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Предговор 1
Сияещото мислене
Въздържанието е, което изработва стихийната мисъл на Светлината.
Ако човешката мисъл съумее да се съедини с Божията мисъл, Вселената е пробита.
Сияещата мисъл е дело на Висшия свят.
Да имаш сияещо мислене, когато си в ръцете на строгото изпитание – това е духовният подвиг.
Мисленето може да бъде пречистване, може да бъде омърсяващо. То определя съдбата.
Сияещото мислене не търси религия или наука, то е открило Духа в себе си, а Духът е
превъзходство над света.
Мислите са същества, които общуват със същества. Те говорят помежду си.
Мисълта е духовна, Любовта е Божествена, Истината е Всемогъща.
С мислите и молитвите си търсим Бога, с Любовта Го намираме, а чрез Истината възкръсваме в
Него.
Мислите трябва да бъдат кристали на Любовта. Чуствата трябва да бъдат ухания на Любовта.
Постъпките трябва да бъдат портали към Бога.
Чистото и сияещото мислене е лицето на душата.
В нечистата мисъл сме сътворени. В чистото мислене сме несътворени. В сияещото безмълвие
сме неизразими.
Вдъхновението е Тайна на изначалното мислене – това мислене има позволение да върви към
Древното сияещо безмълвие.
Пътят на усърдното чисто мислене се състои в това, че то се превръща във вдъхновение.
Чистотата е вечна; вдъхновението е Древно. Вдъхновението чака чистотата да узрее до своята
мярка и тогава то се слива с човека.
Мисълта вдъхва енергия. Любовта вдъхва живот. Вярата е скрита в динамичната енергия, но
възможността е явление на Любовта. Само Бог е можещото действие.

Земното мислене е породено от многобройни прераждания на неправилните действия. Чистото
духовно мислене е с друго рождение, то носи в себе си Висшата Душа.
Когато хората са изгубили изначалното мислене, Бог е допуснал да се случи великият духовен
взрив – и това е падението, защото този взрив е създал веществото.
Вдъхновението е таен двигател на чистото мислене. Чистото мислене е енергията, а
вдъхновението е силата.
Силната светла мисъл има власт да променя събитията и условията.
Мисълта е таен двигател, но винаги трябва да се използва чисто, за да не влезе човекът в старата
си тъмна съдба.
В чистата мисъл работи Висшият свят.
Велико нещо е правилното мислене. Чистият пита правилно. Красиво е да питаш свято – когато
питаш свято, Бог отговаря ясно.
Когато си в Любовта, енергията на мисълта е чиста. Любовта е велик енергиен център.
Нечистотата е трагедия в мисленето. Това мислене трябва да бъде излекувано с много чисти
желания и действия.
Елеазар Хараш
Варна, 2017 г.

Предговор 2
Бог е Словото, Бог е мисълта, Бог твори мощно и сигурно Успеха чрез самите мисли на човека.
Дръж чисти и мощни мисли в себе си, и всичко ще постигнеш, и ще бъдеш неуязвим. Мислите
могат да се превърнат в динамично творчество – те са инструменти на Духа. Щом си посял
мисълта, щом си посял успеха, той неизбежно ще се роди. Ученико, мощно трябва да желаеш
нещо, за да дойдат мощни помагачи. Помнете: Човек може да постигне всичко – но само чрез
Словото, т.е. само чрез Духа. Когато си могъщ и уверен в себе си, осъзнай Бог в себе си. Той е
самата увереност, Той е могъществото. Словото е Неговото творческо могъщество. Словото е
Великият Архитект на съдбата и живота.
Когато човек се пречисти, Принципът на творчеството се вселява. Истинският успех е мощна
работа в менталното поле. Щом си абсолютно сигурен в мисълта си, това е успехът, това е
победата. Словото определя успеха, защото Словото е Същносттта, т.е. Бог. Успехът е подчинен на
чистото Слово, на чистата Същност. Абсолютен закон е! Основните мисли, с които работите, ще се
сбъднат... Хората не могат да разберат, че успехът идва от техните натрупани мисли – този
механизъм е скрит, той остава невидим за спящото съзнание, но аз говоря за ученика, за будния...
Ако мисълта не работи, резултати не може да има... Мисълта трябва да работи, но – никакво
раздвояване!
Познай Словото като работещият Бог за твоя успех... Пътят на пречистването е пътят на сигурния
успех... Насищай мощно пространството с чисти мисли, натрупай живия Огън – и Духът ще дойде.
Това, за което всеки жадува, е идването на Духа: Той е любимият, Той е любимата, но Той идва за
за будния – само будният може да оценява.
Люби чисто и чакай търпеливо, и ще Го имаш – Бог е твой... Търпение, ученико, търпение: не се
опитвай да мериш търпението с дни, месеци или години... Въоръжи се с едно велико търпение и
чакай... Все още не познавате истинското търпение... Знаете ли за Айша?... Тя чака 2000 години
своя любим и той дойде, но тя го загуби, но продължи да вярва и да чака.
Вашето слово ще определи съчетанията и събитията... Чистото Слово, което излиза от човека, е
изява на Същността, т.е. изява на Бога. Познай Словото като свой избавител – като свой Бог.
Пази чистотата на мислите си – пази чистотата на Словото, за да може и то да те пази.
Висотата на човека се определя от степента на контрола на словото. Словото е Бог, Словото е
живо и ще ти донесе всичко, за което жадуваш... Мислите работят невидимо, но резултатът е явен.
Словото е Тайна: колко тихо и явно изгрява понякога Духът в една мисъл и тя гори като запалена
свещ – на тази свещ можеш да се грееш. Излъчената мисловна енергия носи в любимото ви
същество бодрост, вяра в успеха, вдъхновение, сила, увереност. Тази излъчена енергия е една
велика Тайна на Духа.
Словото привлича всички предимства на живота...но То изисква свещено отношение... Кой е найголемият успех в живота? Познаването на Словото – Бог. Духът познава Себе Си в чистото Слово.
Словото, това велико Божие съкровище, ще ви донесе всички блага на живота.
Ученико, възложи надеждите си на Словото – и всичко ще се уреди... Посвети се на Словото.
Каква универсална дейност на Словото във Вселената, какъв размах!...Колко велика е връзката с
това Висше Същество!... Словото... Връзката със Словото е връзка с Духа, с началото на нещата. Да
придобиеш чистото Слово значи да забогатееш – какво богатство! Аз съм опиянен от този Еликсир
на Живота! Словото се превръща в здраве, Словото се превръща в сила. Словото се превръща в
успех... Колко красиви и неизброими превръщания и форми! Словото се превръща в цел. Това,
което абсолютно пожелаеш, имаш го, защото абсолютното пожелание е в съгласие с Абсолюта. Не
се занимавай с нечистото слово, а придобий чистото Слово, което е Бог, и всичко, което желаеш,
ще го имаш – чистото Слово е магнит за всичко. С чистото Слово във всичко ще ти върви...
Придобиването на Словото е придобиването на Духа...

