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Предговор 1
Ангелите са създадени от Божествената светлина, а не от Божията Мистерия.
Падналите ангели са изгубили тази светлина и в тях е останал само огънят, но без светлината.
Ангелите са същества, на които не е отредено тяло; те са извън материята.
Учителят казва: „Ангелите не живеят в Истината, те живеят между Любовта и Мъдростта“.
Сърцето на ангелите е съставено от чиста светлина.
Ангелите са течаща светлина.
Ангелите познават само едно изкуство – предаността.
Ангелите говорят духовно и мълчат духовно.
И говорът, и мълчанието на ангелите имат светлинна природа.
Ангелите изливат мислите си в душата на човека.
Ангелите са разумни, но не мъдри, а човекът е мислещ.
Ангелите са част от светлината на Бога, но не са част от Мъдростта на Бога.
Ангелското сърце е вселена на чистата светлина.
Ангелите се учат в светлината, но дълбоката Мъдрост за тях е непонятна.
Ангелите нямат свободата на човека. Човекът може да стане животно, звяр, чудовище, дори и Син,
а даже и Бог, но ангелът си остава ангел – той е ограничен да живее само в светлината.
Ангелът е духовен, но човекът може да стане и Божествен.
Ангелът няма желания, той има Любов и служене.
Ангелите са творци на чистите мисли и това е тяхната сила, това е техният меч.
Ангелите живеят в светлината, но нямат път към Бога.
Ангелите създават чистите, духовни общувания между хората, а не земните.
Ангелите познават Любовта само като духовно сияние.
Ангелите са невидими, но могат да стават и видими.
Силната чиста и положителна мисъл е като силен ангел хранител.

Ангелите са чист разум в духовно тяло.
Елеазар Хараш
Ноември, 2016 г.
Предговор 2
Когато ученикът победи изкушенията, той се ражда в духа. Тогава се отварят две чакри – говоря
за третото око и сахасрара, наречен от Учителя – центъра на Любов към Бога. Това дава голямо
предимство на окултния ученик да изучава космоса вътрешно и да разговаря с ангелите...
Някои ме питат виждал ли съм ангели. Виждал съм и съм имал стотици разговори с тях, но сега
нямам идея много да ви говоря за това. Пък и няма да ме разберете, защото този опит е мой, а аз
искам и вие да имате свой опит, но първо трябва да станете окултни ученици, които не познават
съмнението, страха, омразата, които са над астрала.
Има формули, чрез които може да се изучава и наблюдава животът на ангелите. Колкото повече
се пречиства човек, толкова повече се среща с ангелите и научава небесни неща. Учителят казва,
че да се изучава животът на един ангел е по-интересно от живота и историята на цялото човечество. Само когато ученикът придобие свещения огън, започва да вижда в невидимия свят. Когато ти
мразиш, ти виждаш ада и безсмислието на живота. Това е заслепяването – омразата не позволява
да виждаш. Само който обича – вижда. Любовта дава светлина, с която се разрешават въпросите
на живота. Тия, които обичат Истината, са на небето и летят, а тия които са на земята, крилата им
са счупени – но сега те отново се учат да летят – те възстановяват волята си – красиви са тези старания, които възвръщат крилата.
Великото Учение на Учителя, което по своята същност е универсално, възстановява първичния
живот – Великата динамика. Трябва да предопредя, че нашето учение не се разкрива на всички,
макар че е толкова красиво и дълбоко. Скоро при мен идваха хора от църквата, група хора и
хвърлиха много проклятия срещу мен и Учителя, разбира се, проклятията не действат, но ние на
такива ангели не разкриваме същността на нашето учение. Ние грешка не правим в това отношение. Има три вида ангели... Всеки трябва да знае това – земни, духовни и Божествени. Като казвам
всеки, това се отнася до всеки, който се занимава с тези въпроси. Земните ангели са паднали, понеже са потъпкали Божественото в себе си.
Красотата на живота се намира в духовните и Божествените ангели и аз искам най-много да
говоря за тях. Без да осъждаме земните, тях просто ще ги оставим настрани...
Как се хранят ангелите? Като правят добро, те се хранят духовно. Основният елемент в тяхната
храна е Любовта. Любовта е изобилието на живота. Ангелите живеят в Любовта и поглъщат този
живот, той се излива в тях и ги изпълва. Всъщност това е животът на Бога. Ангелите се хранят
вътрешно... те получават този живот отвътре – от Великото Божествено начало, Великото вътрешно начало. Ангелът е всякога неизменен на Бога, при всички изпитания.
Отново искам да се върна на основния елемент на живота – Любовта. Човек е изпратен на
земята, за да развие висша Любов към Бога така, както е при духовните и Божествени ангели.
Ангелът е щастлив, понеже е приготвил вътре в себе си Божествени условия за вселяване. Поради чистотата си, ангелите имат в себе си вътрешна сила. Ангелът побеждава всяко зло, защото той
работи с абсолютния закон на вярата... Само чистите получават енергия от духа, с която побеждават злото. Щом обичаш Бога и ангелите, ще те обичат... Щом Бог живее в тебе, ангелите често ще
те посещават. Щом в теб има Божествена Любов, ти ще бъдеш като магнит за ангелите, защото ангелите винаги се стремят към своя първоизточник, към своето Начало.
Когато те обича ангел, той усилва твоята воля, твоята светлина, твоя морал – той просто те изпълва със своя живот, със своя мир и хармония.

