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В трета глава на Изход четем: “Аз съм Бог на баща 
ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов… и отивам 
да ги избавя от ръцете на египтяните и да го изведа от 
тая земя... ще те пратя при фараона (египетския цар); и 
изведи от Египет Моя народ, синовете Израилеви.  

Мойсей продума Богу: кой съм аз, та да ида при фа-
раона (египетския цар) и да изведа от Египет синовете 
Израилеви?... И рече Мойсей Богу: ето, аз ще отида при 
синовете Израилеви и ще им кажа: Бог на вашите отци 
ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: как Му е 
името? Какво да им кажа? Бог отговори на Моисея: Аз 
съм вечно Съществуващият. И рече: тъй кажи на сино-
вете Израилеви: вечно Съществуващият (Йехова) ме 
прати при вас. И рече още Бог Мойсею: тъй кажи на 
синовете Израилеви: Господ, Бог на отците ви, Бог Ав-
раамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, ме прати при вас. 
Ето, Моето име е навеки, и споменът за Мене е от род 
в род.” 

Когато произнесете АЗ СЪМ, вие заявявате при-
съствието на живия Бог в себе си. Вие декларирате 
собствената си същност. Или: АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ. 
Думата “който” показва това, което искате да бъде-
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те, онзи, който искате да сте. Второто “АЗ СЪМ” е 
символ на чутата молитва, на успеха, на осъществява-
нето на вашето желание, на вашата мечта и вдъхнове-
ние. Вие не повтаряте случайно “АЗ СЪМ, КОЙТО 
СЪМ” просто така, като папагал. В никакъв случай. В 
себе си вие се усещате такъв, какъвто искате да бъ-
дете. Вие сте очаровани, съсредоточени, погълнати от 
своя идеал. И този идеал започва да потъва в съзнание-
то ви. Каквото попие в съзнанието ви, то неизбежно се 
появява на екрана на вашия живот. И тогава настъпва 
победният миг, удовлетворението от красотата, съ-
вършенството, успехът, от всичко онова, което иска-
те да бъдете.  

Можете например да кажете: “АЗ СЪМ озарен. АЗ 
СЪМ вдъхновен. АЗ СЪМ напътстван от Всевишния. 
АЗ СЪМ единен и цялостен.” Вие можете да живеете в 
такава духовна атмосфера, защото каквото прибавите 
към АЗ СЪМ, в такъв ще се превърнете. Каквото при-
бавите към АЗ СЪМ с чувство и разбиране, ще се из-
пълни и вие ще бъдете точно такъв, какъвто искате. 
Например, ако търсите своето истинско място в жи-
вота, ето ви една простичка молитва, която има чу-
дотворна сила и постига удивителни резултати. Давал 
съм я на много хора из целия свят и тя им е свършила 
работа. Използвайте я и вие. Кажете си: „Аз съм на 
моето истинско място сега. Аз правя това, което 
обичам да правя. Аз съм щастлив. Пътят ми е белязан 
с благополучието.” Кажете тези изявления с чувство, 
с разбиране и с вяра. Повтаряйте я сутрин и вечер и по-
дълбокото ви съзнание ще свърши своята работа, ще 
отвори пред вас нови пътища. Скритите ви таланти 
ще излязат на повърхността, вратата ще се отвори и 
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вие ще намерите истинското си място, ще изразите 
себе си на възможно най-високото ниво. 

АЗ СЪМ означава Аз съществувам, Аз осъзнавам. АЗ 
СЪМ е жизненият Принцип, абсолютното Съзнание. 
Индусите използват думата “Ом”, което е същото. То 
означава съществуване, живот, осъзнаване и абсолют-
но съзнание. То означава безкрайната същност. То озна-
чава божествената същност, която населява Веч-
ността и чието име е Съвършенство. Затова кажете 
например: “АЗ СЪМ цял и неделим. АЗ СЪМ съвършен. 
АЗ СЪМ живот. АЗ СЪМ сила.” 

Никога не съсредоточавайте вниманието си върху 
проблема, независимо дали е болест, лишение или огра-
ничение. Каквото и да е. Фокусирайте мислите си вър-
ху идеала си, върху вашата цел и вашия обект на жела-
ние. Настоявайте да бъдете, какъвто искате да бъде-
те. Почувствайте този идеал, насладете му се. Тогава 
старите условия ще отминат, ще се появят нови, по-
благоприятни, и вие ще изживеете радостта от полу-
чилата отговор молитва. Библията казва: “Не ще да е 
потребно вие да се биете в тоя бой; поставете се, 
застанете, и вижте със себе си извършеното от Госпо-
да избавление.” 

Думата “спасение” (на английски “salvation”) е стар 
хиндуски термин, означаващ решение на проблема, от-
говор на твоята молитва. Смисълът е свързан с дума-
та „избавление”. Да се избавиш от какво? От страха, 
от невежеството и предразсъдъците. Да се избавиш от 
болестта, лишението и ограничението във всичките 
му форми, защото осъзнаваш божественото Присъст-
вие в себе си и своята възможност да се свържеш с него 