Вярваш в нещо и го материализираш – всяка форма е едно материализирано слово,
материализирана идея... Духът е неделим от Словото... Щом вярваш в Словото, Духът ще дойде...
Духът ще слезе.
Разчитай абсолютно на Словото. Всичко друго е илюзия... Разчиташ ли на Словото, ти разчиташ
на Бога.
Помнете: щом има раздвоение, не може да има успех. Там, където има раздвояване, няма
условия за Духа. Успехът е закон на Единството. Много хора мислят, но Учителят казва: „Крайният
резултат на мисълта е Светлината“. Вярвай докрай в Словото – и Духът, Който е Словото, ще ти се
изяви. Това, което мощно очакваш, ще ти се случи, защото то е от Бога определено.
Ученико, търси успеха в себе си, в своя Дух. Словото е твоето оръжие. Ето три златни думи за
ученика: Великата натрупана победа. Помнете: Словото е най-голямата сигурност. Чистото Слово
е тоягата срещу злите духове. Словото е най-могъщата сила на огнения Дух. Духът работи със
словото, а не вие: Духът се проявява в словото като Огън, като могъщество. Истинската
концентрация представя мощна акция на Духа в словото. Ако твоето слово. Ако твоето слово е в
единство със Словото на Бога, ти се сливаш с Неговата Същност и ставаш неуязвим. Пречистването
на словото води до възстановяване на Божията сила.
Единството със Словото е единство с Бога. Всичко в света е материализирано слово,
материализирани мисли. При нечистото слово, злото те обезсилва – това означава, че чистото
Слово е съхраняване на енергията. Чистото Слово ще ти донесе една особена увереност; а да
бъдеш уверен значи да си благословен. Бог знае какво трябва да направи за тебе – ти само работи
с постоянство; няма трудност, която Словото да не може да разреши. Словото, или могъщият Бог –
в Словото, Бог сгъстява Себе Си и това е законът на освобождението. Словото разкрива Себе Си
само когато низшата природа е победена. Търсете спасение от Словото, а не от някого. Само който
пречисти мислите си, Го познава – тогава Той се ражда отвътре. Който се храни с нечисти мисли,
ще отиде в ръцете на злото: това е неизбежен закон. Ние, учениците на Учителя, имаме право да
работим само с чистото Слово – тогава Духът е с нас; а знае се, че чистото Слово поставя злото на
колене.
Да постигнеш чистото Слово значи да постигнеш Вечния Живот... Тогава ще разбереш смисъла на
живота. Всъщност това е величието на живота: да постигнеш Бог в себе си. Ученикът трябва да
работи най-много със словото, докато го пречисти – тогава словото става Бог и ще му донесе
всичко желано. Чистото Слово е най-дълбокият свят на Бога, свят на най-могъщите вибрации. Без
чистото Слово, ти не можеш да се извисиш в Духа. Всичко нечисто е паднало в сферата, наречена
Земя... Земното съзнание трябва да бъде победено, защото скръбно е да бъдеш човек – ти си Бог
по рождение, но ти отново трябва да намериш Висшата Истина в себе си.Висшата Истина е над
всички блага. Всичко, което съществува, служи на тази велика Истина, наречена Словото. В чистия
свят на Словото, злото не може да вирее. Словото е господство, Словото е динамика, Словото е
власт, Словото е Бог. Нечистият дух не може да намери подслон в чистото Слово: в тази динамика
той изгаря.
Словото е Огън. Казано е: „Бог е Огън всепояждащ“. В истинския Живот не се говори за старост и
смърт, в истинския Живот няма нищо отрицателно. Чистото Слово господства тотално. Мощното
Слово завързва алото, но ти трябва да си умъртвил лъжата в себе си – тогава чистото Слово става
Огън. Огънят е сфера, в която злото няма власт. Злото изгаря в Огъня. А да достигнеш Огъня значи
да достигнеш Същността на Бога. Огънят е нещо абсолютно. Огънят е първичната стихийна
Същност на Абсолюта. За да успееш, трябва да си едно със Словото, но Словото е свръхчовешко
оръжие, Словото е Тайна, Словото е Бог. Който вярва, че Словото е Бог, той има особен подход
към Словото, т.е. към Духа, той има свещено отношение. Злото не може да се бори с чистото
Слово, защото чистото Слово е Бог. Бог и Чистотата са винаги в единство. Чистото Слово е самият
Бог, Който Се проявява.

