Един Божествен План се разкрива на световно ниво в няколко етапа:
–Египетски – в Египет, Персия, Гърция и др. Изявява се от учениците на Хермес, Орфей,
Зороастър. Този клон има за задача да подготви съзнанието на човечеството за идването на
Христос;
–Палестински – изявява се от есеите и има изяви в Египет, Палестина, Рим, Англия, Германия
и пр.
Има за задача да внесе християнството в света;
–Български – от Египет минава през Индия, Арабия, Сирия, Мала Азия и България, откъдето
чрез богомилите и техните креации залива цяла Европа и дава мощен тласък на европейската
култура.
Има за задача да събуди заспалата човешка мисъл, да реализира Христовото учение и да
подготви света за идването на Новата Култура на Водолея.
Розенкройцерите са раклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на Новата Култура.
Учителят Беинса Дуно
Из „Космогонията на Розенкройцерите“ от Макс Хандл
584 стр. Вечерно Упражнение
Вечерното упражнение – ретроспекция – е от по-голяма важност за напредването на кандидата в
сравнение с кой и да е друг метод. То има такъв голям ефект, че дава възможност човек сега да
научи уроците не само на този живот, но и уроци, които обикновено се предвиждат за бъдещи
животи.
Вечер след лягане в леглото тялото трябва да се отпусне. Тогава кандидатът започва да преразглежда в обратен ред сцените, станали през деня. Той започва със случките през вечерта, после
минава през тези от следобеда, обеда, предобеда и накрая свършва със сутринта. Кандидатът
трябва да се стреми да обрисува пред себе си всяка сцена колкото е възможно по-достоверно,
като пресъздава в ума си всичко, което е станало. Кандидатът цели при това да бъде съдия на
своите действия, да установи дали неговите думи са придали значението, което е имал предвид,
или са придобили грешен смисъл, да види дали е преувеличил или смалил опитностите, които е
разказал другиму. Той разглежда своя манталитет във всяка сцена. При яденето – дали е ял, за да
живее, или е живял, за да яде – чревоугодничил. Нека той сам се съди. Нека да се обвинява,
където трябва, и да си дава похвала, където е заслужена.
Хората понякога намират за трудно да останат будни, правейки упражнението. В такива случаи
може да се седне в леглото, докато е възможно да се следва обикновеният метод. Ценността на
ретроспекцията е огромна, много по-голяма, отколкото можете да си представите. На първо място
ние извършваме работа по възстановяването на хармонията съзнателно и за по-малко време,
отколкото би могло да направи това тялото на желанието по време на съня.
Така печелим повече време от нощта за допълнителна работа. На второ място всяка нощ
изживяваме своето чистилище и първо небе, а също така вграждаме есенцията в духа във вид на
Право Чувство при дневния живот. Така избягваме чистилището след смъртта, а също печелим и
времето, прекарано в първото небе. И последно, но не най-маловажно, извличайки есенцията на
опитностите, което спомага за разтежа на душата, и вграждайки ги в духа, ние фактически живеем
в мисловност и развиваме неща, които обикновено бихме получили в бъдещите си животи. Чрез
добросъвестно изпълняване на това упражнение ден след ден ние изгонваме нежеланите случки
от своята подсъзнателна памет, така че нашите грехове се заличават, нашите аури започват да

блестят с духовното злато, извлечено от опитностите на всеки един ден чрез ретроспекцията, и по
този начин ние привличаме вниманието на Учителя.
„Чистия ще види Бога“, казва Христос, и Учителят бързо ще ни отвори очите, когато сме готови да
влезем в „Стаята на Познанието“ – Света на Желанието, което придобиваме нашите първи
опитности на съзнателния живот без плътното тяло.

