането

Господи, превърни моите слабости в сили.
257
За източника на енергията

Господи, нека чрез контрол желанията предадат
енергията си в моите ръце.
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258
За материализацията

Господи, нека в мен се материализират само
желанията на висшето аз.
259
За най-силното магнитно поле

Господи, научи ме да живея във висшата сфера на
диамантената воля.
260
За крадците на енергията – капитала

Господи, освободи ме от всяко съмнение и от всеки
страх.
261
За да влезеш в неизвестното

Господи, научи ме да придобия висшата степен на
доверието.
262
За тайната на еволюцията

Господи, помогни ми да разбера окултния смисъл на
жертвата.
263
За спокойствието

Господи, изпълни душата ми с небесен мир.
264
За великото изкуство на живота

Господи, научи ме да се побеждавам.
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265
Срещу атрофията на енергията

Господи, освободи ме от безволието.
266
За освобождението

Господи, освободи ме от всички капани на ума.
267
За висшата проповед

Господи, направи ме висш израз на любовта.
268
За да не бъдеш никога изоставен от небето

Господи, научи ме да имам вечен стремеж.
269
За покоряването

Господи, призовавам всемогъщия ти огън да покори
всички тъмни сили около мен.
270
За намиране на Учителя

Господи, намери ми съвършен Учител, който да ме
учи.
271
За великата свобода

Господи, приеми ме като свята жертва.
272
За да не умираш

Господи, научи ме да служа на святата ти воля.
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273
За истинската храна, която е скрита в плодовете

Господи, научи ме да се храня със светлина и
хармония.
274
За тясната връзка

Господи, освободи ме от лошите ми навици.
275
За тайната на успеха

Господи, ти бъди моето убеждение.
276
За живота на по-високото небе

Господи, научи ме да превъзмогна земните
удоволствия.
277
Срещу хипнозата

Господи, освободи ме от заблужденията.
278
За да имаш устойчивост

Господи, направи ме неизменен като диаманта
279
За златната врата към Бога

Господи, научи ме да изработя крилата на своята
воля.
280
За да не бъдеш лош

Господи, бъди постоянно с мен.
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281
Срещу всяко заболяване

Господи, помогни ми да възстановя отново връзката
си с теб.
282
За познаването на човека

Господи, научи ме да разпознавам тайната на всеки
глас.
283
За волята

Господи, научи ме да превръщам болките в
светлина.
284
За да победиш законите и да влезеш в принципа

Господи, научи ме да живея в Духа.
285
Срещу неподвижното разсъждение

Господи, освободи ме от всички предразсъдъци.
286
За да не развалиш характера си

Господи, пазѝ ме от богатство и разкош.
287
За да не бъдеш вътрешно беден

Господи, освободи ме от омразата.
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288
За красивото лекарство

Господи, изпълни ме с живия оптимизъм на
любовта.
289
За да не си мъртъв

Господи, освободи ме от невежеството.
290
За да няма катастрофи

Господи, научи ме да имам свещено отношение към
любовта.
291
За да благоухаеш

Господи, научи ме да придобия великия морал на
небето.
292
За красивата смърт

Всяко зло, което е в мен да умре.
293
За да не бъде работата ти робство

Господи, научи ме да работя с любов.
294
За да живееш в дълбок вътрешен мир

Господи, научи ме да живея във вечния живот.
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295
За хиромантията

Господи, промени всичките ми фатални линии, за да
ти служа.
296
За да не се самоизяждаш

Господи, освободи ме от всички неразумни
желания.
297
За да няма земетресения в твоето съзнание

Господи, освободи ме от земното съзнание.
298
За да се слееш със своя Учител

Господи, научи ме да се откажа от своя личен
живот.
299
За обновяването

Господи, научи ме да се обменям с твоя дух.
300
За величието на истинския ученик

Господи, научи ме да имам свещени отношения с
космоса.
301
За да придобиеш истинско дишане

Господи, научи ме да се откажа от всичко
непотребно.
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302
За да се освободиш от нервността

Господи, прости ми, че потъпках божественото в
себе си – сега отварям цялата си душа за теб – за
да я пречистиш и освободиш от злото.
303
За обрат и подобието

Господи, да оживее в мен твоят велик образ.
304
За изчистването

Господи, помогни ми да изчистя съзнанието си от
всичко непотребно.
305
За да се освободиш от разрушението

Господи, освободи ме от неразбирането.
306
За гледната точка

Господи, научи ме да имам чиста гледна точка.
***
Формулите е хубаво да се казват всеки ден наймалко по един път. По три пъти е още по-хубаво.
Елеазар Хараш, "Новите формули на Бялото братство", 1993
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