Имаш ли абсолютно убеждение в Словото – резултатът ще бъде абсолютен. Най-трудните
въпроси се разрешават със Словото, т.е. със скоростта на Словото. За огненото Слово препятствия
няма. Учителя казва: „Работете върху мисълта си, за да усилите нейната Светлина и нейната
бързина“ – това е изключително важен закон за ученика. Това, което си мислил – това си посял,
това и ще жънеш. Който знае да сее, вижда Слънцето. Най-могъщите сили се намират в
Слънчевото Слово. Слънчевото Слово – това е Царството Божие. Да пречистиш словото си значи да
дадеш условия на Бог да работи в тебе. Чрез Духа, чистото Слово може да се превръща в
могъщество – а без Духа, словото е мъртво. Могъщите вибрации на Словото са висш духовен
процес. Злото не може да се противопоставя на чистото Слово. Ето защо ние трябва да се научим
да живеем в него. Да живеем в чистото Слово значи да живеем в Бога.
Този, който придобие чистото Слово, не познава раздвоението и злото бяга от него. Търсѝ
спасение от Словото, а не от някого! Всяка нечиста мисъл е едно разрушение. Всяка мисъл, която
гради чистия живот, излиза от разумното Слово. Чистото Слово определя раждането на Бога
отвътре. Великото в живота – това е да се роди невидимата Реалност отвътре. В тази велика
Реалност не съществува съмнение, това е сферата на огнения Дух. Злото се ликвидира само с
динамика... Ето защо ви е необходима енергия и Чистота. Мощния огнен поток на чистото Слово,
което изхожда от Любовта, парализира всички зли духове. Помнете: Бог работи могъщо само през
Чистотата. Чистото Слово и Свободата са едно и също нещо. Словото на Учителя е Чистота. Ето
защо то е изпълнено с живот. Най-чистото Слово, което срещнах в този свят, е Словото на Учителя.
Аз се възхищавам – това Велико Учение на Учителя се разнася из целия свят.
Чистото Слово е единствената реалност, която служи на Бога. Аз разбрах, че да „уважавам“
Учителя и да Го „обичам“ са слаби думи, и затова реших да му отдам целия си живот... и аз го
отдадох – свършен факт, това, което Той ми даде да видя, ме изуми: може ли някой да подозира
за какво става въпрос? Категорично не... Но да продължа. Чистото Слово служи на Божията Воля;
същевременно то е метод на Абсолютния свят. Този метод царува над злото, този метод е
решаващия всичко и наистина Словото е могъщество над всичко. Само там, където има абсолютно
Слово, може да има абсолютна Любов. Всички науки са празна работа в сравнение с тази Любов.
Има хора, които искат да защитават идеята за Бога. Който иска да защити Бога, нека Го защити, но
с Любов и спокойствие, с търпение и мълчание и с чисто Слово. Чистото Слово топи всичко с
огнената си сила.
За чистия, за истинския човек никога не настават лоши дни. Тайната на всеки успех е слово.
Когато словото се пречисти, всички Висши сили се вливат в твоя живот и ти успяваш, но не всеки
успех дава Божествен резултат. Успехът може да не се оцени, както трябва. В успеха участват
Висши сили, но ако ти не можеш да го оцениш, те ще те напуснат и ти ще обеднееш Духовно.
Чистото Слово има много свойства – едно от тях е виждането: Словото се слива с Духа, а когато
човек се слее с Духа, се ражда виждането; това разбират тези, които години напред са
практикували вътрешна Чистота. Чистотата премахва завесата на астрала... и тогава око не е
видяло и ухо не е чуло... Ако искате да познаете Учението на Учителя, практикувайте вътрешна и
външна Чистота. Да. Истина е – ключът към Бога не са книгите, дори и свещени да са те, а
Чистотата.
АУМ
Елеазар Хараш