Когато те обича човек, ти постепенно губиш силата на своята воля, силата на своя живот и светлина..., т.е. ти се обезличаваш, ти остаряваш и погрозняваш – това е любовта на сенките и призраците... Ангелската любов е чиста, а чистата любов е недостъпна за разрушителните сили на природата – всичко чисто се пази от Бога...
Ангелската вяра е неизменна – тя изтича от дълбокото познаване на духа.
Ангелът е изграден от светли мисли, това е неговата крепост, това е неговото духовно тяло. Ангелът винаги пази чистотата на своите мисли, той е винаги буден за Словото.
Ангелите са слуги на Любовта – те знаят на кого слугуват, те знат, че има само един господар.
Ангелската любов разпилява злото, понеже чистата любов има съвършена динамика. Злото се побеждава с динамика, а Любовта, казва Учителят, е всякога динамична... това определя постоянно
разрушение на злото... съвършената динамика е съвършено оръжие.
Ако ангелът има условия да влезе в тебе, той ще устрои съвършено нов живот. Спомням си, когато съм се приближавал до ангелите... тяхнта вътрешна красота ме е изумявала... Разговорите ни
бяха свещени, изпълнени с красотата на великия и първичен живот. Никога няма да забравя ангелското ухание.
Ако ангелите нямат условие да влязат и да живеят в тебе, ако вратата е затворена за тях, дяволите много ще ви мъчат, докато се възстанови отново първичната разумност, която всъщност е найважното условие.
Чистотата на ангелите определя чистата енергия – тази енергия е ключът на абсолютния свят. Тази енергия освобождава човека от всички ограничения. Аз съм наблюдавал как ангелите воюват
със злото... Те имат много методи..., но преди всичко воюват със своята енергия. Те я насочват към
злото чрез силата на своята воля, а ние знаем, че чистата енергия е всепроникваща, това, което
прониква – преобразява... Там, където има проникване, има и завладяване. Колкото е по-голяма
чистотата, толкова по-голямо е проникването. Чрез принципа на проникването Бог владее над
всички същества. Ако ангелът проникне в човека, ще има преобразяване. Ангелът може да влезе и
да учи човека вътрешно, но все още малко са хората, които могат да дадат идеални условия на
ангелите да се вселят в тях, да живеят в тях и да ги учат. Ангелът се вселява само там, където има
много силен стремеж, там, където има чистота в мисли, желания и постъпки.
Ангелите бягат от полъха на всичко отрицателно – завист, омраза, критика, ревност, лъжа. Това
са задачи, които хората трябва да разрешат, защото лошите качества са входове за злите духове –
това са психическите разбойници. Те главно ограбват енергията и с това изтощават хората... Ангелите винаги помагат, те винаги внасят енергия, те винаги повдигат. Този, който може да стане свободен от греха, той става и свободен от света и ограниченията, наречени време и пространство.
Свободата е същността на реалния свят, това е свят без граници. Ангелите са чисти духове и затова
им се дава да проникват в реалността. Ангелите проникват и във време и пространство, за да помагат на хората.
Чистият живот се изявява като висша Любов. Такъв живот не се нуждае от ритуали и обреди, защото действията на Любовта са действия на Бога. Любовта е свят, който превъзхожда всички науки и религии. Любовта е свят извън времето и пространството. Докато лъжата е ограничен свят, тя
е затворена във времето и пространството, тя е затворена в илюзията... Истината е символ на чистото съзнание. На това съзнание света не оказва никакво влияние. Светът е още срича, той още не
знае да говори, не се знае още Божествения език. Не случайно Учителят казва: „Говоренето на хората в сравнение с ангелския говор е като гръмотевици“... Аз съм слушал как говорят ангелите –
всяка ангелска дума ухае, има един особен аромат в ангелските думи... Ангелските думи трептят,
светят и пречистват. Има думи, които топлят, има думи, които осветляват. Ангелите воюват с трептенията. Трептенията са оръжие на живия огън, на живата светлина. Защо всеки човек търси
истинската Любов? Защото тук сияе животът – първичният живот. При истинската Любов енергията
се повишава. Ако човек няма енергия, той няма и живот.

Ангелите са отворени само за висшите влияния, а дяволите, само за низшите. Светлата мисъл е
криза за дявола. Дяволът, например, се измъчва, ако направи безкористно добро – това не е неговата същност. Когато човек започне да пречиства своя живот, дяволите в него стават недоволни, за
тях вече става тясно и мъчително.
Да медитираш в истинския смисъл на думата, значи да се чистиш духовно. Да медитираш, значи,
да се храниш с Любов, Мъдрост, Истина...
Основната храна на истинските хора, а също и на ангелите, е Любовта – живата вода. Ако пиеш
Любов, душата ти диша особен живот. В този живот злото се чувства натясно. Медитацията е един
прекрасен метод, но трябва да вървиш по пътя на пречистването, за да се домогнеш до истинската
медитация. Ако мразиш, ако завиждаш, как може да медитираш и как можеш да възприемаш висшите влияния.
Чистотата е късият път за постигане на Бога. Чистотата е късият път за постигане на свободата...
Само свободният може да прониква в Истината. Свободата, това е най-красивият живот, защото
свободата, това е живот в духа. За ангелите не съществува свят и място, а вечност и вечни отношения..., т.е. безсмъртни отношения. Чрез чистотата ангелите осъзнават своята сила и мощ. Чрез чистотата ангелите осъзнават своята сила и мощ. Чрез чистотата ангелите са свободни от земни вериги..., т.е. от земни заблуждения. В ангелския свят думите страх, омраза, завист, студ, са непознати... Ами знаете ли как звучи думата пенсия в ангелския свят – тя е цяло чудо...
Ангелите винаги светят... тяхното битие е чиста светлина. Земните, т.е. падналите ангели просветват само то време на време, това са малките празници за тях. Ангелът е чисто излъчване, чист
образ на Любовта. Това излъчване е извън време и пространство. Чистотата е висша духовна сила,
висша преобразяваща, т.е. алхимична сила. В този смисъл чистотата е оръжие – духовно оръжие.
Без тази висша сила, злото винаги се промъква и черпи енергията. Нечистотата трябва да умре –
така и злото ще умре. В чистотата, в ангела, няма вход за злото – злото няма никаква възможност
за проникване. Да тръгнем по пътя на пречистването, значи да тръгнем по пътя на висшия свят.
Идва времето на жътвата – нечистите няма да могат да понесат часа на духа – те ще останат назад. В своето развитие, те са негодни за новата раса. Казвам: Само чистият ще устои на Истината,
на нейния огън, защото чистотата е огнен принцип. Чрез чистотата вие сте в безопасното поле –
каква наука, или религия могат да ви помогнат ако не сте чисти. Истината е огън, който ще разпилее всичко нечисто. Нечистият не може да се съедини със Словото, което дава живот. Животът за
нечистите винаги е бил тежък, защото Бог не присъства в нечистия живот, но в ангелския живот
красотата е така пълна, че този живот надминава всички изрази – в този живот участва Бог.
Новият живот започва още оттук, на земята и сега. Щом си нечист, винаги ще имаш много желания и то ненужни – те са твоите препятствия. Що се отнася до пречистването, ще ти кажа – ти само
реши сериозно да се пречистиш. Има много помагачи и видими и невидими, те чакат твоето решение и твоя стремеж. Оправянето на твоя живот започва от малките работи. Щом си нечист, лесно
ще паднеш в омразата – това значи да пиеш духовна отрова. А знаете ли какво пият ангелите? –
Любов. Живата вода, наречена още еликсира на живота. Ще се раждаш и ще се прераждаш, докато се научиш какво да пиеш и какво да ядеш. Земният хляб отново трябва да стане небесен, но човек, но човек трябва също да се промени. Физическото тяло трябва да се разтопи, както снегът и
ангелът трябва отново да се облече в своята лъчиста материя – това е Възкресението, това е новото съзнание, това е новият живот. Който пие живата вода, е озарено същество, той свети, знаете
ли каква вътрешна красота има в него. Това е пътят на ученика. Ако можете да надникнете в тази
красота, бихте се изумили. Това е пътят на учениците от Бялото Братство. От чистота към святост и
от святост към съвършенство.
Тази книга е една дълбока и свещена благодарност към моя Учител, който е известен в света под
името Беинса Дуно... Петър Дънов.
Нека тази книга освети пътя на земните ангели и им помогне отново да се върнат при Бога.