Утринно упражнение
Концентрацията – второто упражнение, бива изпълнявано сутринта, колкото е възможно поскоро след събуждането на кандидата. Той не трябва да става, за да отваря транспарантите или да
прави други неща. Ако се чувства добре и му е удобно, трябва веднага да се отпусне и да започне
да се концентрира. Това е много важно, тъй като в момента на събуждането духът току-що се е
върнал от света на желанието и по това време съзнателната връзка с този свят е много по-лесно
постижима, отколкото през което и да е друго време на деня.
Ние сме запомнили от лекция 4, че по време на сън теченията на тялото на желанието и
неговите вихри се движат и въртят с огромна скорост, но в момента, когато тялото на желанието
влезе във физическото, неговите токове и вихри биват почти спирани от плъчната материя и
нервните токове на виталното тяло, които носят съобщения към и от мозъка. Целата на това
упражнение е да успокои плътното тяло до същата степен на инертност и невъзприемчивост,
както в сън, въпреки че духът вътре е напълно буден, бдителен и съзнателен. Така ние
осигуряваме условия, при които сетивните центрове на тялото на желанието могат да зпочнат да
се въртят, докато се намират в плътното тяло.
Конценитрация! Това е думата, която означава много, но малцина разбират смисъла ѝ. Ето защо
ние ще се постараем да изясним значението ѝ. Речникът дава няколко определения. Те са
приложими към нашата идея. Едното определение е: „да се събереш към център“; другото (от
химията) „да превърнеш до крайна чистота и сила чрез премахване на неценните съставки“.
Приложено към нашия проблем, едно от горните определения ни казва, че ако съберем нашите
мисли към един център, една точка, ще увеличим тяхната сила, както се увеличава силата на
слънчевите лъчи, фокусирани в точка чрез събирателна леща. При установяване на всички
останали неща за определено време цялата ни мисловна сила се прилага за постигане на целта
или разрешението на проблема, върху който се концентрираме; можем да бъдем така
задълбочени в обекта, че дори и топ да изгърми над главите ни, пак да не го чуем. Човек може да
бъде така погълнат в четенето на една книга, че да забрави всичко друго. И от духовна гледна
точка кандидатът трябва да се сдобие с тази способност да остава вглъбен в идеята, върху която се
концентрира, така че да може да изключва от своето съзнание света на чувствата и изцяло да
насочва вниманието си към духовния свят. Когато се научи да прави това, той ще види духовната
страна на предмета или идеята, озарена от духовна светлина. Така ще придобие знание за
вътрешната природа на нещата. Нещо, за което обикновеният човек не може и да мечтае.
Когато е достигнал тази степен на абстракция, сетивните центрове на тялото на желланието
започват бавно да се въртят в плътното тяло и тка си правят място. Това с времето ще става ве по и
по-определено и ще бъдат нужни все по-малки усилия, за да се задвижат.
Обект на концентрация може да бъде някой възвишен идеал, но за предпочитане е да бъде от
такова естество, че да издига кандидата над обикновените обекти на чувството, над време и
пространство. Няма по-хубава формула от първите пет стиха на Йоановото евангелие. Вземайки ги
като обект, изречение след изречение, утрин след утрин, те ще дадът на кандидата чудесно
проникновение за началото на нашата Вселена и начина на сътворяване – проникновение далеч
над всяко книжно знание.

След време, когато кандидатът се е научил да задържа твърдо за около пет минути идеята,
върхо която се концентрира, той може да се опита неочаквано да я изхвърли от съзнанието си и да
остави на нейно място празнота. Той не мисли за нищо, просто чака да види дали нещо ще взлезе
във вакуума. Когато му дойде времето, свободното пространство ще се изпълни със сцени и
гледки от Света на Желанието. Когато кандидатът проникне към това, той може да изисква да се
появи пред него едно или друго нещо и то ще се появи, а той може да го изследва. Главното все
пак е, че чрез следване на горните инструкции кандидатът се пречиства, неговата аура започва да
свети и несъмнено това ще привлече вниманието на учител, който ще възложи на някого задачата
да му оказва помощ, ако се изисква такава, за следващото стъпало на напредък. Дори ако минават
месеци или години, без да идва видим резултат, трябва да се знае, че никое усилие не е напразно.
Великите Учители виждат и оценяват нашите усилия. Те желаят да ни помогнат толкова силно, в
степента, вкоято ние желаем да работим. Те могат да виждат причини, поради които нашата
работа за човечеството в този живот или по това време би била нецелесъобразна. Някога
спънките ще изчезнат и ние ще бъдем допуснати до светлината, където ще можем сами да се
уверим във всичко.
Древна легенда гласи, че търсенето на съкровище трябва да става в спокойствието на нощта и в
абсолютна тишина; една проговорена дума преди съкровището безопасно да е изкопано,
неизбежно ще причини изчезването му. Това е мистична притча, която има отношение към
търсенето на духовна светлина.
Ако раздрънкваме или разказваме на другите опитностите на нашата концентрация, ние ги
изгубваме, те не могат да да имат гласно предаване и ще се стопят в нищото. Чрез медитация ние
трябва да извлечем от тях пълно знание за основните космически закони. Тогава опитността не ще
бъде разказвана, защото ние ще видим, че това е черупка, която прикрива ядката на суетността.
Законът е от универсално значение, както веднага се забелязва, защото той обяснява много факти
в живота и ни учи как да се възполвзваме от дадени условия и ка да избегнем други. По
усмотрение на откривателя законът може свободно да се изложи за добро на човечеството.
Опитността, която разкрива закона, тогава ще се появи в своята истинска светлина. Тя е само то
временен интерес и не заслужава по-нататъшно внимание. Ето защо кандидатът трябва да счита
всичко, което се случва при концентрацията, за свещено и да си го пази за себе си!
Най-накрая трябва да се пазим от това да гледаме упражненията като на обременителна задача.
Трябва да оценим тяхната истинска стойност. Те са нашата най-голяма привилегия. Само като ги
правим така, ще можем да жънем плодовете им.
Евангелие от Йоан 1 глава:
1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
4 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