Мисълта
Мислете за онези работи, на които трептенията са бързи, силни – не мислете за мъртви работи.
Всички тела, които се движат бързо, носят висша енергия в себе си.
Човек е свързан с Христа, когато мисли за Него.
Щом държим една отрицателна мисъл в нас, тя произвежда гниене.
Бог стана Учителят. Аз съм в Словото.
Човек трябва да мисли право, за да бъде здрав.
Не израствай повече, отколкото трябва, за да не се пречупиш.
Когато изчистиш мислите, чувствата и постъпките си, тогава започва Великата Наука на Духа.
Пазете се от лоши мисли, които понижават живота.
Аурата расте от висша мисловна дейност.
Не задържай отрицателни мисли в твоя Дух.
Щом в мисълта си ограден – това е бронята.
Промяната на мисълта променя и характера.
Страданията обръщат мислите към Бога, отрицателните мисли отблъскват Светлите Същества – и
там е злото.
Светлата мисъл е верен приятел.
Мислѝ само за това, което носи жизненост; не търсѝ знание, което разстройва.
Съблечете старите си мисли и възгледи.
Умът трябва да бъде населен със светли мисли.
Само онзи човек има силна мисъл, който е свързан с някое Светло Същество.
Мислите и чувствата идват от други светове: отделяйте низшите от висшите.
Чистата храна изработава чист мозък, чиста мисъл.
Вярата се проявява само при правата мисъл.
Лошите мисли и чувства затрупват човека.
Молитвата значи концентриране на мисълта.
Силата на мисълта се крие в чистотата ѝ.
Правата мисъл внася мир в човека.
Зад всяка светла мисъл, благородно чувство и добро дело стои един Ангел.

Ако се упражнявате с постоянство и Любов, можете да правите чудеса с мисълта си.
Отрицателната мисъл е куршум на някой разбойник от другия свят.
Божиите мисли изграждат духовното тяло в човека.
Както физическата храна храни тялото, така и мисълта храни мозъка.
Всяка мисъл, която повдига, е ценна.
Виждате ли мислите, които завладяват мозъка ви?
Истинската почивка значи чиста и спокойна мисъл.
Като мисли чисто, човек придобива сили.
Всяко радио говори и пее на своя език.
Доволството е здравословно състояние в човека.
Прането на дрехите е, за да се махнат всички лоши мисли и извержения на дявола.
Столицата на мисълта – съзнанието – е главата, но старата столица е слънчевият възел.
Всяка една мисъл е един лъч.
В живота всякога ни препятстват нашите мисли.
Всяка лоша мисъл или изкушение да почувстват, че вие сте господар.
Най-дълбоката мисъл на Земята: Аз живея в Бога и Бог живее в мен.
Концентрираната мисъл ликвидира злия дух.
Мисълта определя цялата ни съдба.
Лечебната сила – това са мислите.
Успех ще има само този, чиито мисли са насочени към успех.
Постът е операция без нож.
Добрият живот иде от мисълта и вярата.
Вашите собствени мисли определят съдбата ви.
Силният управлява мислите си.
Концентрираната мисъл управлява всичко.
Между еднакви мисли има притегателна сила.
Всяка опасност може да влезе в съзнанието ни само чрез мисъл за опасност. Ако нямаш мисъл за
опасност, опасността я няма.
Приемеш ли една лоша мисъл или чувство, те ще те осакатят.

Чистите мисли са истинските Небесни врати.
Докато мисълта не е свързана с цел, няма разумност.
Човек се качва при Бога чрез постоянство, себевладеене и чиста мисъл.
Видимият свят се поддържа от невидимия.
Правата мисъл е власт.
Какъвто е процесът на храненето, такъв е и на мисълта.
Всички мисли и чувства, които идат от висок свят, са идеи от Вечността.
Материята се подчинява на човешката мисъл.
Волята се усилва с постоянни упражнения.
Разумният е господар на условията.
Възходящите сили идват от възвишената мисъл.
Изразът, че човек е правилно организиран, е правата мисъл, здравето и спокойствието.
Хората, които не са минали през Вярата, не могат да влязат в Новата култура.
Всички мисли, чувства и постъпки се хроникират в устата, челото, окото, ръката, костите – всичко
говори за историята на човека.
В петото измерение няма никакви хипотези.
Онзи свят е тук, вътре, в мисълта ни.
Що е робство? Липса на мисъл. Съответствия: тъмнина, невежество, скръб. Човек е господар само
когато мисли.
Противоречията са извън мисълта: дето няма мисъл, там са противоречията.
Мислите трябва да бъдат строго определени.
Кривото в рака е мисълта – навикът; такива криви мисли има и човек.
Здрава мисъл е тази, която има за основа Чистотата.
Щом постоянно мислиш за нещо, то е винаги близо за теб.
Щом в мисълта имаш грешки, оттам ще влезе дяволът: лошите мисли са врата за дявола.
Светлата мисъл може да преобрази човека.
Липсата на някой елемент се набавя не само чрез храната, но и с мисъл.
Правата мисъл отдалечава човека от низши желания.
Правата мисъл внася живот в човека.