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов.
Елеазар Хараш
Май, 1992 г.
Животът на ангелите
С възвишено настроение просто се качваш при ангелите и се ползваш от енергиите, знанието и
силите на ангелския свят.
Светлината на очите идва от ангелите.
Дали Висшият свят и Бог живеят в тебе, се познава по светлината, която излиза от тебе.
Господи, нека Ангелът на вдъхновението ме посещава всеки ден.
Бог е скрит и от погледа на ангелите.
Едно ангелско чувство струва повече от 1000 човешки.
Ангелът помга на хората незабелязано..., като че ли човек сам си прави всичко.
Не може да мислите правилно, ако не сте в хармония с ангелите.
Когато ние говорим най-логично, ангелите и серафимите се хващат за корема.
Как се хранят ангелите? С порите си черпят жизнената енергия.
Животът на един ангел е по-интересен от цялото човечество.
Светлината в слънчевата система се дължи на ангелите.
Корените са човешката любов, клоните са ангелската любов, а плодовете са Божествената Любов.
Ангелите са тези, които съобщават висшите знания.
Сърцата и умовете на ангелите пламтят от Любов.
Когато ангелът ти говори, в тебе настъпва дълбок мир.
Ако вървиш по правия път, постоянно ще просветваш.
Чрез цветята ангелите говорят за ония светове.
Цветовете и уханията са ангелски говор.
Ако не си радостен, значи не владееш науката на ангелите.
Ангелите са духове – служебни.
Нашите души са в тяло. Ангелите са безтелесни – те леко летят навсякъде.
Леките и светлите неща летят нагоре..., тежките падат надолу.
Ангелите имат задача от Бога да сътрудничат на хората.

Любовта преобразява човешките клетки в ангелски.
Благодарността е ангелско чувство.
Човек мислии чувства чрез ума и сърцето на ангелите.
Когато човек работи за Бога, винаги има небесни помагачи.
Между ангелите брак не съществува.
Ако горе два ангела си кажат груба дума, от тях помен няма да остане.
Ангелите разбират дълбокия смисъл на природните закони.
Само за миг ангелът преброжда цялата вселена.
Всички хубави настроения са под ангелско влияние.
Защо лицето на любящия човек свети и е красиво? Защото ангелът е в него.
Ангелите постоянно ни говорят.
Вдъхновението е посещение от ангелите.
За женитбата... В красивата мома влиза един ангел да изпълни определената си задача – тогава
красотата на момата става пленителна, покоряваща и се явява женитбата.
Това, което човек прави с гласа си, ангелът го внушава тихо.
За да ви посещават често ангелите – това зависи от вас.
Само мислете за ангелите – те ще дойдат. Мислите са Божия сила.
Светлата мисъл, която ви посещава е небесна гостенка.
Светлата мисъл е от ангелите, които ви обичат.
Гласът на ангелите винаги внушава радост и мир.
В дълбокия мир ще чуете гласа на ангелите.
Това, което внася тревоги, е дяволът.
Ангелите са победили всички изкушения.
Трябва да разширите съзнанието си, за да дойдат ангелите и да ви посетят.
Щастието започва от царството на ангелите.
Слушай небесния глас, а не земния.
Винаги, когато мислиш, чувстваш или постъпваш, гледай дали ангелите те одобряват.
Ако си одобрен, ще познаеш това по малката вътрешна радост.
Да умреш за низшия живот, значи да се родиш за ангелския, висшия живот.

Когато ангелът се проявява, дяволът изчезва.
Трябва да си чист, за да влезе Божественото в тебе.
Ако живееш чисто, ще разбереш всичко останало.
Пречистения ум и сърце са абсолютен ключ.
Ако се настроиш на вълната на ангелите, херувимите, серафимите, ще научиш чудни неща.
Когато призовеш ангелът, той идва... Ако не го призовеш, идва дяволът.
Кога човек пропада? Когато дяволът се настани в него. Кога се издига? Когато ангелът се настани в
него.
Ангелите са постоянно до нас, само ги призовете.
Ангелите се застъпват само за ония, които се молят и уповават на Бога.
При концентрация на мисълта, ангелите веднага идват.
Ако ангел види, че вълк яде овца, той никога няма да каже: „Защо я изяде?“, а ще каже: „Изяде ли
я? Сега чакай кармата“.
Ангелът знае, че не може да измени вълка и устройството му.
Всеки ангел е на възраст милиони години и е винаги млад.
Всяка красива мисъл е пошепната от един ангел.
В човешкият свят е така устроено, че радостта бързо свършва, а в духовния няма край.
Ангелите наблюдават вътрешните неща в човека – копнежите, стремежите.
Ангелите са удостоени с постоянно щастие.
Ангелите живеят във вечността, в безкрайната и неописуема радост, а човек живее в ограничение
– ад.
Смирението ви трябва да бъде като на ангелите.
Когато живеете чисто, ангелът ще запали сърцето ви с една тъй гореща Любов.
Ангелите се проявяват шепнешком, като така внасят своите възвишени идеи.
Ангелът е всеки, който върши Волята Божия.
Ангелите никога не искат да изпъкват.
Който пише, е изпълнител – вдъхновителят е друг.
Цветята са изложба на ангелите.
Методи за връзка с агелите:
1. Размишления върху живота на Ангелите:
* за тяхната мекота