От храната на човека можете да съдите за мислите му.
Да приемеш лоша мисъл значи лошият дух да се настани в тебе и да разполага с тебе.
Мисли, които внасят смущения, тревоги, не са творчески.
Духовният човек се храни с мислите, чувствата и постъпките си.
Кривите мисли нарушават вътрешния мир.
Лошите същества нападат човека с лоши мисли.
Само който мисли, влиза в Правия Път.
Божествените мисли носят живот, а човешките – смърт.
Причината за лошия живот са вашите мисли и чувства.
Хората около вас се настройват според вашите мисли и чувства.
Всеки ще бъде изпитан дали има права мисъл.
С мисълта си човек може моментално да се освободи от греха.
Мисълта е първично творческо начало в Космоса.
Вътрешният мир се гради от правата мисъл.
За резлизиране на човешките мисли е необходимо противоречие.
Човек може да се укроти, като влезеш в главата му като мисъл.
Къде се раждат глупавите мисли? В тъмнината.
Щом позволиш на отрицателна мисъл да влезе в ума ти, тя те смъква долу.
Мисълта трябва да произвежда Светлина.
Сигурността е в светлите мисли, чувства и действия.
Докато майката съществува във вашия ум, тя не може да ви забрави. Ако майка ви ви е забравила,
тя ще изчезне от ума ви напълно. Щом нещо съществува във вашия ум, то е живо.
Нашите мисли са храна за умрелите.
Дойде ли някоя отрицателна мисъл, тя нека си хлопа, оставете я вън.
Човешките мисли, в сравнение с Божествените, са дълги имат малък брой трептения.
По мислите се познава човекът.
Бог ще ви благослови за онези малки, скрити мисли във вас, за които никой нищо не знае.
Мисълта може да парализира действието на микробите в тялото.
Има мисли и чувства, които умъртвяват човека.

Всяка лоша мисъл привлича низши същества.
Лошите мисли и желания – те крият убийствени сили в себе си.
Ако с мисълта си човек не може да се освободи от главоболие, силна ли е тази мисъл?
Мисълта – това е изкуство.
Закон: Щом се свържеш с Бога, възприемаш Неговите мисли.
Когато мислиш за любимо същество, в ума ти се явява Светлина.
Каквито са вашите мисли, такива ще бъдат и условията отвън.
Хубавите мисли и чувства пазят човека от външни нападения.
Каквито са движенията, такава е и мисълта ви.
Отличително качество на човека е мисълта.
Влезе ли лоша мисъл в главата ти – това показва, че дяволът се е настанил.
Светът е оправен, но вашата мисъл е крива.
Какъвто е човекът, така мисли за хората.
Човек страда от собствените си нечисти мисли.
Мисъл, която те осветява, е Божествена.
Нещастието иде чрез човешката мисъл.
Нещата са хубави, когато мисълта е хубава.
Допущането на отрицателна мисъл в главата носи разрушение.
Мисълта може да подобри съдбата.
Всяка светла мисъл носи мир и здраве.
Отрицателните мисли разрушават ума.
Хранѝ се само със светли мисли.
Божествената мисъл е пълна с живот.
Печели само този, който мисли Божествено.
Вие сами се обезобразявате с недоволството си и със скритите си отрицателни мисли.
Работете само с Божествени мисли.
В Рая няма място за лоши мисли.
Недоволството идва от лошите мисли.
Правата мисъл освобождава от спънките в живота.

Страданието показва, че мисълта не е права.
Лошите мисли и чувства са създали Ада.
Всяка мисъл, която отнема сила – изхвърлѝ я.
Ако мислите ти са чисти, нищо не може да те смути.
Всички дарби могат да се развият само при красиви мисли и чувства.
Истинската мисъл е красива като кристал.
Не основавай живота си на изсъхнали мисли и чувства.
Ти си взел кривия път на живота и мислиш, че си на прав път.
Нечистата мисъл демагнетизира.
Всяка мисъл влияе на строежа на всички клетки.
Правилно да мислиш е хармония.
Недоволството внася лъжливи мисли и чувства в мозъка.
Лошите мисли и чувства са задушливи газове.
Тежко ви е. Защо? Натоварени сте с непотребни мисли и чувства. Правилно е лодката да бъде във
водата, а не водата – в лодката, т.е. вие да бъдете в света, а не светът – във вас.
Истината се заключава в положителната мисъл.
Божественото се възприема чрез най-възвишени мисли.
Да мислиш право значи да пазиш мозъка си от утайки.
Абсолютна чистота на мислите.
Фалшивата мисъл понижава температурата на тялото.
Човек с възвишена мисъл има хубави отношения към нещата.
Чистата мисъл създава хубава атмосфера около себе си.
Умът се поврежда от отрицателни мисли и тревоги.
Моите мисли, чувства и постъпки – това е моята църква.
Само светлината може да те научи да мислиш.
С посредствена мисъл нищо не можеш да постигнеш.
Само който обича, може да мисли правилно.
Човешката мисъл расте в Божествения свят. Всяка права мисъл има Божествен произход. Който
иска да мисли правилно, трябва да се качи в Божествения свят.

Когато си обграден със светла мисъл, тъмнината не може да ви проникне.
Умът се обновява чрез мислите.
Каквато мисъл имаш вътре в себе си, я предаваш на околните.
Правите мисли са Божии мисли.
Божията мисъл винаги носи Светлина.
Който мисли, че ще живее вечно, е истински човек.
Най-страшният враг на човека е неговата собствена мисъл.
Страданията – това са поправки, ремонт на нашите мисли.
Всяка Божествена мисъл е един скъпоценен камък.
Светлата и положителна мисъл усилва живота.
Гордостта е гроб на мисълта.
Хората страдат, защото не мислят.
Давайте най-хубавите си мисли и чувства.
Който мисли, никога не се спъва.
Дрехите уподобяват вашите мисли и чувства.
Без Чистота винаги ще бъдеш под влияния на чужди мисли и желания.
В светлата мисъл се крие възвишено Същество.
Правата мисъл носи в себе си благословение.
Щом възприемеш една отрицателна мисъл, ти си вече под влиянието на злите духове.
Мисълта е най-характерният белег на човека.
Всяка положителна мисъл укрепва човека и слабите му места.
Добрите мисли могат да се насаждат като семената.
Когато мислите са положителни, те привличат жизнени сили. Всяка отрицателна мисъл разпръсква
жизнените сили.
Всяка добра или лоша мисъл, която изпращате, си остава винаги ваша.
Мисълта разкрива човека и живота му.
Съдбата зависи от твоите мисли и чувства.
Вдигнете мислите и чувствата си в по-висок свят.
Възвишените мисли са отразени на лицето.

Човек не създава мислите си, той само ги възприема и предава. Всеки възприема такива мисли,
които вибрират еднакво с неговия умствен апарат.
Колкото по-висша е мисълта, толкова по-бързи са трептенията.
Храната се приема само от правата мисъл.
Лошите мисли са кал в ума.
Светлите мисли правят човека доволен. Светлите мисли са лъчи от Светлината.
Само Любовта ще те изведе на добър път.
Силата на човека седи в мисълта, че някой го обича.
Без Любов хората се осакатяват.
При дишането трябва да имаш най-хубавите мисли и чувства. Опорната точка на дишането е
Божествената мисъл. С Любовта се пречиства мисълта.
Лошите мисли са като мухите.
Не се заобикаляй с мисли, които могат да те смажат.
Бог може да се види само със светли мисли.
Красотата е отражение на Божествената мисъл.
Всяка благородна мисъл, която се изопачава, е прелюбодейство.
Бъдещето се определя от вашите мисли.
Лоши мисли – лошо влияние.
Щом мислиш за Бога, всички отрицателни мисли изчезват.
Лошите мисли – изпъдете ги навън.
Най-здравата ограда на човека са положителните мисли и чувства.
Ако мисълта ви не е чиста, ще дойдат бури, ветрове, дъжд.
Мисълта за подмладяване трябва да се внесе в подсъзнанието и свръхсъзнанието.
Имаш главоболие – махни мисълта, която те мъчи.
Всяка мисъл упражнява влияние върху мозъка.
Светлите мисли, чувства и постъпки водят към Възкресението, към новите условия.
Земята може да стане рай – това зависи от вашите мисли, чувства и постъпки.
Служете на вашите светли мисли и чувства.
Хората умират от липса на разумна мисъл.

Всяка отрицателна мисъл ограбва моралните устои на човека.
Щом човек се тревожи, мисълта му не е чиста.
Влезе ли недоволството в човека, той губи правата мисъл.
Мътната вода е като мътната мисъл – трябва да се пречиства.
Щом мислите са светли, те чистят.
Лошите мисли са най-големите неприятели на човека.
Когато правя нещо, тогава мисля, че зная.
Когато Божествената мисъл слезе на Земята, се изопачава и губи чистотата си.
Всички мисли, които са Божествени, са красиви.
Ти ще мислиш като Бога – и Бог тогава ще мисли като тебе.
Божията мисъл е зрял плод.
Важна е чистотата на моята мисъл. Чистата мисъл е динамична.
Главата трябва да бъде пълна с Божествени мисли.
Всяка мисъл, която те безпокои, не е на фокус.
Дебелият човек не може да мисли, той само чувства.
Не говорете за оная мисъл, която искате да реализирате.
Няма по-голяма отрова от отрицателната мисъл.
Лошата мисъл разрушава живота.
Щом влезе възвишената мисъл във вас, Исус ви е посетил.
Дето има мисъл, има и Светлина. Мисълта образува Светлина.
Божествената мисъл има възходящи вибрации.
Мисълта, която отчайва човека, не е нормална.
Светлината е носителка на Божествените мисли.
Хората не успяват, защото не мислят право.
Една мисъл слиза от Небето само когато срещне мозък, годен да я възприеме.
Вашите мисли и чувства ще създадат новото ви тяло.
Мисълта не живее в мозъка. В мозъка няма никакви мисли.
Всичко се подчинява на Божията мисъл.
Мислите са умственият свят на човека.

Жизнена сила има в мислите.
Човек със силна мисъл влие на другите.
Човек е творение на мисълта си.
Основната мисъл е основен тон на живота.
Мисълта е най-силният фактор при създаване на съдбта.
Каквато ръководна мисъл си избрал, такава е твоята съдба.
Човешкото развитие зависи от развитието на мисълта.
Изпратената добра мисъл се връща като благословение върху своя изпращач.
Дето е мисълта на чоека, там ще бъде отведен и той.
Когато очистиш мисълта си, тогава ще дойде Духът.
Знаете ли колко нечисти мисли и чувства остават в пространството?
Изпратената Божествена мисъл е лъч, който влиза в душата на човека.
Ако си измислил нещо, нищо не си измислил – само си хванал мисъл от пространството.
Ако имаш висша мисъл, значи си създал връзка с възвишени Същества.
Мислите са в постоянно движение. Те или създават, или рушат: човек сам определя съдбата.
Мисълта чрез етера се предава на безкрайни разстояния.
Умът трябва да е облечен с най-възвишени мисли.
Една мисъл е вярна, когато се подкрепя отвън и отвътре.
Не очаквайте помощ от мисъл, която не може да ви помогне.
Всяка мисъл има определена тежест, която оказва влияние върху мозъка.
Ако мисълта е права, тя е здравословна.
Мисълта на човека трябва да носи благо.
Мисълта трябва да повдига човека.
Силата на човека седи в правата мисъл към Бога.
Не допускайте лоши мисли в себе си, за да не ви завладеят.
Всяка мисъл, която ограничава човека, е крива.
Спокойствие има само тогава, когато има права мисъл
Една мисъл е хигиенична, когато Светлината ѝ е постоянна.
Пазете се от мисли, които понижават вашия живот.