* за тяхната сила
* за тяхното въздействие
* за тяхната любов
* за тяхната мъдрост
* за тяхната истина
* за тяхното служене
* за тяхното смирение и т.н.
2. Любов към тях... Когато имаш Любов към едно същество, то ще ти се изяви... създават се
условия да го видиш и говориш с него.
3. Любов – общение – това общение има голям резултат. Най-напред трябва да се запознаеш със
своя ангел – хранител.
Цветята са връзка между ангелите и хората.
Уханието не е от цветята, а от разумните същества.
Степените на ангелите се определят от степените на тяхната любов.
Ангелът върви тихо след човека и го съветва какво да прави.
Ангелите живеят чисто... Когато живеете чисто, всички тъмни сили ще бягат от вас.
Всичко, което човек прави, първо го знаят ангелите горе, а после и долу на земята.
Щастието е качество на ангелите.
Окултният ученик побеждава, когато призове силите на Небето.
Падналите ангели са упоритите синове на Бога.
Падналите ангели са оковани в гъстата материя, да научат уроците си.
Мозъкът на ангелите по интензивност на вибрациите е една могъща сила.
Ако застанеш до един ангел, как ще се почувстваш?
Ако имаш висша мисъл, ти се свързваш с висши същества.
Гласът на ангелите е тих и възвишен.
Има един въпрос, по който ангелите са невежи – що е скръб, страдание, мъка.
Светлината е изявление на ангелите.
Ако ангел ви погледне – той ви преобразява.
Ангелите се прекланят пред Любовта.
Кой събужда човека? Оня, който се грижи за него.
Един ангел като направи глешка 10 000 хиляди години не го приемат горе.
Един ангел има знанието на цялото човечество.
Ангелите сами се досещат каква е волята на Бога.

Ангелът не е способен да каже нещо отрицателно.
Човешкият говор в сравнение с ангелския, е гръмотевици.
От говора на ангелите се разпръсква светлина.
За ангелите няма смърт и прераждане.
Тая интелигентност, която я има в растенията, е от ангелите.
Цветята са деца – картини на ангелите.
Най-низшия живот на ангелите, е по-висш от най-възвишения живот на човека.
Имаш хубаво разположение – ангел те е посетил с хубавите си мисли.
Някой път ангелите се вселяват в човека за 10-15-20 години и работят чрез него.
Всички ангели се събират около онези, които имат възвишени стремежи.
Когато някой ангел посети човека, той става идеалист.
Ангелът може да лекува със своята мисъл от разстояние.
Слушай езика на ангелите – висшите трептения.
Ангелите са постоянно до нас, за да ни помагат.
Възвишеното настроение е пропуск за невидимия свят.
Просто нагласяваш мозъка си на вибрации и влизаш във връзка с ангелите..., т.е настроение
подобно на тяхното.
Човек е врата за невидимия свят.
Чистата мисъл е достояние на ангелите.
Ангелите имат тела, високо организирани с лъчиста материя и голяма скорост на движението.
Ангелите и дяволите, това са две движения в противиположни посоки.
Ангелът винаги отговаря.
Красивият поглед на ангела показва, че неговият свят е устроен.
Този поглед има ангелски вибрации.
Злато, сребро, пари, не са потребни на ангелите.
Ангелите се намират в тих покой на съвършенство и радост.
Ангелите са по-тихи от мълчанието и водата.
Чрез очите и носа човек е свързан с ангелския свят.
Разликата между ума на един ангел и един човек, е както между ума на един човек и една жаба.

Когато си при хората, първо трябва да ги обичаш, а после те... Когато си при ангелите, първо те те
обичат, а пък ти, ако искаш.
Ангелите носят в себе си Великия живот.
Щом имаш светли мисли, приет си при ангелите.
Ангелът като срещне един човек, го изпълва със светлина.
На небето за един лош поглед, може да те излкючат за 10 000 години.
Ангелите имат само положителни мисли.
Цветята, това е прекрасния и мълчалив живот на ангелите.
Късането на цветята е осъждане на смърт.
Когато си в настроение, си под влияние на небето... Когато си без настроение, си под влияние на
земята.
Ангелът, каквото срещне по пътя си го целува.
От ангелското сърце постоянно блика Живот, Любов, радост, мир.
Благодарение на техния импулс, хората живеят.
Ангелът как ще обиди някого, когато в речника му няма обидна дума.
Ангелите взети колективно, се наричат небе, защото те го образуват.
Отличително качество на ангела е, че от главата му излиза светлина.
Както ние наблюдаваме предметите, така ангелите наблюдават нашите мисли.
Божественият свят е невидим за самите ангели.
Ангелите обитават в света на творбите, творението.
Ангел значи улей – улей към долните светове.
Когато обичаш човека, той е като ангел за тебе... Щом го разлюбиш, той е като дявол.
Чистите на се занимават с нечистотата на другите.
Чистият е винаги доволен.
Бъдещето на Ангелите зависи от връзката с нас.
Ангелът Господен се застъпва само за ония, които се молят на Бога.
Ангелите постоянно ни говорят. Всичко възвишено е от тях.
Красотата на ангелите е вътрешна.
Ангелът като слезе между хората, веднага се познава – дето мине ангела, всичко се изменя.

Когато ангелите пеят, слънцето свети и светлината идва.
Когато водиш тих и чист живот, ангелите често ще те посещават.
Ангелите не боледуват.
Ангелите имат диплома за смирение, спокойствие, търпение, въздържание, послушание.
Любовта е ангелско състояние.
Ангелът е светлината на живота.
Недоволството е качество на дявола, а доволството е ангелско качество.
От очите на ангела излиза нещо радостно и светло.
Свободата е от Божествения свят, тя даже не принадлежи и на ангелите.
При ангелите се ходи с възвишени мисли.
Ангелът говори с езика на радостта и светлината.
Дяволът винаги напада, ангелът винаги се брани.
Дяволът живее за себе си, а ангелът за другите.
Ангелът напада само по заповед на Бога и тогава се вижда могъщата му сила.
Всеки живее, но кой живот е истинският?
Ангелската любов е свободна от страсти.
Ангелът вижда само Божественото, положителното, красивото.
Подобното вижда подобното.
Когато те погледне ангелът, ти се разтопяваш.
Вярата е качество на ангелите.
Човек е същество, което се движи от тъмно на светло, а ангелът – от светлина в светлина.
Ако живееш чисто, ще познаваш ангелите.
Когато живееш порочен живот, дяволът е вътре, а ангелът е отвън.
Когато живееш чист живот, ангелът е отвътре, а дяволът е отвън.
Човек се учи, а ангелите служат.
Ангелите се намират в мислите и чувствата на човека.
В поздрава хората са външни, а ангелът е вътрешно активен.
Хубавите чувства са ангелите в тебе.
Ангелът е винаги млад, защото от всичко се учи.

Методът за връзка с ангелите е да се мисли за тях – мисълта подготвя връзката.
Човек е мислещо същество, а ангелът е разумно.
Мислите и енергиите на ангелите образуват подсъзнателния склад на миналото.
Интуицията, това е нашепване на ангел-хранител.
Щастието блести в сърцето на ангелите.
Двама души, които се обичат Божесвено на небето, се превръщат в една душа..., т.е. в един ангел.
Скритото в човека е открито за ангелите.
Животът на ангелите е радост и Блаженство, защото той се състои само в правене на добро.
В ангелската любов е отхвърлена идеята за заслуга.
Ангелите имат голяма власт, защото служат на Любовта безкористно.
След смъртта нищо не препятства на светлите духове да стават все по-мъдри... Докато на земята
има препятствия.
Човек върви по пътя на мисълта, а ангелът върви по пътя на вечната светлина.
Светът на светлината е Божествен свят, а светът на топлината е ангелският свят.
Само Любовта може да ви свърже с възвишените същества.
На небето отношенията са вътрешни и красотата е вътрешна.
При каквато и трудност да се намирате, ангелите ще ви помогнат.
Ангелите пазят всичко, което е свързано с Бога.
Вашите мисли постоянно привличат ангели или дяволи.
Трябва да нагласите мозъка си на ангелска вълна..., т.е. на тяхното психическо настроение и чрез
своята мисъл да ги привлечете.
За да възприемеш мисли от ангелския свят, трябва да си чист.
Светлите мисли влизат в човека, когато до него се докосне ангел.
Между ангелите няма неразбиране, то съществува само между хората.
Трябва да възприемеш ангела в себе си, за да разбереш неговия живот.
Ангелът е нещо много по-високо от човешкия свят.
Един 70 г. човек разправял своята опитност... Някога на младини видял млада, красива мома с
ангелско лице и с ангелски поглед. Тя го погледнала и му се усмихнала – той запечатал тази
усмивка в себе си и я носил цял живот. И жена имал, и деца имал, всички измрели, но погледа и
усмивката останали завинаги в съзнанието му.

Божественото никога не изчезва, то е паметно – този красив поглед бил ангел, въплатен в момата... т.е. дядото е срещнал ангел и не е могъл да го забрави...
Ангелите нямат нищо общо със смъртта.
Ангелът е велик слуга на Любовта.
Ангелът е Любов. Затова той е в постоянна връзка с радостта, мира, хармонията.
Ангелите са блажени, защото са се жертвали за Господа – те са му верни докрай.
Всички ангели са умрели за низшия живот и изкушенията.
Ангелът е изобилен на радост, но не може да ни я предаде, защото не можем да я понесем.
Радостта при ангелите е много интензивна, поради качеството на вибрациите.
Ангелите тайно ни посещават.
Ангелът е положителен, а дяволът е отрицателен...
Всичко положително носи живот, а всичко отрицателно – смърт.
Ти казваш, родил се е човек. Виждам, родил се е човек, но ангелите го виждат умрял.
Ангелът постоянно помага на хората, а дяволът постоянно пречи.
Ангелът говори само Истината, затова е богат.
Ангелът свети, защото живее в Истината.
Чрез Любовта ангелите са си осигурили прекрасен живот.
Ангелите всеки ден ни проникват с тихи и красиви мисли.
Всички светли мисли са свързани с ангелите.
В света на ангелите всичко е живо и активно. Това е свят на вдъхновение.
В света на ангелите мисълта е много по-жива.
Човек може да влезе в ангелския свят само ако има сродство с този свят.
С възвишеност, със смирение, с Любов, с мир... можеш да влезеш в този свят.
Красивите мисли са духовна баня.
Ангелът е изоставил низшия живот и затова има на разположение целия свят.
Човек не може да влезе във висшия свят, докато не изостави всичко отрицателно: гняв, омраза,
завист, злоба, алчност.
Ако вашите мисли и чувства са чисти, вие често ще влизате при ангелите.
При смъртта тези, които имат чисти мисли и чувства, ще влязат в ангелския свят, а тези,които имат
нечисти мисли и чувства, ще отидат при злото.

Колкото по-висш е един свят, толкова по-чиста е материята.
След смъртта чистите и безкористни хора се пробуждат направо в идеалния свят.
В ангелския свят светлината е интензивна. Там болест не може да припари. Веднага ще изгори.
Ангелите са светли поради техните желания.
Който вярва и умира с радост, той отива в ангелския свят.
Когато човек умре, той не разбира , че е умрял, освен когато ангелът го пробуди и му разкрие
тайната, т.е. като му отвори духовните очи.
Ако човек умре покаян и с красиви мисли и чувства, ангелът стои до него и никой не може да припари... Дяволите не смеят да се приближат.
Ако човек умре непокаян и безверник, ангелът стои настрана! Тук дяволът има власт да измъчва
човека.
След 40-ия ден душата си взема сбогом с близките и отлита в небето със своя ангел хранител.
Ангелите са безсмъртни, те са извън времето и пространството, а смъртните са във времето и
пространството.
В речника на ангела думата смърт я няма.
Науката иде от възвишените области на невидимия свят.
Физически ти можеш да живееш на земята, но с ума и сърцето ти можеш да живееш във възвишените светове.
Истинската наука иде отгоре, от невидимия свят.
На земята ще работиш, а в невидимия свят ще се учиш.
Колкото по-възвишено мислиш, толкова повече ангели привличаш.
„Ангели, искам да поживея малко сред вас.“ – когато мисълта ти е красива, ангелите винаги ще те
приемат.
Умът и сърцето ви трябва да отговарят на ангелските, за да влезете при тях.
Ангелите са изучавали хиляди години Любовта и сега продължават да я изучават.
В ангелския живот злото е отвън, а в човешкия живот е отвътре.
Лошият живот съществува, но не и за ангелите.
Когато обичаш някого, ти обичаш светлото същество, което го е посетило.
Ако религията не ви свързва с ангелския и Божествения свят, за какво ви е тя.
Някога Ангелът вижда една мома да плаче. Тя му разказва историята на своята любов, че обичала
някого и той ѝ изневерил. Той слуша внимателно и се чуди каква е тая любов, от която човек пла-