Стремете се към светли мисли: те нямат никакъв дефект.
Човек се познава по Светлината на своята мисъл.
Когато всички мисли се съберат на едно място, Светлината им се увеличава.
Който мисли право, е щастлив.
Умът превръща всички състояния.
Мисълта превръща въглена в диамант.
Ако в главата ти държиш често отрицателни мисли, ти не можеш да възприемаш Светлината и тя
се отдалечава от теб.
Как ще познаете присъствието на Духа? Когато се се чувствате силни по мисли и чувства.
Важна е само Божествената мисъл.
Всяко движение е израз на мисъл, чувство и енергия.
Престанеш ли да мислиш за нещо, то губи силата си.
Алхимията – това е да променяш лошите мисли в добри, лошото настроение в добро.
Кога мисли човек повече: когато забогатее или когато обеднее?
Астралното тяло трепти под ударите на мислите.
С мисълта си ти изпращаш Светлина в своето тяло.
Да мислиш правилно, това е Божествен процес.
Мисълта си съществува и без мозъка.
Всяка мисъл, която има силни вибрации, остава паметна.
Трудът разпръсква престъпните мисли и развива ума.
Какъв човек си, щом се смущаваш от една мисъл?
Топлите мисли и чувства управляват в студеното време.
Оставете вашите лоши мисли да умрат от глад.
Не допускайте в себе си отровни мисли.
Всяка отрицателна мисъл парализира клетките.
Лошата мисъл е плевел в мозъка.
Всяка светла мисъл привлича благословение.
Отрицателните мисли могат да заведат човека, дето пожелаят.
Човек е скрит зад мислите си.

Духовният свят е отворен само за възвишени мисли.
Всички спъвания започват от мисълта.
Лошите мисли преследват човека.
Силата, с която градим е мисълта.
Всички космични лъчи имат по-ниска стойност от мисловните вълни.
С мисълта определяш съдбата си.
Мисълта вибрира и прониква тихо във всеки мозък.
Изучавайте мислите и чувствата, които минават през вас.
Нечистите мисли изяждат човека.
Само Божията мисъл спасява.
Правилното дишане изисква красива мисъл.
Каквато е болестта на човека, такава е и неговата мисъл.
Постъпките показват какви мисли се крият вътре в душата.
Чрез всяка светла мисъл печелиш сила.
Духът може да се прояви само чрез чистия живот.
Чистата Мисъл прониква навсякъде, защото е Светлина.
Мозъкът не ражда мисълта, а мисълта се настанява в мозъка като в хотел.
Само когато говориш Божествено, печелиш.
Когато концентрираш светла мисъл във врага, светли Духове ще се заномаят с него.
Обливайте хората със светли мисли.
Светлите мисли са най-голямото богатство.
Всяка светла мисъл прави човека щастлив.
Дружете само със светли мисли.
За всеки човек хранѝ хубава мисъл.
Ако живееш в Любовта, всичките ти работи ще се оправят.
Лошите мисли нямат бъдеще.
Отрицателните мисли да против живота.
Светлите мисли влизат в човека чрез докосването на някое Светло Същество до неговия ум.
Светлата мисъл е пълна с живот.

Моята мисъл трябва да бъде като Божията.
Недостатъци в Природата не съществуват, те са само в мисълта на човека.
Има мисли и чувства, които нападат човека като паразити.
Щом мисълта е крива, тя не е Божествена.
Старите мисли крият в себе си отрова.
Лошите мисли и чувства състаряват, те осъждат на смърт човека.
Защо не може да мисли човек? Може ли тревата да расте, ако е затисната с камък?
Светлите мисли усилват кръвообращението. Светлите мисли регулират целия организъм.
Хората мислят, когато ги сполети някакво нещастие.
Дяволът внушава на човека само отрицателни мисли.
Когато умът е пълен с възвишени мисли, Бог е там.
Докато хората мислят един за друг, те са свързани; щом спрат – връзката изчезва.
Излезеш ли от правата мисъл, идват тревоги и безпокойства.
Всяка хубава мисъл струва милиони.
Чистите мисли и чувства правят човека богат.
Светлите мисли правят човека тих и спокоен.
Правата мисъл изтича от Бога.
Само чистата мисъл дава истински Живот и Светлина.
Ако мисълта се раздвоява, тя не е мисъл.
Всичко превръщайте в светла мисъл.
Човек е само този, който мисли правилно.
Бог – това са приятните мисли във вас.
Като мислиш право, ще се подмладиш. Мисълта е положителна сила – тя дава; а чувството е
отрицателно – то всякога взема.
Дръжте мисълта си всякога над земните работи.
Спокойният човек има установена мисъл.
Не можеш да вършиш престъпления, щом мислиш.
Чисти мисли поддържат чиста кръв.
Когато главата е наведена, по-често се възприемат отрицателни мисли.