че. Ангелът я утешава и казва, че е направила добре, дето е поляла градината си. Когато момата се
успокоява, ангелът си отива. Каквото научи на земята, ангелът си го записва.
На другия ден ангелът вижда пак същата мома да плаче. Защо плачеш – баща ми умря, че как
така баща може да умира – не плачи, аз ще го върна отново на земята, като малко детенце, което
ти ще носиш на ръце и ще му се радваш, ще пазиш добре детенцето, ще гледаш да не умре.
Бог изпрати ангелите да погубят Содом и Гомор и тогава се вижда тяхната сила.
За ангелите не съществува тъмнина.
Стремете се да живеете в ангелския свят..., т.е. възвишено.
Мислете често за ангелите, за тяхното съзнание.
Изобщо имайте любов към ангелите и те ще ви се изяват.
Когато настъпиш едно цвете, ти настъпваш ангел.
Когато човек има възвишени стремежи, тогава светли духове го обикалят, и работят за неговото
повдигане, за да го подготвят и се вселят в него.
Ангелът не знае какво е груба дума. Що е лоша постъпка, що е спор, гняв...Ангелът е светъл лъч на
Божията мисъл. Ангелът може да преброди всички тъмни места, без да се окаля.
Ангелът лети само с тази цел в пространството – да възвиши всичко, което срещне.
Волята на ангела е чиста светлина.
Ангелът много не говори, той чисти, възвишава и отминава.
Създай си възвишено настроение и ангелите често ще те посещават.
В ангелския свят светлината и водата не се плащат – те са в изобилие, но се ползват разумно.
Ангелът като работи, произвежда светлина. При любовта ангелите са винаги с вас.
При гняв, злоба, омраза, ангелите ги няма.
Само с чист ум и сърце можеш да привлечеш ангелите при себе си.
Ангелите нападат нисшето в нас, за да ни освободят от него.
Ако вие дадете приемущество на ангела в себе си, той знае как да погълне злото.
Срещу злото само небесна помощ.
На небето не съществува ангел, който да е намръщен.
Любящият е крайно предвидлив. Ангелът му нашепва всичко и го подготвя.
На човешки език може да се говори без любов, но на ангелски не може.
Когато човек започне да мисли, ангел се е заселил в него.
Има Божествени ангели, има духовни, има и земни.

Ангелите могат да действат, само когато ти станеш мост.
Вашият светъл живот се струи от ангелите.
Ангелите имат вътрешно разбиране, а хората – външно.
Ангелът се проявява в светлината, той търси само възвишени души и в тях се проектира.
Ангелите на могат без Любов, така както дяволът не може без омраза.
Ангелите се хранят с Любов, а дяволът – с омраза.
Човек изучава Любовта, а ангелът я прилага. За ангела всичко е красиво и Божествено.
Ангелското сърце винаги свети, защото е познало Истината и Любовта.
Когато змията излъга, тя изгуби краката си.
Когато човек излъга, той изгуби висшия свят – лъжата не се понася в Космоса, тя е област на
атрофия – разлагане.
Ангелите се хранят, само с възвишена храна.
Ангелът винаги мисли небесно... т.е. чисто.
Силата на ангелския живот е вътрешна.
Клетките на ангелите са светещи.
Ангелът има само един идеал – вечната Любов.
Любовта е свят на безсмъртието, а свят, в който Любовта отсъства, е свят на смъртта.
Страданията са чужди на ангелите – те нямат такива органи и клетки.
Ангелите създават свещени отношения с всичко.
Само Бог е, който открива Истината в света – от човека зависят усилията и старанията, правени с
Любов.
Ангелите са намерили и познали Любовта – затова са горе. Хората сега я търсят и изучават – затова
са долу..., т.е. в низшето съзнание.
Ангелът е постигнал Истината и има голяма свобода във вселената.
Блаженствата са методи за влизане във връзка с ангелите.
Ангелът е придобил вечния живот – той живее в свят без противоречия, в свят без тъмнина.
Ангелът се храни само с възвишена храна.
Любовта за ангела е свещен свят.
Когато ангелът влезе в човека, човек придобива космическата Любов.
Ангелите живеят в светлината на Любовта.

В Любовта никога няма лишения. Любовта е свят на изобилието.
Завист, злоба, недоволство, омраза , отчуждават от ангелите.
Сам Бог се радва на възвишените мисли и чувства на човека.
Истинската печалба на човека е, когато изостави човешкия живот и премине в духовния.
Детето е ангел. Някои казват, че то лази, но то се моли, то гледа към своя небесен баща, то гледа
към възвишения живот на небето.
Ангелът е щастлив. Щастлив значи разумен, а нещастен значи неразумен.
Прераждане ще има, докато станете чисти същества, чиста същност.
Истинската вяра е отношение към възвишеното. Който отрича възвишеното, му се изпращат
страдания да мисли право.
Който има чиста вяра, той се свързва с ангелите.
Щастие, значи връзка с Бога, с Любовта, с възвишеното.
Доволство, благодарност, мир... са говор, че невидимия свят ви одобрява.
Само чистият живот осигурява успех.
Чиста Любов и чиста Истина са храната в Божествения свят.
Законът на Любовта е законът на Космоса. Дето чистият живот е слаб, там болестите и страданията
са силни.
Да се движиш по правата линия, значи да се върнеш оттам, откъдето си дошъл.
Бог благославя чистия живот с Безсмъртие.
Когато ангелът обича, Божественото го храни със своята светлина.
Ангелът е постоянен в Любовта и Истината, а човек е непостоянен.
Отричането на Любовта, значи пропадане в низш свят.
Приемането на Любовта, значи качване във висш свят...
Ангелите са се освободили от всички противоречия и заблуди.
Кой обича? Ангелът във вас. Кой боледува? Злият дух във вас.
Зад идеала е скрит чистият дух.
Който люби, има светлина, с която вижда.
Изгубиш ли чистия живот, превземат те дяволите. Изоставиш ли нечистия живот – превземат те
ангелите.
Ангелът се възхищава, когато човек побеждава изкушенията.

Отворете вратата на ангелите, за да тече великия живот във вас.
Хранете ангела във вас, а не дявола. Не хранете дявола, т.е. не хранете греха.
Щом не се храните със светли мисли, ангелите ще избягат.
Чистият живот е господар на злото.
Енергиите на Любовта пропъждат всичко нечисто.
Всяка светла мисъл е живо течение.
Да разсъждаваш чисто и дълбоко, това е от ангела... Да разсъждаваш повърхностно, е от дявола.
Всичко повърхностно умира. Не запушвайте притоците на живота.
Чистата ангелска Любов прави човека щастлив.
Любовта в човешкия свят се явява и изчезва, но в ангелския свят тя постоянно грее.
Любовта за чистите никога не се губи.
Ангелът винаги освобождава човека. Дяволът винаги го връзва.
Най-красивите неща са извън времето и пространството.
Злото ограбва чистите, а доброто ограбва дявола.
Който не носи великата идея за Любовта в себе си, не може да се качи в ангелския свят.
Ангелския свят е вечна молитва за Любов, мир и хармония.
Дайте ход на светлите мисли в себе си.
Ангелът не само е намерил правия път, но го е извървял.
Една ангелска мисъл се справя с много тъмни.
Само който обича, живее.
Само щастливите, т.е разумните, са живи.
Затова е изпратен дяволът. Щом не обичаш, да те мъчи, да страдаш.
Първата Божия заповед е над всичко... Обикни Бога и Той ще те научи на всичко – Той ще те научи
да обичаш като ангел.
В ангелския живот слънцето никога не залязва.
Земята е място за чистене на падналите ангели.
Земята е място за чистене, а не за живеене. Всички, които са дошли да живеят, ще станат
инвалиди.
Божественият живот не търпи никакви грешки, затова трябва да се изчистим и да станем достойни
за него.

Ангелите правят всяко нещо с Любов.
Всяко нещо, правено с Любов, внася чиста прана.
Ангелите са победили мъчнотиите със своята Любов. Така те са дали ход на Бога в себе си.
Щом си отхвърлил Любовта, ти си отхвърлил Бога. Така човек остарява и има противоречия и
смърт.
Ангелът мисли правилно, защото обича Божествено.
За ангела е важна само Любовта. Само тя осигурява вечността.
Ангелът е вътрешно буден и нищо не може да го изненада.
Будността е качество на Любовта, а Любовта разпръсква всички тъмни сили.
Животът на ангелите е молитва, а молитвата е предвидливост. Така злото се премахва предварително.
Молитвата се проявява само в разумния живот.
Без чист живот идат психическите разбойници, да ви ограбват и учат на разумност.
Вашето вътрешно радио трябва да е затворено за лошите внушения, а отворено само за ангелите,
т.е. само за светлите мисли.
Всички ангели са били волеви. Така те са надраснали условията.
Любов, доброта, светлина – това е ангелсият път, това е пътят към космическия живот.
И ангелът, и дяволът, се проявяват така, както е тяхната същност. И докъдето ги е довела
еволюцията.
При ангелите смирението е на първо място. Докато при дяволите е гордостта.
Ангелите бягат и от най-малката лъжа.
Чистият живот носи безсмъртие, а нечистият смърт.
Пуснете Любовта в себе си и тя ще ви изчисти.
Боли те глава – любовта към Бога е неправилна. Болят те гърдите – любовта към ангелите не е
правилна. Боли те стомахът – любовта ти към хората не е правилна.
И за ангелите има чудеса – гневът, омразата, злобата – това са чудни неща за ангелите.
Който обича Божествено и говори истината, събира ангелите около себе си.
Огънят ще изгори всичко преходно, за да остане само чистата Любов.
Ангелите изпълняват Волата Божия във всички светове.
Ангелите сами палят Любовта си и горят в нея.

Светлите мисли са пътят към ангелите.
Всеки, който живее в Божествения свят, лесно се справя с проблемите си.
Тъмните мисли ограбват човека, а светлите го повдигат.
Който живее чисто, като умре продължава да живее в по-висок свят.
Земните неща винаги създават трагедия, а ангелските винаги радост.
Човешкият живот заробва, а ангелския живот преобразява.
Смърт, трагедии, драми и комедии има само в човешкия свят.
В ангелския свят няма остаряване и губене на красота.
Ангелът се облича винаги с бели мисли – мисълта на ангела винаги свети.
Всички, в които гори силен стремеж към Любовта, ще станат ангели, т.е. ще бъдат приети в
Божествения свят.
Всеки, който отрича Любовта, умира, а всеки, който я разбере, започва нов живот.
Любовта е светлина, тя вижда всичко и осветява всички неща.
В Космоса първо се обича Бога, а после всички негови творения.
Когато човек е любящ и доволен, ангелите са в него.
За невидимия свят са важни само любящите – за тях вселената е отворена.
Чистият живот произвежда разумност, мир, хармония.
Дето е чистият живот, там проблемите се разрешават Божествено.
Нечистият живот води към лошите условия, чистият, към висшите сфери.
Ангелът във всичко вижда Любов.
За човека на Любовта трудностите носят блага.
Дяволът се насища с критика, омраза, гняв, злоба.
Чистият живот гледа към изток.
За здравето най-важното е вътрешното течение на светлите мисли.
Душата слиза от Божествения свят – става човек и учи уроци, за да се върне чиста, каквато е била
първоначално.
На земята се изпитва съдържанието на душата... Когато тя придобие първичната си чистота, тя
започва да свети и висшият свят се отваря отново за нея.
Молитвата на душата е апел за възвишеност.
Истината е освободила ангелите от човешкия свят.

Хранете се и вие с формулата: Истината... Истината е жива сила в Божествения свят, тя е жив Дух.
Човек, който се храни с Истината, болестите не го посещават, защото болестта ще изгори на тези
вибрации.
Сатанинските желания връзват човека, а ангелските го освобождават.
Колкото по-дълго престоява една светла мисъл, толкова повече прана дава тя.
Чистата Любов стопява всички кармични връзки и възкресява за нов живот.
Всяка светла мисъл е ангел.
Всяка светла мисъл е изход, спасение.
В светлата мисъл има сили, с които се разрежда материята.
Ангелите се движат в Космоса по закона на успоредните линии – те никога не си пресичат пътя,
т.е. те никога не си пречат.
Възвишеното мислене, това е ангелският свят.
Постоянно търси Любовта и тя ще те заведе при Бога.
Любовта бяга от всичко нечисто, затова за някои тя е далечен свят.
Ангелът, това е жаждата към Божественото, към Любовта.
Земните мисли са нашите врагове, нашата смърт.
Чистите мисли са нашите приятели.
Само Любовта прави живота истински и вечен.
Любовта е закон за намиране на Истината.
Ангелът, това е Истината, а Истината, това е най-чистият свят.
Истината е свят, в който се рушат всички заблуди.
Всеки ангел има чисто отношение с Любовта и Истината.
Страданията пречистват заблужденията и ни помагат да познаем Истината.
Вярата е законът на ангелите. Първият закон за реализирането на нещата.
Ангелът има безсмъртни отношения с Любовта.
Кокво казва ангелът за живота? Ангелът казва, че смисълът на живота е велик. Той го казва много
тихо и не го обяснява.
Пред ангелите проблемите изчезват, защото любовта им е съвършена.
Любовта е най-задоволения свят, защото Бог е в него.
Щом Любовта е в човека, и ангелът е с него, и хармонията е в него.