Плодовете пречистват мислите,чувствата и тялото на човека.
Погледът трябва да е свързан винаги с една Божествена мисъл.
Вашата лоша мисъл е психически трън, който трябва да се извади.
Велики Тайни се крият във възвишената мисъл.
Добрите мисли са Божии мисли.
Лошите мисли и чувства произвеждат мръсно тяло.
Всички мисли, чувства и постъпки се фотографират.
Най-хубавата дреха е светлата мисъл.
Всяка форма е материализирана мисъл.
По лицето се познава какви мисли вълнуват човека.
Очите са резултат от мислите и чувствата.
Човек е отразен в мисълта и чувствата си.
Всеки издава степента на своето развитие чрез мислите си.
Дяволът е крадецът, който ограбва възвишените мисли и чувства на човека.
От къщата на човека се съди за него.
Ако не мислиш право, ще станеш инвалид.
Човек има антена, с която долавя мислите на хората.
Който се храни със светли мисли, и бъдещето му ще свети.
Колкото по-дълго престоява една светла мисъл, толкова повече се увеличава нейната жизненост.
Светлата мисъл има сили, с които разрежда гъстата материя.
Светлите мисли са нашите най-добри приятели.
Каквито мисли имате, с такива същества се свързвате. Смирение и мисъл са големи сили.
Сегашните ти мисли ще изваят твоето бъдещо лице.
Да мисли човек значи да вижда във всичко красивото.
Всички отрицателни мисли са внушения от низши същества.
Правата мисъл освобождава от тормоза.
Целта на живота е да придобиеш права мисъл.
Мисълта за страх е същество, което яде човека.
Който мисли Божествено, ще се освободи от всички ограничения и страдания.

Всяка мисъл за Бога носи благо.
Лошата мисъл е като змия, която се увива и смуче.
Всяка права мисъл е Глас Божий.
Доброто означава права мисъл.
Щом изкривяваш мисълта си, Светлината те напуска.
Всяка мисъл е свързана с определени течения в Природата.
Изкажеш ли мисълта, вече носиш отговорност.
Една мисъл може да слезе от Небето само когато срещне ум, нагоден на нейните вибрации.
Добрият живот е резултат от правата мисъл.
Всяка права мисъл е връзка с някое Разумно Същество.
Правата мисъл е молитва.
Една мисъл е вярна, когато може да се приложи в живота.
Всички мисли и чувства, които храниш към даден човек, се складират в неговото подсъзнание.
Когато светлата мисъл е вътре във вас, вие ще победите всички мъчнотии.
Критиките и отрицателните мисли създават около вас атмосфера,в която можете да се изгубите.
Ако на Земята се освободите от лошите мисли, то и горе ще бъдете свободни.
Всяка положителна мисъл укрепва човека.
Мисълта свързва човека с Божествения свят.
Само мисълта ви ще донесе Рая.
Мислите издават човека – в кой свят живее.
Лошата мисъл създава лош живот.
Ако умът е пречистен, през него вече може да влезе енергията на Божествената мисъл.
Мислите са проявление на Бога, но не самият Бог.
Всеки, който приеме крива мисъл в себе си, обърква живота си.
Мисълта прави живота красив.
Отрицателните мисли изсмукват соковете на живота.
Вярата е тласък на мисълта.
За да те напусне нечистата мисъл, трябва да се очистиш вътрешно.
Всичко, което човек мисли, се отразява в него.

Човек е свободен, когато мисли право.
Има живи и мъртви мисли. Божествените мисли винаги дават плод.
Ако искаш да измениш живота си, трябва да измениш мисълта си.
Божественият свят присъства в нас чрез светли мисли.
От твоята мисъл зависи какъв ще бъде светът.
Да кажеш една лоша мисъл значи да извикаш дявола и да му сториш път.
Всяка отрицателна мисъл е пропиляна енергия.
Някои мисли са като тежък камък и човек дълго ги носи.
Злото е опасно само когато е вътре в мисълта.
За да има човек силна мисъл, трябва да води чист и свят живот.
Човек е отговорен за всяка своя мисъл.
Мислите и чувствата на хората се преплитат.
Правата мисъл е канал, през който тече чиста вода.
Колкото си по-близо до Бога, толкова мисълта е по-права.
Кой може да измени съдбата? Само мисълта.
Животът е творение на вашата мисъл.
Мисли само Бог, а човек отбелязва.
Всяка мисъл трябва да има ухание.
Щом не си господар на мисълта, ставаш неин роб.
Не допущайте тъжна мисъл да взема надмощие във вас.
...................................
Закон:
Навсякъде тайно благославяй с лъчите на Айн Соф (Безкраят).
Елеазар Хараш
...................................
Правилното мислене управлява невидимата енергия.
Мъдрият е надрастнал земното мислене и затова в него вече не се заражда зло.
Ти мислиш само когато изхождаш от Бога, от Истината; другото е само разсъждения.
Мислещият нищо не може да даде на мъката. Мъдрият има сияеща мъка.
Елеазар Хараш