Ангелската любов е наситена с Истина.
Само Любовта е реалното в света.
Който е намерил Любовта, не пита какъв е смисъла на живота.
Който е намерил Любовта, ангелът го смирява и осветява вътрешно.
Ангелите са паднали, защото са потъпкали Божественото в себе си.
Земните удоволствия винаги свършват с отвращение, а печалбите влизат в касите на черната
ложа, защото чуждото си остава всякога чуждо.
Дето е силен копнежа за Божественото, там има сигурно ръководство.
В ангелският свят нито живота се свършва, нито радостта, нито светлината.
Всичко зависи от дълбочината на вашата любов.
Целият Космос и всички ангелски йерархии са зад Любовта, зад свещеното.
Любовта притежава преобразяваща сила.
Ангелската любов е наситена с Истина.
Отрицателното говорене е всякога от сатана, а положителното насърчаване е винаги от ангела.
Дяволът винаги внася тормоз в човека. Ангелът винаги освобождава човека.
Само светли мисли да живеят във вас... т.е. само ангели да живеят във вас.
В чистия ум заблужденията се разпръскват..., Светлината винаги разпръсква тъмнината.
Най-големият празник в света е Възкресението на падналите ангели.
Влезте дълбоко във Божията Любов, тя е извън всички отрицателни влияния.
Не вярвайте в злото, за да не го привлечете.
Вярвайте само в Божественото.
Оръжия срещу дявола са: молитва, светли мисли, пост, доволство, мир, копнеж по Бога.
Чистата Любов е най-голямото превъзходство над сатанинските сили.
Лошият свят не е този, който виждате отвън, а вашият вътрешен свят.
Вътре в нас има зло, затова сме изпратени в чистилището.
Дяволът коленичи на Любовта и на силната воля.
На тия, които отричат Любовта, ангелите им отнемат ума и вътрешния мир.
Кой не понася Любовта? Този, който е пълен с омраза... Кой не понася Истината? Този, който
живее в лъжа.

Всички лоши мисли, които ви нападат – това са духове от другия свят, на които сте пречили, мъчили сте ги, били сте ги и те сега ви ядат. Само молитва и чист живот могат да ви спасят от тези ваши
кредитори. Викайте ангелите на помощ.
Пускайте ангелите да се настанят във вас, а не гнева и омразата.
Мъдростта идва от ангелите, а глупостта и заблужденията, от дяволите.
Хранете се само с Божествени трептения.
Ангелите могат да се проектират в сърцето ви чрез вибрации.
Когато сте предани на Любовта, ангелите влизат във вас като видения, екстаз, вдъхновение и една
неописуема радост.
Сътворете си чисто духовно небе.
Ангелът е победил земния живот, а дяволът живее земен живот.
Ангелът е избрал небесната чистота, безплътната, вечната, а дяволът е избрал земната, светската,
ограничението, което завършва със смърт.
Човек се преражда докато стане чист като ангел.
Само чистите ще се качат на възвишението.
Щом ангелът влезе в тебе, много лесно се справяш със злото...
Един белег, че ангел се е вселил в човека е, че човек е станал внимателен с всички.
Дяволът заслепява хората – може ли слепият да бъде щастлив, но ангелът просветлява и упътва.
Щом носиш чистия живот в себе си, ти си ограден.
Дяволът казва: „Ако не умееш да лъжеш, изключен си от моята школа“. Ангелът казва тихо:
„Говори само Истината... само тя носи мир и хармония“.
Там, където има гняв, омраза, критика, ревност – там е школата на дявола.
Там, където е чистият живот, вярата расте, Любовта се задълбочава, мира се утвърждава.
Там, където е доволството и благодарността, ангелите ви подкрепят.
Ангелът храни ума и сърцето, а дяволът ги обезобразява.
Ангелът чисти, дяволът петни и цапа.
Всички неразумни са станали дяволи, а всички разумни стават ангели.
Щом живееш чист живот – лесно се рарешават въпросите, защото ангелите се вселяват.
Всяка светла мисъл е ангел, който ви говори. Щом човек е радостен и пълен с благодарност, то е
говорът на ангелите.
Всяка чиста мисъл е благословена.

Ангелът цени всичко, дяволът обезценява.
Чистите мисли са ангелска храна, т.е. чиста храна.
Ангелът живее в безсмъртието, а дяволът в смъртта... Дяволът е риба във въздуха.
Дяволът, това е греха... греха е извън рая. В рая не се допуска никакъв грях.
Любете, и ангелите ще ви изпратят добрите условия.
При връзка с ангелите, тяхното състояние се предава в човека.
Светлата мисъл – това е дълбока наука.
В душата има мечти и небесни спомени от рая.
Зад светлата мисъл действа висша енергия.
Ангелът е Истината, дяволът е лъжата.
Умът ви трябва да е отворен само за Истината.
Враговете в света са привидни – те изпълняват само такава роля.
Вдъхновен, значи посетен от ангелите.
В земните училища влизаш с един дявол в главата, а излизаш с десет дявола.
В ангелската вяра няма съмнение, така както в светлината няма тъмнина.
Ангелът е идеална форма на Любовта, а дяволът е форма на омразата.
От дяволът е, ако губите кураж в живота, от ангелът е, ако сте оптимисти и вдъхновени.
Щом мислиш право, ангелът е с тебе.
Ангелът като влезе в ума на човека, прави го светъл.
Чистотата е врата за ангелския свят.
Ангелският живот е постоянна радост.
Чистенето е подготовка за влизане в рая.
Великият живот започва, когато ангелът се всели в душата.
Отрицателната мисъл е преоблечен дявол – тя е мъртва материя.
Светлата мисъл е самата жизненост на ангелите.
Ангелът говори винаги тихо и положително... Дяволът ходи шумно, говори високо – иска да е
забележителен.
Любовта преустройва клетките в ангелски.
Светлите мисли са живи сили в битието.

Ангелите се виждат само с духовни очи.
Всяка ангелска дума си има аромат.
Ангелът е винаги радостен и доволен... дяволът е винаги зъл, критичен и недоволен.
Постоянната благодарност привлича ангелите.
Вашето радио трябва да е отворено само за чисти мисли.
Положителната мисъл е светлина. На светлината всичко расте.
Светлите мисли, това са ангелите, които насищат душата.
Светлата мисъл е запалена свещ.
Щом не виждаш красивото в света, значи си болен.
Когато обичаш, ангелите влизат в тебе.
Ангелът винаги прави добро и остава скрит.
Ангелът е вътрешно чист. Човек е външно чист, а дяволът е външно и вътрешно нечист.
Ангелът е творение на светлината.
На ангелът всичко му причинява радост.
Всеки спор е от дявола. В ангелския свят спор не съществува.
Когато абсолютно изчистите мисълта си, рая ще се отвори за вас.
Съставил: Елеазар Хараш
Ангелите са звукът на лекотата и ароматът на светлината.
Когато винаги ти е приятно със себе си – ти си в уюта на своята ангелска душа, ти имаш дом.
Обещанието на ангелите е безмълвна обмяна, а що е безмълвието? Древен език.
Ангелите работят в изворите, дяволите – във водовъртежите, а демоните са в мъртвото
вълнение.
Елеазар Хараш

